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BÜTÜN İŞÇİLER EYLEME, 
BÜTÜN GÜÇLER İŞÇİ SINIFINA!

F aşist koalisyon hükümetinin oldu 
bittiyle mezarda emeklilik yasa
sını çıkarma kararı ve memurla
ra bir sadaka gibi verilen yüzde 

20'lik zam, yeni bir işçi ve emekçi me
mur hareketi dalgasını başlattı.

Eylemlere halihazırda katılanlar, işçi 
sınıfının son yıllarda mücadele içerisinde 
olan öncü bölükleri, nispeten daha ör
gütlü ve daha diri sektör ve sendikalar
daki işçilerdir.

Emekçi memur hareketinde ise, son 
yılların tabandaki daralması aşılma- 
makla birlikte katılım nispeten daha 
geniştir.

Mezarda emeklilik yasasına olsun, 
memur ücret zamlarının yüzde 20 gibi 
bir rakamda tutulmasına karşı olsun, 
emekçi sınıflar içerisinde duyulan tepki 
çok daha büyüktür. Sadece çalışanları 
değil yaşlı, kadın, çocuk on milyonlarca 
emekçiyi sadece bugünleriyle değil tüm 
bir yaşam ve gelecekleriyle ilgilendiren, 
büyüyen bir öfke uyandıran bu ekono
mik terör ve sosyal vahşet yasa ve karar
larına karşı henüz kitlelerin geniş kesim
leri alanlara inmiş değildir. Kitle hare

ketlerinin süregelen gerileyiş ve dura 
ğanlığı, önceki eylemlerin pek çoğunda 
bir kazanım elde edilememiş oluşu ya 
da elde edilebilen kazanımlaıın sınır
lılığı, faşist baskıların yoğunluğu, sendi
kaların etkisizleştirilip zayıflatılması gibi 
bilinen etmenler kitlelerin geniş kesim
lerinin eylemlere uzak durmasına yol aç
maktadır. Son günlerin eylemlerinde ise 
yeni katılımlar olmaya başlamıştır ve alı
nan eylem kararlarıyla birlikte bunun 
hızlı bir artış göstereceği görülmektedir.

Faşist hükümetçe alınan son kararlar, 
yasa değişiklik girişimi, derinleşen eko
nomik kriz koşullarında emperyalizmin
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IMF patentli programı doğrultusunda 
gerçekleştirilen en kapsamlı ve emekçi 
sınıflar için yaşamsal önemde olan sal
dırılarından birisidir. Mezarda emeklilik 
ve SSK'nın tasfiyesi, işçi sınıfının en 
önemli sosyal kazanımının gaspedilme- 
sidir. Sosyal güvenlik hakları, işçi ve 
emekçilerin ne birkaç aylık ne birkaç yıl
lık sınırlı mücadelelerinin değil onyıllar- 
ca süren, kuşaktan kuşağa devredilen, 
büyük bedellerin ödendiği özveriyle 
yürütülen mücadelelerinin sonucu olan 
kazanımlardır. Çıkarılmak istenilen sos
yal vahşet yasası ile, emekçilerin gele
cekleri karartılmakta, yaşamlarının son 
birkaç yılını asgari koşullarda insanca 
yaşayabilme hakkı dahi alınmaktadır.

Emekçi memurlara öngörülen yüzde 
20'lik zam ise, sürekli çarpıtılarak düşük 
gösterilmeye çalışılan enflasyon rakam
larının dahi çok gerisindedir. Emekçi 
memurları kitlesel bir yoksulluğa itmek
tedir.

İşbirlikçi tekelci sermaye ve onların 
faşist hükümeti, kapitalistlere teşvik kre
dileriyle, kirli savaş bütçeleriyle, devasa 
bütçe açıkları ve borç geri ödemeklerin
de yaşanılan sıkışmayla, IMF direktifleri 
doğrultusunda emekçilerin ücretlerini 
alabildiğine düşürmek, çalışama sürele
rini ise, ölene dek uzatmak istemektedir.

Devlet ekonomisindeki çöküş, krizin 
belli başlı sektörleri vurması ve ekono
mik daralma, sermaye birikimi sorunu
nun ve yeni sıcak para kaynaklarına du
yulan ihtiyacın büyümesi, kapitalistlere 
emekçilerin üzerindeki sömürünün şid
detlendirilmesin! kaynak yaratma ve ka
pitalist ekonomiyi istikrara kavuşturma
nın tek yolu olarak göstermektedir. Bu

ise kitleler için sefaletin büyütülmesi de
mektir. Bu yönde sıraya sokulmuş bir di
zi faşist yasa-sahte sendikalar yasası, 
tahkim ve özelleştirme, personel yasası, 
kıdem tazminatları, ürün destekleme 
atımlarının kaldırılması, gündemdedir.

Birbirini izleyen saldırılar kitlelerin 
ekonomik yaşam koşullarını gerilet
miştir. Ekonomik terör ve sosyal vahşet 
yasa ve kararlarıyla yaşam koşullarında 
genel ve hızlı düşüş ve toptan çöküşü 
hızlandırıp derinleştirecek son bir darbe 
vurulmaktadır. Emekçi sınıflar, artmakta 
olan kitlesel işsizlik ve asgari yaşam 
koşullarının dahi gerisine düşenlerin sa
yısındaki büyümeyle bunu varlıklarında 
bütün şiddetiyle hissetmektedirler.

Faşizm ve sermaye, sürekli leşmiş bir 
saldırı ve yıpratma eylemiyle gerilettiği 
emekçi sınıf hareketinin bugünkü duru
mundan, örgütlenme düzeyinin geriliği, 
mücadelede durağanlık, güvensizlik ve 
yenilgi psikolojisinden yararlanarak ge
riletebildiği son noktaya kadar itmek, 
sömürüyü vahşet derecesinde artırmak 
istemektedir.

İşçilerin, emekçi memurların, IMF ka
rarları doğrultusunda destekleme alım
la rı kaldırılıp neo-liberal vahşet politika
larının pençesine bırakılacak olan küçük 
üretici köylülüğün, hiçbir ajitasyon sözü
ne ihtiyaç duyulmayacak şekilde sırtları 
duvara dayanmaktadır. İşsizlik, sefalet, 
hastalık peşin olarak ölüm demektir. 
Çalışmaysa yaşam boyunca kölelik. Ev 
kirasını ödeyemez duruma gelen, onu 
ödediğinde yiyecek bulamayan, çocuğu
nu okutmayan, ömürlerinin son yılların
da dahi kölece çalışmaya mahkum bıra
kılan emekçiler. Bütün kriz dönemlerin



deki kitle mücadelelerinin en önemli ha
rekete geçirici dinamiği olan gelecek be
lirsizliği endişesi sarmaktadır kitleleri. Bu 
bir yanda umutsuzluk, bireycilik, çürü
me, iç çözülme, ahlâki, ruhsal çöküş ya
ratsa da öbür yanda acı, öfke, sınıf kini 
ve kavga ruhunu yükseltip yüceltecektir.

Emekçi kitle mücadelesinin nesnel te
meli girilen süreçle birlikte güçlenmekte- 
dir. İşbirlikçi tekelci sermaye ve onların 
faşist hükümetinin saldırıları ve bu saldı
rıya karşı oluşan bilinç ve öfke, faşist 
diktatörlüğün bastına girişimlerine kar
şın büyümeye ve genişlemeye adaydır

Kitle eyleminin sürekliliği, 
yığııısallığı ve militanlığının
geliştirilmesi
Başlayan kitle eyleminin sürekliliği, yı

ğınsallaşması ve devrimci öfkenin, sınıf 
kininin militan eylem biçimleriyle patla
ması, emekçi kitleler için kazanmanın 
koşuludur.

Emperyalist ülke ve tekeller adına ış 
gören IMF'nin kararlarının uygulayıcısı 
işbirlikçi tekelci kapitalistlerin uşağı hü
kümet, sıkı denetim altında sadece ke
merleri değil emekçilerin boynuna tak
tığı halkayı ölüm sınırında sıkmak karar- 
lılığındadır. Faşist koalisyon hükümeti
nin ve sermayenin bu saldırı kararlılığı, 
işçi ve emekçi memurların göstermeye 
başladıkları direnme ve geliştirdikleri ey
lemlere karşı da sürdürülmektedir. Faşist 
koalisyon hükümetinin başı devlet ada
mı postunu giyen Ecevit, ‘b i z  o n la r ı  g ö 
ğ ü s le / ız ‘ demektedir

Eylemci kitleler, eylemlerin bu aşama
sında hiçbir hayale kapılmamalı, hiçbir 
beklentiye girmemelidirler. Faşist hükü

met, işçi sınıfı ve emekçi halkın bugünkü 
siyasal ve sendikal örgütlülüğünün zayıf
lığından yararlanıp baskı gücünü artıra
cak, yer yer eylemlere saldırıp sendika 
ağalarını üstten bloke eden bir politikay
la, küçük pazarlık manevralarıyla, kitle 
eyleminin ilk tepkilerinden sonra umut
suzluk ve tavsama içerisine girmesini 
bekleyip etkisizleştirerek boğmaya çatı
şacaktır. Bunun için eylemlerin sür ekli - 
leşmesini, büyüme ve kitleselleşmesi mı, 
on milyonların katıldığı bir sınıf ve halk 
eylemine dönüşmesini önlemek, kitlele*- 
rin devrimci öfkesinin taşıp militan bir 
eylemlilik biçimine bürünınesinin önünü 
kesmek isteyecektir. (Eylemlerin açıkça 
karşısında duramayan burjuva kalemli
ler, şimdiden eylemlerin demokratik 
protesto zemininde kalması ve sertleş
memesi, sokakların, alanların işgal ediİl
memesini söylemeye başlamışlardır.)

Kitle eyleminin başarısı, kim kazana
cak sorusunun yanıtı tam da burada yat
maktadır. İşçi ve emekçi hareketinin, fa
şizm ve sermayenin bu saldırı kararlılığı, 
sosyal vahşet ve yaşamı karartma karar
lılığı karşısında kazanma koşulu, hareı- 
ketin sürekliliği, milyonları içerisine çes 
kecek yığınsallığı ve egemen sınıflara 
korkuyu tattıracak, gelecek endişesine 
kapılmalarını sağlayacak militanlığının 
gelişmesidir.

Kitle eylemleri bir gün bile kesintiye 
uğramadan saatlere ve günlere yayılmış 

.biçimde sürekli leş meli di r. Süreklilik, ha
reketin gelişebilmesinin, eylem kararlitli
ğinin gösterilmesinin birinci koşuludur; 
süreklilik, ilk elde geçmiş yıllarda müca
delelere katılmış, önemli bir kazanım eli
de edilememesi ve kitle hareketinin yor-



gunlaşmasıyla güvensizleşıp geriye çe
kilmiş olan kitlenin eylemlere yeniden 
çekilmesini, katılmalarını sağlayacaktır 
Önceki yıllarda eylemlerde yer alan bu 
kesimin tekrar eyleme katılmaya başla
maları, hareketin yığınsallaşmasında 
belirgin bir gelişme sağlayacağı gibi hiç 
eylemlere katılmamış olan kesimlerin de 
eyleme geçmeleri yönünde bir dürtü ve 
itilim yaratacaktır.

Hareketin sürekliliğinin sağlanması ve 
eylemlerin kitleselliğinin büyütülmesi için 
olabilecek her eylem biçimi, irili ufaklı 
her tür eylem türü kullanılmalıdır. Yerine 
göre imza toplama gibi geri bir eylem 
biçimi dahi çok üst ve kitlesel bir eylemin 
başlangıcı olabilir ya da kitlesel bir katı
lımla örgütlenip kendisi daha üst bir ey
leme çevrilebilir. Bu açıdan, işçi sınıfının 
’89-'91 Bahar Eylemleri dalgası, emekçi 
memurların onu izleyen yıllardaki yığın
sal eylemleri -geniş bir meşruiyet yara
tan ve belleklerde olan deneyimler can
landırılıp bugünkü eylemlerde kullanıl
malıdır.

Hareketin sürekliliği ve yığınsallığıyla 
birlikte kazanmanın bir başka koşulu, 
sınıf düşmanımızın, emekçi halkın derin 
öfkesini ve kararlılığını göreceği, gele
cek endişesine kapılacağı devrimci mili
tanlığının eylemlerle ortaya çıkmasıdır. 
Militan duruş, öncelikle IMF ve işbirlikçi 
tekelci sermayenin yönetimindeki faşist 
hükümetin, başlayan kitle hareketini 
boğmak için polis ve yasalarıyla gelişti
receği saldırıya, tehditlere karşı kararlı 
bir duruş, eylemlerin bu yolla geriletiI- 
mesine olanak tanımamak için gerekli
dir. Eylemlere saldırılara karşı koymak 
için çatışmaya daha hazır durumda gi

dilmeli, eylemlerin güvenliğini alacak, 
militan bir karşı koyuşu örgütleyecek, 
kitle militanlığını canlandıracak savun 
ma grupları oluşturulmalı, eylem alan 
larında, yürüyüşlerde buna uygun bit 
konumlanış sağlanmalıdır

İşçi sınıfının, emekçilerin devrimci ol 
kesinin eylemlerde kitle militanlığı biçim 
lerıyle kendisini göstermesi şunun için de 
gereklidir Faşist hükümet, kapitalist 
ekonominin girdiği darboğaz ve devlet 
ekonomisindeki çöküşü atlatabilmek için 
kitlelerden gelecek belli düzeylerdeki 
tepkilere hazırdır. Kitleler yol kenarların 
dan yürüyüp, alanlara girmeleriyle çık
maları bir olan gösteriler düzlendikçe 
bunların etkileri olmayacaktır. Krizin ya
rattığı sıkışmayla emperyalistlerin ve 
egemen sınıfların çıkarları doğrultusun
da burjuva partiler, kitle desteklerinde 
bir zayıflamayı göze almaktadırlar Bu 
uşak kararlılığına karşı emekçi kitleleı 
en az onlar kadar kararlılıkla hareket 
eder, büyüyen bir öfke ve kitle militanlı
ğıyla onları gelecek endişesine sokarlar
sa geri adım attırıp, istemlerini kabul et
tirebilirler. İnsanca yaşam için daha yük
sek ücret artışı ve mezarda emeklilik ya
sa taslağının mezara gömülmesi ancak 
bu şekilde olanaklı hale gelebilir. Çö
züm yeni bir 15/16 Haziran'dadır. 15/- 
16 Haziran Büyük işçi Direnişi'yle işçi sı
nıfı, sendika seçme hakkını elinden alan 
274/275 sayılı yasaları parlamentoda 
mezara gömmüştü. İstanbul ve İzmit'i 
saran işçi militanlığı karşısında bu faşist 
yasa alelacele geri çekilmek zorunda 
kalındı. Faşist zora, zorbalığın yasallaş
tırılmasına karşı devrimci şiddet. Zoru, 
zor bozar. Gelinen yerde faşizm ve ser-



ma yenin anlayacağı dil budur, bize baş
ka bir dil konuşma ve sonuç alma ola
nağını bırakmamışlardır.

Kitle eyleminin örgütlenmesi
Kitle eyleminin örgütlenmesine iki 

perspektiften yaklaşılmalıdır. Bir, hare
ketin sürekliliğinin, kitleselliğinin ve mili
tanlığının geliştirilmesi. İki; bundan ay
rılmayacak şekilde gelişen kitle eylemi 
dalgası içerisinde devrimci etkiyi büyüte
cek, eylemlere öncülük eden işçi kuşa
ğının inisiyatiflerinin kalıcılaştırılacağı 
yem bir örgütsel düzlemin sendikal ha
reket düzleminde odaya çıkartılması ve 
sosyalist öncü işçi kuşağının ve çekir
değinin bu eylem süreci ve sonrasında 
yaratılması ve geliştirilmesi.

Hareketin kıtleselliği ve gerçek bir etki 
gücüne sahip olması, halihazırda var
olan işçi ve emekçi memur konfederas
yonlarının, meslek odalarının ve tüm de
mokratik kitle örgütlerinin de desteğinin 
alınarak, eylem zemininde tabandan 
kitlesel birliğinin geliştirilmesiyle olacak
tır. Konfederasyonların yöntemindeki 
sendika ağaları, aşağıdan gelen yoğun 
baskıyla çeşitli eylem kararları almış
lardır. İşçi inisiyatifinin tabandan gelişi
mi ve öncü işçi örgütlenmesiyle sendika 
ağalarının etkisi kırılarak bu eylemler, 
içerik ve biçimleri farklılaştırılarak, dev
ri mci leştirilerek gerçekleştirilmelidir.

İşçi sınıfının ve emekçi memurların 
son yılların eylemlerinden daha din olan 
kesimlerindeki hareketlenme, aşağıdan 
gelen eylem isteği ve devrimci basınç, 
devrimci etkinin zayıf da olsa bulundu
ğu, yönetimlerinde sol reformist ve 
oportünistlerin yer aldığı sendika şubele

rinin Şubeler Platforınu'nun hareketlem- 
mesine yol açmıştır Fakat bu sendika 
şubeleri dahil sendikalar bugünkü ör
gütsel yapılarıyla sınıfın kitlesine uzak, 
öncü işçilerle iletişimsızdirler. Sendika 
ağalarının, bürokrasinin bilinçli tutu
muyla bölgelere, fabrika ve işletmelere 
doğru genişleyen taban örgütlülükleri 
yoktur ya da içleri boştur.

Kitle eylemleri şubeler ve öncü işçile*ı 
üzerinden hızlanan bir yayılma göster
meye başlamakla birlikte, hareketin sü
rekli leşti rilip yığınsallaştırılması, eylenn- 
lerin daha hedefti ve örgütlü biçimlere 
kavuşturulması için güçlü bir kaldıraç 
oluşturacak bir örgütlenme düzeyi/planı 
olmalıdır. Sadece temsilcilerle sınırlı oll- 
mayan öncü işçi platformları her sendi
ka içerisinde, ayrıca sendika ve sektc*r 
ayrımı gözetilmeden bölgesel düzeyler
de oluşturulmalıdır. Böylesi süreçlerde 
öncüleşen, özven ve kararlılığı artmış;, 
sınıfının davasına daha fazla hizmet 
etme isteği duyacak işçilerin sayısında 
bir artış olacaktır. Bu öncü işçiler, plal- 
formalarda yer almalıdır. Şubeler Plal- 
formu'nu tamponlanmış bir şekilde ya 
da bağımsız olarak öncü işçi toplantıları 
örgütlenmeli, bunlar eylem kararlarının 
alınmasında ve eylemlerin örgütlenme
sinde etkili ve söz sahibi olmalıdırlar. Bu 
yönde devrimci bir baskı ve inisiyatif ge- 
liştirilmelidir. Öncü işçi grupları, fabrika 
ve işletmelerde eylemlerin örgütleyicisi 
olmalı, başını çekmeli, kitlesel katılımı 
artırıcı aptasyonu örgütlemeli, eylemle
rin sürekliliği ve kitleselliğinin büyümesi 
için yem karar ve öneriler geliştirmeli ve 
uygulamalıdırlar.

İşçi sınıfı bu konuda da kendi öz tec
rübesine sahip çıkmalıdır; sendikaların,



12 Eylül faşizmi ve sendika ağalarının 
faşist rejime kul köle olmalarıyla bütü
nüyle etkisizleştırildiği dönem, '89 Bahaı 
Eylemleri'yle yarılırken fabrika ve işlet
melerde taban inisiyatifi üzerinden geli
şen işyeri komiteleri önderlik etti Sen
dika şube yönetimlerini, genel merkez
leri tamponlayıp zorlayacak, gerektiği 
yer ve zamanda inisiyatif alıp aşacak, 
sendika ağalarının bir yerde girişecek
leri ihanet uzlaşmasına karşı duracak iş
yeri komite ve meclisleri, delege ve tem
silci kurulları, yaygın bir şekilde örgüt
lenmelidir. Bu örgütlülükler işçi sınıfının, 
emekçi memurların yatay ve dikey ör
gütlenmesinin kilit halkaları olmalıdırlar. 
Alabildiğine geniş kitle katılımı sağlan
malı, kitle demokrasisi karar süreçle
rinde uygulanmalıdır. Gelişmeleri an an 
ve aşama aşama değerlendiren, hedef 
koyan ve plan yapan, şube yönetimleri, 
genel merkezler üzerinde devrimci bir 
basınç uygulayan, gerektiğinde aşma 
iradesini gösterecek bir çizgide ilerleme
lidirler. Devrimci bir sendikal alternatif 
perspektifi bunun içerisinde örülmelidir.

Emekçi memur hareketinde son yıllar
da KESK yönetimindeki bürokratlaşmay- 
la gerilemiş olmakla birlikte taban ör- 
gütlülüklen canlandırılmaya ve geliştiril
meye daha uygundur. Hızla sendika ge
nel merkez ve şubeleri, temsilcilerle sı
nırlı kalmayacak şekilde öncüleşen un
surların yer alacağı geniş platformlar 
oluşturularak harekete geçirilmelidir.

Fabrika ve işletmelerde gerçekleştiri
lecek emekçilerin kitlesel toplantıları, iş
yeri meclis ve temsilci kurulları, öncü işçi 
platformları sınıfın eylemler içerisinde 
kaynaşmasını ve tabandan birliğini sağ

layacak düzey ve biçimlerle örgütlenme
lidir. Bunun için sendikal ayıım gözetil
meden eylemsel düzeyde buluşma, sı
nıfsal kardeşlik ve dayanışmanın gelişti
rilmesi, odak kaderi birlikte yaratma bi
linci geliştirilmelidir KESK'e karşı alter
natif olarak çıkarılmış olan genci faşist 
bir yönetime sahip Türk Kamu-Sen içeri
sindeki emekçilerin hareketlenmesi dik
kat çekicidir Sendika ağalarının bu ko
şullarda tepkisiz kaldıklarında etkisizle
şecekleri ve taban kaybına uğrayacak
ları korkusu, FPnin gelişmelerden rejim 
ve hükümet knzi yönünde yararlanma 
hesapları görülebilir etkenlerdir. Fakat 
bunların da ötesinde bu sendikanın ta
banındaki emekçilerin uğradıkları eko
nomik kayıp, yaşam koşullarının daha 
da kötüleşmesine karşı duydukları öfke 
ve tepki bulunmaktadır Bu birleşik ve 
aynı doğrultudaki eylemlerle emekçilerin 
tabanda birliği yönünde değerlendiril
melidir. Bunun başarılması, bu kesim 
üzerinde etkili olan faşist şoven, gerici 
propagandanın zayıflatılması, gerçek 
düşmanlarını ve gerçek dostlarını tanı
maları için başka hiçbir yolla sağlana
mayacak bir olanağın ele geçirilerek 
emekçilerin birliği yönünde güçlü bir 
adım atılması olacaktır.

Keza bu süreç, Türk Metal'e karşı öf
keyle ayağa kalkan fakat büyük ölçüde 
hayal kırıklığına uğrayan metal işçileri
nin atılımı için yeni bir fırsat, yükselen 
dalgayla biıleşip sonuca gitmeleri için 
yeni bir olanak sunmaktadır.

Bütün güçler işçi hareketine
İşçi ve emekçi memur hareketi içeri

sindeki reformistleri bir yana bırakırsak,



gelişen eylemliliklere katılıp yanıt verme
ye çalışan bir-iki devrimci örgütten biri
siyiz. İlk andan harekete geçen bazı ku
rum ve yoldaşlarımız ve bunlara katılan 
yenileri olmakla birlikte güçlerimizin ço
ğunluğu süreçle bütünleşmiş değildir ve 
hareket içerisindeki etkimiz, güçlerimizin 
durumu denizde damladır. Uzun çö
zümlemelere gerek yoktur; örgütün tüm 
güçleri, sınıf çalışmasına en uzak du
rumda olan güçler, semtler vd. yerlerde 
kendi alan çalışması içerisinde olan güç
ler, tüm varlıklarıyla ve etkileyebildikleri 
tüm güçlerle hareketin içerisine dolmalı
dırlar. Farklı bir alanda bulunuyor ol
mak (özel görevlendirilmiş komiteler dı
şında), semtlerdeki güçlerimizde gördü
ğümüz işçi sınıfı hareketine düşünsel ve 
ruhsal yabancılık ve kendisini alanıyla 
sınırlama gibi etmenler hepsi bir yana 
bırakılmalı, bütün güçlerimiz, kitle hare
ketinin dalgasal yükselişine öncülük et
mek ve ona devrimci bir siyasal içerik 
kazandırmak için süreçle bütünleşmeli- 
dirler. Örgütün ajitasyon ve propagan
da materyallerinin yaygın ve etkin bir şe
kilde dağıtılması, politik ve örgütsel etki
mizin artırılması, konulmuş hedefler 
doğrultusunda harekete öncülük için et
kin, tempolu bir çalışma içerisine giril
melidir Bütün eylemlere katılınmalıdır 
Bulunulan bölgelerde ajitasyon mater
yallerimiz fabrika önlerinde dağıtılmalı, 
servis dağıtım ve konuşmaları yapılma
lıdır.

Örgüt güçlerimiz, bulundukları bölge 
ve alanlarda, öncü işçilerle, fabrika, iş
yerleri, sendika şube ve temsilcilikleriyle 
yoğun bir iletişim içerisine girmelidirler. 
Sınıfla, işçi ve emekçilerle paylaşmadık

ları tek bir an, gece ve gündüz olmama
lıdır. Sorunların yakıcılığını, işçi sınıfıyla 
birlikte, aynı yoğunluk ve derinlikte his
setme, aynı ortamı soluma tutumu içeri
sinde olunmalıdır. Bu düşünüş ve ruh 
hali komünistlerin her zaman sahip ol
ması gerekendir; fakat, güçlerimizin hiç 
de azımsanmayacak bir bölümünde işçi 
sınıfına ve kitle çalışmasına olan düşün
sel ve ruhsal uzaklığı, kitleleri örgütleme 
düşünce pratiğindeki zayıflığımız böylesi 
durumlarda ciddi bir engel oluşturmak
tadır. Bunu hızla kırmalı, doğrudan kitle 
mücadelesine ve kitleleri örgütleyeceği
miz denize dolmalıyız.

Örgüt çalışması yürütülen bölge ve 
alanlarda, eylemlenn içerisinde yer alan 
örgütlü güçlerimizin yanı sıra çevresel 
düzeyde etkileyebileceğimiz işçiler ve 
emekçi memurlarla, harekete geçirebi
leceğimiz bütün güçlerle etkin bağlar 
kurulmalı, üçerli, beşer li, onarlı, yi imi- 
şerli toplantılar yapmak, onlar, belirle
nen hedefler doğrultusunda hareketin 
içerisine yöneltilmelidir.

Gecesi gündüzüyle eylem süreciyle 
bütünleşmiş komite ve yoldaşlarımız 
başta olmak üzere bütün örgüt güçleri
miz, işçi sınıfı ve eylemci kitlelerle tam 
bir kaynaşma içerisinde olmalı çalışma
larını öncü işçilerle bağların geliştirilme
si noktasında yoğunlaştırmalıdırlar. Ö n
ceki tecrübelerden de yola çıkılarak ha
reketin bütünü üzerinde etkili olmak ve 
kalıcı bağlar oluşturmak için dağınık bir 
çalışma değil öncü işçilerle bağlarımızı 
geliştirici bir odaklanma içerisinde çalış
malar yürütülmelidir. Sürece örgütleyici 
bir perspektifle yönelmek bu noktada 
önem kazanmaktadır. Eylem sürecine



ilişkin politika ve önerilerimizin öncü iş
çilerle tartışılması, birlikte karar alma, 
önerilerimizi sahiplenmeleri ve sendika 
ve işyerlerine taşımaları sağlanmalıdır. 
Sürece ilişkin politika ve önerilerimizin 
benimsetilmesi, daha yaygın ve derin bir 
politik etki sağlamaya geçişin, geleceğe 
taşınabilecek bağların ilk adımları ola
caktır.

Genişleyen eylem sürecinde öncü işçi
lerin oynayacağı rol her bakımdan belir
leyici olacaktır. Hareketin sürekliliği, yı
ğınsallaşması, militanlığı onlarla ger
çekleştirilebilir. Keza sendika ağalarının 
bir aşamada gerçekleştirecekleri ihanet, 
öncü işçiler düzeyinden bir örgütlülük 
geliştirilebilirse aşılabilir Ayrıca sınıf ha
reketinin bundan sonraki geleceği bu 
eylem dalgasıyla oıtaya çıkacak kuşağın 
kalıcı bir örgütlülük düzeyine kavuşturul
masına bağlıdır. Bizim, işçi sınıfı hareke
ti içerisine yerleşmemiz, etkimizi kaba
laştırmamız, içerden konuşmamız, yeni 
bir sosyalist öncü işçi kuşağının ortaya 
çıkarılması da öncüleşen işçilerle kura
cağımız bağlara, onlara eylem sonrası 
da süreklilik kazandırmamıza bağlıdır.

Kitle eyleminin hedefi:
Genel Grev Genel Direniş
Mezarda emeklilik yasası, düşük ücret 

zammı, tarımsal ürünlerde destekleme 
atımlarının kaldırılması, ücretlerin don
durulması ve yem kitlesel işten çıkarma
lar, ... siyasal terör ise had düzeydedir. 
Ekonomik terör paketlerinin uygulana
bilmesi için de, komünist ve devrimci ör
gütleri yok etmek, kitleleri etkisizleştirip 
boyun eğmelerini sağlamak için siyasal 
baskı ve terör daha da şiddetlendiı iI-

mektedir. Sınırları parçalayacak, inisiya
tif kazanıp taleplerimizi dayatacağımız 
etkin bir direniş örgütlemekten başka bir 
yol bulunmamaktadır Bu ise genel grev, 
genel direniştir Sokağa, eyleme, genel 
greve... sloganı tekrar yükseltilmelidir.

Girilen süreçte işçi sınıfının, emekçi 
kitlelerin mücadelesinin kazanması ya 
da kaybetmesi tüm ezilen sınıfların, 
emekçi halkın bütününün, ezilen Kürt 
ulusunun kazanması ya da kaybetmesi 
olacaktır Emekçi sınıflar mücadelesinin 
son yıllardaki genleyışi, Kürt ulusal ha
reketinin gerileyişi ve tasfiyeci bir batağa 
çekilmekte oluşunun, genel seçimlerde 
faşistlerin kazandığı başarı ve kitlelerin 
ruh halindeki geri leyişi n yarattığı etkile
rin, devrimci hareketteki daralmanın gi
derilmesi, sürecin devrimci tarzda yarıl
ması, kitlelerin içerisine çekildiği faşist 
şoven ve gerici bölünme eksenlerinin yı
kılıp 'sınıfa karşı sınıf ekseninden müca
delenin geliştirilmesi için sahip olunan 
yegane devrimci olanak kitle mücadele
sinin bugünkü gelişen zemininden yük
seltilmesidir. Sürmekte olan mücadele, 
işçilerin ve emekçi memurların sadece 
ekonomik hak ve çıkarlarının korunması 
ve yenilerinin kazanılması için yürütülen 
bir mücadele değildir; siyasal sınıf mü
cadelesinin bugünkü çarpışma eksenini 
oluşturmaktadır işçi sınıfının, emekçi 
memurların, küçük üretici köylülüğün, 
işsizlerin yakıcılaşan istemleri ve bu te
melde sınıf hareketlerinin geliştirilmesi
nin önemi kadar bugünkü mücadelelere 
bir bütün olarak devrim ve karşıdevrim 
güçlenilin karşılıklı mevzileniş eksen ve 
odağından bakılmalıdır. Örneğin; ceza- 
evleıindeki komünist ve devrimci tutsak



lara karşı geliştirilecek saldırının önünü 
kesmek de bu alandaki mücadelenin 
geliştirilip geliştirilmeınesıne bağlıdır. 
Ezilen Kürt ulusuna mensup emekçilerin 
sürmekte olan eylemlere çekilmesi, mo
ral bozukluğunun ve geliştirilmeye çalışı
lan tasfiyeci ruh halinin dağıtılmasında 
etkili olacaktır. Bu katılım, Kürt emek
çilerinin sahip oldukları militan mücade
lesi ve devrimci ruh halinin tekrar kabar
masını sağlayacağı gibi sınıfsal istek ve 
özlemlerle ulusal istek ve özlemlerin 
kaynaşması olanağı doğacaktır, işbir
likçi tekelci sermaye ve onların faşist hü
kümetine, ortak düşmana karşı eylem 
zemininde egemen ulus şovenizminin ve 
dar milliyetçiliğin etkisi kırılarak sınıf 
kardeşliği gelişecektir.

Bütün örgüt güçleri, gelişen sınıf mü
cadelesinin bu özelliklerini bilince çıka
rarak etkili bir duruş göstermelidirler

Eylemlerde 'Genel Grev Genel Dire
niş' ajitasyon sloganı olarak yükseltilme
lidir. Halihazırda eyleme katılan işçi sını
fının öncü bölüklerinin ve emekçi me
mur hareketinin öteden ben sahiplen
diği 'Genel Grev' sloganı atılmaktadır. 
Genel Grev ve Genel Direniş, örgüt ya
zınında daha önce konulduğu gibi, mü
cadelenin faşizm ve sermayeyi gerilete
cek bir düzeye sıçratılması için gereken 
eylem biçimidir. Emekçi sınıflar faşizm 
ve sermayenin içiçe geçmiş ekonomik ve 
siyasal terörüne karşı haklarını korumak 
ve yeni haklar elde etmek, etkili bir dire
niş ortaya koymak istiyorlarsa sürmekte 
olan eylemleri üst bir biçime, militan bir 
genel grev genel direniş eylemine sıçrat 
malıdırlar.

Buğun örgütlenen eylemler, Genel 
Grev Genel Direniş perspektifine uygun

ona hazırlık ve temel oluşturacak bir çiz
gide gerçekleştirilmelidir. Daha geıi du
rumda olan işçilerin de eyleme katılma
larını sağlayacak fabrika çıkışı servise 
binmeden yürüyüşler, kısmi ya da doğ
rudan iş yavaşlatma ve bırakmalarla 
bölge ve kent merkezlerine yürünmesıi, 
şehir içerisindeki yürüyüş ve merkezi yer- 
leıdeki/alanlardaki toplanmalarda yol
ları ve alanları kilitleyecek tarzda yürün
mesi gibi eylemler gerçekleştiriIrnelidir.

Kitle eylemlerinin her an yeni biçim
lerle zenginleştirilmesi ve somut başan- 
lar kazanmasını sağlayacak şekilde he
deflendiril meleri önemlidir. Gösterilecek 
hedefler ve geliştirilecek eylem biçimlen 
harekete canlılık ve süreklilik kazandır
malıdır. Faşist terörün yanı sıra tekdüze
lik ve somut başarıların elde edilememiş 
olması da kitle eylemlerinin yıpranma ve 
gerilemesinde etkili olmaktadır. Bu ne
denle harekette sürekli bir canlılık yara
tılmasına, küçük de olsa kazanımların 
elde edilmesine, günlük mücadelenin 
taktık hedeflerinin somut ve kazandırıcı 
olmasına özen gösterilmelidir.

A|itasyonun içeriği, mücadelenin tak
tiksel hedef ve sloganları da bu açıdan 
önemlidir. Memurların ücret zammının 
artırılması, Mezarda Emeklilik Yasa Tas;- 
lağı'nın gen çekilmesi, SSK'da işçi yöne'- 
tiıni ve denetimi, ESK'dan çıkılması, Me‘- 
zaıda Emeklilik Yasa Taslağı'nın yasa
laştırılmak için görüşüleceği parlamen
tonun hedefe çakılması, koalisyon parti
lerinin, DSP ve Ecevit'ın, faşist MHP'nin, 
Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın pro
testo edilmeleri, parti binalarının işgalıi, 
emekçi memurların Kızılay eyleminde 
olduğu gibi merkezi yerlerde, yollarda 
kenti kilitleyecek şekilde süreklileşmiş, 
bülun halka destek çağrısı yapılan otur
ma vb eylemler



Talepler daha bütünsel bir şekilde 
Genel Grev Genel Direniş hedefi içeri
sinde dile getirilmelidir. Hükümetin iş
çilere, emekçi memurlara, köylülere bü
tün halka karşı geliştirdiği ekonomik 
sosyal vahşet yasalarını geıi çekmesi, 
emperyalizmin IMF patentli neo-liberal 
saldırı programının (kitlesel işsizlik, dü
şük ücret ve ücretlerin dondurulması, 
mezarda emeklilik ve SSK'nın tasfiyesi, 
emperyalist tahkim ve özelleştirme, ta
rımsal ürünlerde destekleme alımlarının 
kaldırılması...) geriye çekilip uygulan
maması istenilmelidır.

Eylemler süresince ve Genel Grev ve 
Genel Direnişe dönük olarak ajıtasyonu- 
muzun içeriği ve istemlerimiz, Ekmeğin 
ve Özgürlüğün için Dövüş kampanyası 
ve EKK programının talep ve slogan
larıdır. (Bunlar yeniden incelenmelidir.)

Bu süreçte çarpışmakta olan sadece 
faşist hükümetin saldırı programlarıyla 
emekçi sınıfların istemlerinde ifadesini 
bulan talep ve sloganlar değildir. Sosyal 
reformist ve ulusalcı küçükburjuva prog
ramlarla da mücadele edilecektir. Bu 
küçükburjuva programlar, işçi ve emekçi 
hareketi içerisinde belli bir etkinliğe sa
hip, sendika merkez ve şubelerinde yer 
alan oportünist/ıeformist partiler tara
fından savunulmaktadır. Bu açıdan;

Salt ekonomik taleplerle yetinil meyi p 
sınıfa karşı sınıf eksenini geliştirici 
'Emekçilere Özgürlük' sloganını merkeze 
koyduğumuz siyasal özgürlükler ve de
mokrasi için mücadele,

Faşist hükümetin teşhiri ile birlikte fa
şist diktatörlüğün merkezi kurumu faşist 
MGK'nın ve işbirlikçi tekelci sermayenin 
faşist diktatörlüğünün hedefe çakılması,

Kahrolsun IMF/Kahıolsun Emperya- 
lizm/Bağimsiz Türkiye iç bütünlüğünün 
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kurulması, küçükburjuva ulusalcılığın 
IMF'ye karşı mücadeleyi emperyalizm ve 
tekellerden uzaklaştıran, işbirlikçi tekelci 
sermayeyi hedefe çakmayan yaklaşımıy
la sınır çekilmesi,

Kriz ve yeniden yapılandırma politika
larının bir sonucu olan neo-liberal sal
dırı ve programlarına karşı mücadelenin 
Krize Karşı Devrim/Kapitalizme Karşı 
Sosyalizm perspektifiyle birlikte yürütül
mesi.

Eylemlerde bu ve Kahrolsun Ücretli 
Kölelik Düzeni, Kurtuluş Devrimde, Sos
yalizmde gibi slogan ve pankartlarımız 
taşınmalıdır.

Eylemlerde, kitle eyleminin amaç ve 
hedeflerine uygun, kitleleri harekete ge
çirici somutlukta ajitasyon ve eylem slo
ganları, eylemleri üst biçimlere sıçrata
cak ve kitle bilincini geliştirecek (Genel 
Grev Genel Direniş, Ekmeğin ve Özgür
lüğün İçin Dövüş gibi) sloganlar, kitle
lerin bilincine devrim ve sosyalizm yö
nünde itilim kazandıracak sloganlar bir
birini bütünleyecek şekilde her eylemin 
gelişimi ve iç dengeleri gözetilerek atıl
malı, pankartlar taşınmalıdır.

Pankart ve sloganlarımız, kuşlamalaı 
ve bildiri ve el ilanları, somut, açık ve 
hedef gösterici, özgün ve vurucu, biçim 
olarak da aynı özgünlüğü ve çarpıcılığı 
yansıtacak, kaybolup gitmeyecek bir 
albenide olmalıdır.

BÜTÜN GÜÇLER İŞÇİ SINIFINA! 
KİTLE EYLEMİNİN ÖNÜNE GEÇMEYE, 
ÖRGÜTLEMEYE! Merkez Komitesi'nin bu 
çağrısı bütün yoldaşlarımız ve örgüt güç
leri tarafından direktif olarak algılan
malı ve hızla yerine getirilmelidir
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Bir kez daha raporlar üzerine
Raporlar üzerine bugüne kadar birçok 

kez yazı yazıldı. Önemi ve örgüt cephesin
den ne kadar yaşamsal olduğu vurgulandı 
(Her randevuda raporun gerekliliği ve önemi 
üzerine yapılan vurgulardan ise, hiç bahset
miyoruz). Buna rağmen birçok yoldaş rapor 
yazımı konusunda duyarsız davranabiliyor, 
örgüt çalışmasının gelişkin bir çizgiye gel
mesini engelleyebiliyor. Birçok alan bıra
kalım düzensiz, doğru dürüst rapor gönder
miyor Bu yoldaşlara daha işin abesini anlat
mak, raporun gerekliliğini kavratmak duru
mundayız. Bazı alanlarda ise rapor yazımı 
bir refleks haline gelmese de daha düzenli 
olmaktadır. Ancak bu raporların istenilen 
kapsayıcılıkta ve derinlikte olduğu söylene
mez. Özellikle komite raporlarının alan çalış
masındaki birkaç pratik işi aktarıma kadar 
daralması, politika ve taktiklerimizin alan 
içerisine nasıl taşındığı üzerine çok fazla şe
yin olmaması, açığa çıkan dinamikleri, ola
nakları, yaşanan sorunları ayrıntılı bir şekil
de içermemesi raporların içeriği üzerine tek
rar bir yazı yazmamızı gerekli kılıyor Ra
porun nasıl yazılması gerektiğine geçmeden 
önce raporun örgüt çalışmasındaki yerine 
değinmek istiyoruz.

Çalışmalarda aksayan yanları tespit ede
bilmek ve yönlendirebilmek için öncelikle 
alanların ve çalışmaların tam bilgisinine sa
hip olmalıyız. Örgüt politikaları maddi bir gü
ce dönüşmüyorsa, hangi sorun ve aksama
dan kaynaklanıyor? Sorusuna yanıt arayabil
mek için bütünlüklü bir tablonun raporlarla 
iletilmesi gerekiyor.

Alanlar üzerinde örgütün yönlendiriciliği 
ile birlikte denetiminin de yolu açılır. Örgüt
sel hedeflerimiz ne kadar ete kemiğe bü
ründü? Alınan kararlar ne kadar uygulanabil
di7 Tıkanma noktaları, güçlerimizin yetmez
liğinden kaynaklanan yönleri neler? Çalış
madaki zayıflığı giderebilmek için hangi

araçlar ve biçimler öne çıkarılmalı? Bu soru
lar üzerinden çalışmanın etraflıca değerlen
dirilmesini ve perspektif sunulmasını sağlıklı 
raporlarla yapabiliriz. Kısacası örgütün yu
karıdan aşağı tüm birimlerine, çalışmalarına 
hakim olması ve gerekli müdahaleleri zaman 
kaybetmeksizin yapması buna bağlı. Ayrıca 
çalışmalarda kişisel tarzın değil, örgüt 
tarzının hakim olması da örgütsel denetimin 
sağlıklı yapılmasıyla olur.

Raporun önemli işlevlerinden biri de ko- 
miteninAadronun alanında çalışmayı sisto- 
matize etmesi, bütünlüklü bir değerlendir
meye tabi tutmasıdır. Artık yüzeysel ve go- 
nel bir değerlendirme değil plan/program/- 
hedef üzerinden konuşulacak ve örgüt de 
denetim ve yönlendiriciliğini bu noktada yo
ğunlaştıracaktır. Hedeflerin belirgin olma
dığı ya da genel kaldığı (Rapor hedeflere na
sıl ulaşılacağını, hangi araçların, biçimlerin 
kullanılacağını, güçlerin bu hedef sonramı 
nasıl mevzilendirileceğini içermediği koşul
larda hedefler bölümü soyut kalır.) raporlar, 
komite çalışmasının asıl tıkanma noktasının 
taktiği ete kemiğe büründürememek oldu
ğunu gösterir. Her komite/yoldaş bir önceki 
raporunda hangi hedefleri koyduğunu ve bu 
yönde ne kadar adım attığını, zayıflıkların, tı
kanmaların nedenini irdeleyici biçimde rapo
runu kaleme almalıdır

Komite toplantılarında gündem yap- 
tığımız her konu/gelişme. kişisel gelişimimi
zi etkilen her şey rapor konusu olmalıdır. 
Raporlarımız bir konuyu kapsamlı ve tüm 
yönleriyle ele almalı, tek gündemli raporlar 
da akmalı. Bu, ele alınan konuda yoğunlan
ma ve çözümlemeye yardımcı olur. Örneğin 
konfeksiyon atölyelerinin yoğun olduğu bir 
bölgede çalışma nasıl yürütülmeli, konfeksi
yon sektöründe örgütlenmenin zorlukları ve 
nasıl aşılacağı konulu bir rapor hem bu akı
nın kapsamlı bir analizini, hem de hangi yol-
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/yöntemlerin izlendiği/izlenmesi gerektiğini 
içermelidir. Yine bu olana hangi politika
larımızı daha kolay taşıyabiliriz, alana dönük 
alt taktikler neler olabilir? Sorularına da peşi 
sıra yanıt aranmalı Hedefler konmalı Yine 
İmralı sonrası ulusal hareketin geldiği nokta 
ve Kürt emekçilere hangi politikalarla git
meliyiz vb. konulu raporlar çözümleme ye
teneğimizi geliştirecek, politika üretmeye 
itecektir. Merkezi politika ve taktiklerimizi 
bu biçimde -alanımızda nasıl somutlacağımı- 
zı içerecek tarzda- işlemeliyiz. Kurultay tak
tiği bir alan raporunda da işlenecektir 
Ancak ayrıntılı bir değerlendirme yapılamaz 
Sadece bu konuda yazılacak bir rapor tak
tiğin nasıl algılandığını, örgüt faaliyetine 
nasıl yön verildiğini, özelde hangi talebin bu 
alanda temel alındığını içermeli Bu politika 
kitlelere taşınırken hangi araç/yöntem/alt 
taktikler uygulandı? Bundan sonra taktiği 
nasıl taşıyacağız? Sorularına yanıt verilme
lidir. Raporlarımızda zayıf kalan hedef/- 
plon/program yönü özellikle güçlendirilmeli. 
Kısacası artık genel bir faaliyeti aşmalı, 
diğer yandan dar pratikçi bir çalışmayla da 
sınırları çizmeliyiz.

Bir alandaki ileri bir örneği, esin kaynağı 
olabilecek bir çalışmayı örgüte maletmek, 
örgütün hâzinesine katmak da raporla olur. 
Deneyim aktarımına gitmek kolektifin gelişi
minde bir tuğla olmaktır *

Ayrıca örgütsel sürekliliğin güvence altı
na alınması da raporlarla sağlanır. Yoksa her 
operasyon, kayıp ve o alandaki güçlerin mü
cadeleyi bırakması sonrası alanı yeniden ta
nımak, tanımlamak gerekecektir. Yine bir
çok ilişkiyle bağ kopacak, varolan olanaklar 
boşa gidecektir. Her yoldaş alanının bilgisi
ni, olanaklarını örgüte ayrıntılarıyla sunmalı. 
Var olan güçleri özellikleriyle tanımlayıp ör
gütle ilişkisini iletmelidir. Çalışmanın geldiği 
düzey örgüt tarafından bilinirse, istenmeyen

durumlarda ve örgütün kadro değişikliğine 
gittiği dönemlerde o alanda örgüt çalışma
sının sürekliliği korunmuş olur Sorunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için deneyim akta
rımının ve raporların sonuçlarını daha somut 
görüleceğimiz bir örnek üzerinde duralım 
Son operasyonda baskının düşmesi ve bu 
alanın bilgisine sahip yoldaşların tutsak 
düşmesi sonucu tekrar baskıyı oluştururken 
ciddi bir zorlanma yaşadık. Teknik olanaksız
lıkların yanında alanın bilgisine sahip olma
dığımız. neyi nasıl kullanacağımıza tam ha
kim olmadığımız için Amerika'yı yeniden 
keşfe çıktık. Örgütün bu alanda yakaladığı 
gelişim örgüte mal olmadığından uzun bir 
süre aynı gelişim çizgisini yakalamaya 
çalıştık/çalışıyoruz Her yoldaş yeni bir 
kayıpta, örgütün yeni baştan başlamaması 
için en kısa zamanda örgüte karşı sorumlu
luğunu yerine getirmeli.

İlkelliği ve amatörlüğü alt etmek, parti 
tarzını hakim kılmak, organlar arası ilişkide 
sözlü biçimlerden yazılı biçimlere doğru 
geçişle sağlanır . Bugün örgüt içi trafiği 
azaltacak tarzda yazılı biçimlere ağırlık vere
ceğiz. Bu hem güvenlik gereği hem de eski 
çalışma tarzı ve alışkanlıkları aşma yönüyle 
atlamamız gereken bir eşiktir. Yazılı yön
lendirmeye ağırlık vereceğiz diyorsak, önce
likle bunun temel ayağını oluşturacak olan 
alanların bilgisine tüm yönleriyle hakim 
olmak gerekiyor. Toplantılarda rapor sis
teminin tam olarak oturmamış olmasından 
dolayı gelişmeler gereksiz bir zaman harca
mayla sözlü iletiliyor Oysa çalışmanın içeri
ğini farklılaştırmak, toplantılarda gelişmeleri 
konuşmanın üstüne çıkabilmek için artık 
yazılı iletişimde yol almalıyız.

Devrim yapma iddiasındaki bir örgüt 
kendi iç işlerliğini düzenli olarak sağlamalı, 
ona uygun sistemler oluşturmalıdır. Bunlar
dan biri de rapor sistemidir. Örgüt rapor sis-

•MYO’nun Kadıolardan/komitelerden köşesi, deneyim aktarımı, ileri örnekleri işlemek ve bunların 
muhasebesini yapma yönüyle daha etkin kullanılacak.



temini düzenli ve olması gereken biçimde 
oturtmadıkça, tam işleyen bir makine gibi 
çalışamaz. Ve istenen randıman elde edile
mez. Raporun örgüt çalışmasındaki yeri ve 
önemi üzerine daha bir o kadar şey sıralaya
biliriz. Ancak şimdilik bu kadarı yeterli ola
caktır.

Raporları içerikleri itibariyle ayrıştırarak 
ele alacak olursak:

Alan raporları: Komitenin ya da alan 
çalışmasını götüren yoldaşların çalışma 
yürüttüğü alanı kapsamlı olarak örgüte taşı
ması gerekiyor. Komite çalışmasının olmaz
sa olmazıdır rapor sistemi. Çalışmanın nasıl 
şekillendiği, örgütün çizgisi doğrultusunda, 
merkezi politika ve taktikleri doğrultusunda 
yürütülen çalışmanın hangi araçlarla, hangi 
alt taktiklerle yaşama geçirildiği ve bunda 
ne kadar başarılı olduğu, tıkanma noktaları, 
güçlerimizi mevzilendirmede yaşanan sıkış
maları vb. ayrıntılı olarak örgüte aktarıl
malıdır. Komite çalışması hedefler ve karar
lar üzerinden yürür Alınan kararların arka
sında durmak, planlı/programlı bir çalışma 
yürütmek bir anlamda iletilecek raporların 
içeriğini de belirleyecektir. Alan çalışmasını 
tüm bileşenleriyle aktaran, çalışmayı mer
kezi politika ve taktiklerimize bağlı olarak 
hedeflendiren, uzun ve kısa vadeli hedefleri 
belirleyen bir rapor örgüt olarak alana hakim 
olmamızı, çalışmada gelişkin ve aksayan 
yönleri kolayca görebilmemizi sağlayacaktır. 
Bugün gelen komite raporları en iyi haliyle 
varolan gelişmeleri, ileri çıkan güçleri ve 
bunları nasıl değerlendirdiklerini içeriyor. 
Konulan hedefler çok genel Bu hedeflere 
nasıl ulaşılacağına dair bir plan söz konusu 
olmadığı gibi alınan kararlar da belirgin 
değil. Alan çalışmasını bütün yönleriyle 
değerlendiren, ileri çıkan güçleri bulunduk
ları konum ile birlikte ele alıp taşıdıkları dina
mikleri belirten, çalışmayı hedeflendiren, var 
olan zayıflıkları ve aşma dinamiklerim de

ğerlendiren. bir önceki raporda iletilenlerin 
ne kadarını yerine getirdiğinin muhasebesini 
yapan ve nedenleri üzerinde duran komite 
raporları periyodik olarak (ayda bir) iletilme
lidir. Bu, örgütün perspektif sunmasının ve 
yönlendiriciliğinin önünü açar. Bu içerikte 
iletilecek raporların dışında yine yoğun
laştırılmış olarak yürütülen bir pratik fa
aliyeti, bir gelişmeyi de tüm yönleriyle irde
leyen raporlar iletilmelidir Bir eylemin, sü
recin değerlendirmesi hızlı bir şekilde akta
rılmalıdır Örneğin 1 Mayıs raporu, eyleme 
katılan, alanında 1 Mayıs çalışması yürüten 
tüm yoldaşlarımız tarafından yazılmalı. Ey
lem komitesinde olan ya da pratiğin örgüt- 
leyicisi durumunda olan yoldaşlar için bu bir 
zorunluluktur.

Örgütsel faaliyetin bir dönemini aktaran 
raporlardaki sığlık, aslında örgüt çalışmasın
daki tıkanma noktalarını da gösteriyor. Bu
gün farklı farklı bölgelerden gelen raporlar
da sınıf çalışmasına ilişkin hemen hemen 
benzer şeyler yazılıyor olması, raporların bu 
yönden kendisini tekrar etmesi sınıf çalış
masındaki tıkanma noktalarını (aslında 
birçok bölgede tıkanma noktaları bile yok
tur) gösteriyor. Genel söylemler ve genel bir 
faaliyet sözkonusudur Kısacası henüz kol
ları sıvayıp işe koyulmamışsan söyleyecek
lerin üç beş cümleyi geçmez. En iyi haliyle 
konulan hedefler de genel bir ajitasyon-pro- 
paganda çalışmasını içerir. Artık bir işyeri- 
ne/fabrikaya inecek, oraya ilişkin hedefler 
belirleyecek bir çalışmaya doğru geçmeliyiz.

Alan raporlarının çoğunda giriş siyasal 
süreçle yapılıyor ve çalışmaların bütünsel 
değerlendirmesine çok fazla girilmeden 
rapor bitiriliyor. Yoldaşlar, sizlerden siyasal 
süreç değerlendirmesi istenmiyor. Siyasal 
süreç ve örgüt olarak bu durum karşısında 
nasıl konumlanacağımız/konumlanmamız 
gerektiğini ele alan raporlar da yazılablir, 
yazılmalıdır da. Raporda siyasal süreç de
ğerlendirmesi yapıldıktan sonra bunun kendi



bölgesimize, olammızo nasıl yöneldiğini ve 
bunun üzerine çalışmayı nasıl şekillendire
ceğimizi anlatmalıyız. Örneğin seçim sonuç
ları ve ne yapmak gerektiğini irdeledikten 
sonra bunun çalışmalarımıza nasıl yansıya
cağı üzerinde durmalı, antifaşist mücadele 
ve AFMK'ların örgütlenmesini kapsamlı bir 
biçimde işlemeliyiz. Her raporda (kişisel, 
komite, bir eylemi değerlendiren rapor vs...) 
siyasal süreçle başlayıp raporun asıl içerme
si gerekenleri, somut verileri içermemesi 
aslında o alanla ilgili hiç rapor almamış ol
maktır. O halde bir komite raporu neyi içer
melidir? Sorusu bu söylediklerimiz ışığında 
yanıtlanmalı, raporumuz ne pratik işlerin 
iletildiği teknik bir rapora dönüşmeli, ne de 
süreç değerlendirmesi adına genel söylem
lerin ağırlıkta olduğu, görüş belirtme 
niteliğinde olmalıdır.

Rapor örgütün istediği verileri içerme
lidir. Örneğin örgüt, bir bölge ile ilgili kap
samlı bilgiye sahip değilse ve bu yönde ay
rıntılı bir rapor istediyse mutlaka bölgenin 
yapısal özelliklerinden başlayarak -bölgenin 
en büyük fabrikalarından, emekçi semtlerin 
potansiyellerine kadar gençlik hareketinin 
bölgedeki toplanma noktalarına kadar-ayrın- 
tılı bir aktarım olmalıdır Bir bölge profili 
isteniyorsa (Bu, bölge çalışmasında belir
lenecek ağırlık noktalarının doğru tespiti için 
örgütün bölgeye tüm yönleriyle hakim 
olması için gereklidir.) bölgeye kuşbakışı 
bakılmalı ve bütünsel bir değerlendirmeye 
tabi tutulmalıdır Bu yüzden sadece bugüne 
kadar baktığımız pencereden bakarak bir 
profil çıkaramayız. Bu çerçeve zaten her 
zaman yazılan raporlarda az çok çiziliyordun

O halde bölge profili neleri içermeli? Bölge
nin tüm büyük fabrikalarını, işyerlerini içer
meli Kaç işçi çalışıyor, sendikal örgütlülük 
var mı? Varsa hangi sendika? Mücadele ge
leneği var mı? Vb. Bölgedeki semtleri sade
ce isimleri ve emekçilerin oturduğu, antifa
şist dinamiğe sahip olarak tanımlamak ne 
kadar açıklayıcı olacaktır? Ağırlıklı olarak 
hangi etnik kökenden ve yöreden insanların 
oturduğunu, siyasal eğilimlerini, daha çok 
nerelerde çalıştıklarını, devrimci çalışmanın 
geçmişte var olup olmadığını, dernekleri 
(köy derneklerini de) aktarılmalı. Ayrıca böl
gedeki kitle örgütlerini ve bunlarda hangi 
siyasetlerin, nasıl bir çalışma yürüttüğünü, 
bizim hangilerinde varolduğumuzu, yine liseli 
ve üniversiteli gençliğin toplanma noktaları
nı içermelidir Kısacası çalışmalara daha üst
ten ve sadece kendi gücümüz üzerinden de
ğil de bölgenin taşıdığı potansiyelleri değer
lendirip yön vermek için bölgenin tüm yön
leriyle örgütün önüne serilmesi gerekiyor.

K iş ise l raporlar: Kişisel rapor, ör
güte her yönüyle açık olmanın gereği, duru
mumuzu, tüm sorunlarımızı aktardığımız, 
kendimizi bütünüyle örgüte açtığımız rapor
lar olmalıdır, iç sorgulamalarımızı tüm açık
lığıyla örgütle paylaşmalı, sıkışma yaşadığı
mız noktaları iletmeliyiz.* Kısacası örgüte 
çözülmeliyiz. Böylece yaşanan sorunlara ör
gütün yerinde ve zamanında müdahale ede
bilmesine olanak vermiş oluruz. Ayrıca ileri 
sıçradığımız bir kesitte, bir eşiği atladığımız
da bunu örgütle paylaşmalıyız. Kişisel rapor 
gelişimimizi, yaşadığımız sorunları, gelişimi
mizde bir dönemeç niteliğindeki bir süreci 
tüm yönleriyle değerlendirmelidir. Bu. örgü

*Yine aşınan bir diğer kuralımız da gözaltı sonrası rapor yazımıdır Yoldaşlor, bu sadece kendi tavrımızın 
örgüte aktarımı ve muhasebesi için değil, düşmanın bizim hakkımızda neler bildiğini ya da son yönelim
lerini çıkarabilmemizi için gereklidir Son Mart-Mayıs sürecinde bir ilimizde 50ye yakın gözaltı oldu. Ne 
yazık ki bu gözaltıların çok azı yazılı olarak örgüte iletilmiştir Bu konudaki tüm uyarılara rağmen bazı 
alanlarda yönetici konumda olan yoldaşların bile raporlarını iletmemeleri durumun vahametini gösteriy
or. Bu konuda daha katı olacağız Örgütsel güvenliğin ve örgüte karşı açık olmanın gereği mutlaka 
gözaltı sürecini içeren raporlar örgüte iletilmelidir. Onemli-önemsiz tüm gözaltılar 
rapor edilmelidir.



tün tüm özelliklerimize, süreçlerimize hakim 
olmasını sağlar. Yine eğilimlerimizi, potan
siyellerimizi de sunmalıyız. Kişisel rapor, bu 
yönleriyle, örgütün kadrolarını çok yönlü 
tanımasında önemli bir işleve sahiptir. Bir 
kişisel rapor neleri içermeli? Bir yoldaş daha 
önce birçok kez kişisel rapor yazmış olması
na rağmen örgüt onun özel yeteneklerini, 
gelişkin yönlerini bilmeyebiliyor. Burada 
hem o yoldaşla görüşen sorumlu komitenin 
kapsamlı bir rapor yazmadığını, hem de bu 
yoldaşın kendisini örgüte bütün yönleriyle 
anlatmadığını çıkarabiliriz. O halde devrim 
ve sosyalizmle, mücadeleyle bağları nere
den kurduğumuz, yaşamımızdaki döne
meçler, kişisel özelliklerimiz, aile soru
numuz. varsa duygusal ilişkimizin bizi nasıl 
etkilediği, ilişkide yaşanan sorunlar, kısacası 
bizi etkileyen, belirleyen her şey bu raporun 
konusu olmalıdır.

G örüş b e lir ttiğ im iz  raporlar:
Alan raporları ve kişisel raporlar istenilen 
düzeyde ve düzenlilikte olmasa da geliyor. 
Ancak örgüt politika ve taktikleri hakkında, 
yayınlarımız hakkında değerlendirme, öneri 
ve eleştiri içeren raporlar ise birkaç örneği 
geçmez. Bu yöndeki gelişim bir yönüyle 
örgüt içi demokrasinin gelişkinliği anlamına 
gelir. Buradaki gelişkinliği yaratacak olan, 
temel kadroların siyasi-ideolojik gelişimi ve 
parti kurucu kadroları olma misyonunu 
üstlenecek düzeyi yakalamasıdır.

Konferans Belgelerini açtığımız temel 
kadrolarımızın hepsinden Konferansı ve ken
dilerini (Konferansta örgütün önüne koy
duğu hedeflerle nasıl bir ilişki kurulduğunu 
içerecek tarzda) değerlendiren raporlar iste
dik. Ancak Konferansa ilişkin görüş belirten 
raporlar bir elin parmakların bile geçmez. 
Bunların çoğu da hizipçiliği karşı öfke ve 
tepkilerin ifade edildiği raporlar olmuştur 
Bu raporlar Konferans'ı ne kadar özümse
diğimizi. hedefleriyle nasıl bir bağ kurduğu

muzu ve kişisel hedeflerimizi içerecek tarzda 
olmalıydı. Yine "Operasyon Değerlendirme" 
yazısını verdiğimiz yoldaşlardan da görüş 
belirtmelerini istedik. Ancak burada da ben
zer bir tabloyla karşılaştık

İstih b a ra t v e  lo jistik  o lanak ları 
i le tt iğ im iz  raporlar*: Bir bölgedeki en 
ufak bir lojistik olanaktan, iyi bir istihbarata 
kadar tüm olanakların bilgisi örgüte akmalı. 
Böylece merkezi anlamda iyi bir planlama ve 
mevzilendirme sözkonusu olabilir. Öteki 
türlü elimizin altındaki hâzineden bile haber
dar olamayız. Çevremizi iyi bir gözlemle ta
rarsak örgüte birçok olanağın kapısını açmış 
oluruz. İstihbarat yönündeki zayıflık örgüt 
çalışmasında en büyük handikap olan maddi 
sorunu çözmemizi güçleştiryor. Tüm yoldaş
lar bu yönde duyarlı olmalı, ayrıntıları da içe
recek tarzda bir istihbarat çıkarmalı ve bunu 
örgüte rapor etmelidir. Lojistik olanak yarat
madaki tutukluğumuza, var olan olanakları 
örgüte iletmekteki zayıflığımız da eklenince 
ciddi anlamda bir sıkışma yaşanıyor. Yoldaş
lar kitle bağlarımızı lojistik olanak yaratma 
kafasıyla değerlendirip örgüte iletmeli, yeni 
olanaklar yaratmalıyız.

Raporları konularına ayırıp neleri içerme
si gerektiğini bu şekilde ayrıntılandırdıktan 
sonra biçime de değinmeden geçemeyece
ğiz. Yoldaşlar ilkel (bize kolay gelen) yön
temleri terk edelim. Artık el yazısıyla ve şif- 
resiz rapor kabul etmeyeceğiz. Bu hem ör
güt çalışmasının hem de raporu yazan yol
daşın (elyazısından dolayı) deşifre olmaması 
için gerekli Temel komiteler/ kadrolar ken
dilerine altlarından bu biçimde gelen rapor
ları bu halleri ile iletmemek, bilgisayarla 
veya daktilo ile yazılmış olarak iletmelidir.

Bir kez daha bu içerikte, raporlar üzerine, 
bir yazı yazma ihtiyacını ortadan kaldıracak 
şekilde rapor sistemini oturtmalıyız. Artık- 
"i/ke/liği ve amatörlüğü her eyleminde açm ış *  

parti perspektifimizin yön verdiği bir çalışma 
tarzına geçmeliyiz.

*Bu raporlar gizlilik kuralları gereği bulunduğumuz komitenin dışında bir üst organa iletilmeli.
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Partili yaşamı içselleştirmede bir adım: 
Mali olarak Partiyi sahiplenmek

Savaşan y e ıa llı ö ıg ü ıü  o la ıak, it i l ir in  
geı eksi ilim  leı in e  dönük biı taa ltyciiıı öıt>ıil 
Ic ııın c s in i ger e eki eşti ı ı ı ı c  n oktasında ahlan 
hcı adım da karşım ıza  m<ıli so m u  çık ıyo ı. 
Ö yle ki, hu soı ı ıı ı ç o g ıı /am a n  e lim i/i kolu 
m ıı/u  b a ğ la y a n  hiı e tken h a lin i a lıy o ı. 
Yoğunlaştırılm ış hiı laaliyet için  A/P ıııe iar 
yalle ıl ınl çıkarılacak, m ali so ııııı!  A ske ıl ey 

lem irin  biı e k s i l in  g iderilm esi mi gerek, 
mali som nl Takipten şüpheleniliyor iyi tıiı 
kontto lıln  çekilm esi mİ ge tek iyo ı, m ali so  
tını! Acilen ö ıg iit  e v in e  mi ihtiyaç vaı, m ali 

so ııııı!  Yayın latıın ızın  dü ze n li ç ık a ıılıp  dagıtı 
m inin  İyi biı o rga n iza syo n u  mu, mali so  
ııın!... B iı liste  ıız a lıla b illı.  Mail ihtiyaç ço g ıı 
zam an kilit hiı s o ııı ı ı  o la ıa k  karşım ıza  çıkı 

yo ı. Peki sorunun  çö zü m ü n ü n  yolu nedlı? 3. 
K o n fe ran sım ızd a  ortaya konu lan  tü zü ğü  
n ıii/ü n  21. M addesinde; 'TİKB'nin mail kay 
naklan, üye aidatları, bağışlar ve örgütün 
ideolojik siyasi kimliğine aykırı olmayan yo! 
laıla elde edilen gelirlerden oluşur' den 
m ektedlı . Tü zü ğ ü m ü zd e  yeı a lan  bu eksen 
doğrul tuşunda, ö rgü tü m ü ze  ge liı g e lilm e  

noktasında g ü ç le n in iz  ü z e ıiı ıe  dtişerıle ıl ne 
kadar ye tin e  getiriyor? M aa lese f b irço k 
yo ld aşım ız bu som ya o lum lu  cevap ve ıe  
b ilecek tıiı pratikten oldukça u za k  durum 

dalar. Ü ıg ü t  yaşayan canlı tıiı m e k a n iz  
m adıı. K a p lla lizm  k o şıılla ıın d a  nasıl ki heı 
bileyin  ayakta kalab ilm esi onun m addi ilıti 
yarların ın  karşılanm asın ı zo run lu  kılıyorsa. 

aynı şey ö ıg iit  İçin de ge çerlid iı. Bu m eka 
n iz ın an ın  İçerisinde yeı alan lıe ık e s , onun 
ihtiyaç laı ıı un karşılanm asından, b ilin c i d e ıe  
ceden so ıu m lu d ııı. l le ık e s  kend i cep h e sin  

den bunun m uhasebesin i yapm alı ve  so m

m ı paıti d e vlim  ile kum lan  bag  ve onu  sa 
h ip le ıı ıı ıe  is ie g i b ilin c iy le  b iılik ic : e le  al 
m alıd ıı.

“Ü ye  aidarlaıı, bağışlar": Ö ıg ü tü m ü zd e  

aidat öde m en in  g e le n e k se lle şin  ilm e sin d e  
önem li biı za y ıllık  yaşanıyor. Bu konuda 
ciddi tıiı d e ğ işim  gelişim  ç izg isi s e ıg lle ıı ıe k  
yaşam sal önem  taşım aktadıı. l le ı  şc:ydeıı 

önce, tıütıin  kom ünist h a ıe k e t lc ıd c  o lduğu  
gifıi ü ye liğ e  kaim i e d ilm e n in  şa ıt la ııııd a ıı 
fiilis i olan ve: b izim  tü zü ğ ü m ü zd e  de  yeı 
a lan  'üyelik aidatını ödeyen’ o lm ak g e ıe k i 

yo ı. Bu paıtili yaşam ı ne  kadaı içse lle ş llıd i 
g iı ıı iz i ı ı  ö lç ılt le ıiııd e n  fıiılsid iı aynı za m an  
d.ı. Aidat ö d e m e m e k tü zıig ü  g ö ıtn e n ıc z llk  
ten gc:lıııek le  be ıaber, içerisinde: yeı alm an 

kolektifin  ihtiyaçlarının, kendi b iıe y se l ilıti 
yaç la ilin iz in  ö n ü n e  ne kadaı ge ç ip  geçme: 
iliğ in in  d e  ispatıdır. Büyük ö tg ü lçü  Kalının  
'in, b ııa k a lım  aidat ö deyip  ö d e m e m e yi, 

a idatların  zam anında  ö d e n m e m e si konu  
su n d a  sö y le d ik le ıi ö g ıe tic id lı. 'Sorun, yani 
parti aidatlarını zamanında ödememeniz, 
partiyi düşünmemeniz, parti görevlerine 
karşı titizlik göstermenıenizdir. ram görev 
teri karşısında böyle davranan birinin içine 
paıti/Hık ruf m derinlemesine nüfuz etme 
iniştir. Çünkü, partiyi düşünen kimse için, 
parti aidatlarını zamanında vermek, büyük 
bir zevktir. Böyle davranan kimse partiyle 
maddi bağlar kurar, onunla birlikte yaşar.' 
(Kalının, Bolşevik Ajiiasyon Ü zerine, sf: 
50-51) Paı tiyle: o ya da bu şe k ild e  bağı olan 
lıe ı b iıe y iıı aidat ö d e m e k  gifıi biı so ıu rıılu  
Itıg ıı ve görevi vaı. Bu soru m lu lu ğu  yerine  
ge tiım cy l, büyük biı g ö ıe v  b ilin c iy le  birlikte 

yapm ak, paı tiyi ge liştiı m enin  önem li daya



nakld iından  blıl o larak kavranm alıılır. Paıiiy i 

m addi olarak ge liştirm en in , onu yaşatm a 
İstek ve b ilinci, devrim  yürüyüşünün rnuzaf 
feı k ılın a ca ğ ın a  olan inançla  b lılik te  e le  
a lınacağından , her yo ldaş bu ko n u d a üzeri 
ne  düşen  so ru m lu lu ğu  büyük biı hazla  yeri 
ne  getiıntelld ir.

Peki yo ldaşlarım ız aidat öd e m e  nok 
tasında neden  d u y a ısız  davranıyor? İşte İm 
iad a  onu biı gö re v ve so rum lu luk  o la ıak  al 
gılayıp, a lg ıla ya m am a  so ıu ru ı va ı. G ö ıe v  ve 
so ıu m lıılu k la n n  her paıtlli İçin önem i oıta 

dayken, bunların ye rin e  ge tiıilm e m esl, paıti 
ve d e vıim  yürüyüşün de çok ciddi ve  isten
m eyen so n u ç la n ıl onaya çıkm asına  neden  
oluyor. İşte b in ad a  aldat öd e m e  gö revin in  
y e ıiı ıe  ge tiıilm e m e sin ln  oıtaya ç ık a ra b ile  

cegi s o ııı ı ı  ve so n u çla n  g ö ıe m e m e  açığa  
çıkm ış o luyo ı. Mali ihtiyaçlar te m e lin d e  ya 
şa ııa n  sık ışm a, ö ıg iit  gü v e n liğ in i ve yo ldaş 
la lım ız ın  ya şam ın ı c idd i a n la m d a  riske  

düşürm ektedir. Ig e r  örgü te  belli biı para 
akışı sağ layam azsak, ortaya çıkan paıa  som  
rııın u  çö zm e k  İçin yo ldaşlarım ızın  o lm ad ık  
yerlere  dalıp çıkm ak zo ru n d a kalm asın ı nasıl 

ön leyebiliriz? Aidat ve b a ğ ış  sistem in i otur 
tam azsak kam u la ştıım a  e ylem le rin d e  yeni 
yo ld aşla ıın  şe lıit düşm esin in* önünü nasıl 
a la b iliılz?  Aidat ö d e m e k a ıtık  biı refleks 

h a lin e  ge lm eli ve bu re lleksl ed inebilm ek, 
ö ıgü t gü v e n liğ in in  ve y o ld a ş la ım ıız ııı yaşa 
m in in  lıe ı şeyden önem li o ld u ğ u n u n  b ilince  
ç ık a ıik n a sın d a  teıı'ıel ölçüt o lacak.

Yönetici ko ııılte le ı ö ıg ü te  aidat akışın ın  
sağ la n m asın d a  yeterli denetim  ve zo ılay ı

cılıg ı gö ste ı m edikler İnden, aidat akışkan lığ ı 

sürekllleştirilem iyo r. Bu konuda n e  za m an  
vurgular yapılır, o za m an  k ıp ırdanm a yaşanır 
am a bir sü te  so m a  unutulur. O  ha lde  vuı 
gu larım ız, bu ko n u d a  bir ge lişk in lik  ve sü  

ıe k lilik  sa ğ la n ın ca y a  kadar tekrarlanm alı, 
a idat ö d e m e  biı a lışka n lık  h a lin e  ge lin ce ye  
kadaı ıs ıa ıc ı o lu n m a lıd ıı. Aksi ha lde  aldat 
lam ı ö d e n m e sin d e  bir istikrarın o luşm asın ı 

s a ğ la m a k  o ld u k ç a  z o ı o la ca k . Yö n e tic i 
yoldaş ve koni i tel eı in ö rgü te  aidat ve bağış 
akışın ı sağ la m akta  gösterd ik leri ge vşe k lik  
alttaki yoldaşlara da aynen  yansıt. Bu konu 
da b ırakılacak en ııtak  bir boşluk, artık b izim  
ce p h e m izd e n  kabul etliliı o lm ayacaktır. Aynı 
şe y  aidat ödem eyen  yoldaşlar Iç lıı d e  g e ç e r
li. A ldatla ıın  ö d e n m e m e si h o şgö ıü lü r bir 

davranış o la ıa k  gö ı(ilm e ye ce ğ i g ib i, partiyi 
yaşatm a ve onu sa h ip le n m e  iste ğ in d e k i 
can lılık  düze yin in  g ö ıü lm e sin i sağ layacaktın  

Aidat ödem ek, partiyle b lılik te  yaşam anın  

ve ona sem pati duyarı h e lke si paı tiye b iıa z  
daha ya k ııılaştıım an ın  k a ld ııac ı olm alı. Yani 
sa d e c e  aidat öde ye n  değil, al da t ödem eyi 
örgütü örgü tlem enin  tür aracı olarak da kul 

lanan o lm alıyız. Bütün yo ldaşlarım ızın  a idat 
ö d e m e sin i s a ğ la y a c a ğ ım ız  gib i d ü ze n li 
g e liıI  o lan, ö ıg iit  ve  d e v ıim  taraftarı 
herkesten  belirlenen  sabit biı m lktaıda, sis 

te ıııli biı şe k ild e  aldat a lınabilm elid ir. Bu 
o n la ıın  örgüt ve  devrim le  daha canlı biı b a g  
kın m alan ın  da sağlar.

Bağış olanaktan ya ıatm a sorununu, İşçi 

em ekçi k itle lerle  olan b a ğ ım ız ü ze rin d en  
e le  a lm ak gerekiyo r. N e  kadar ge n iş  kitle

*l>ııutulmamalıdır ki. aidat ve bağıca) ın yetersizliğinden kaynaklı, başvurmak zorunda kalınım Ikt kamulaştırma 
eylemi, yeni bir şetıil verine riskim anılmaktadır Hepimizin bildiği gibi Fkiııı 92'de Adsuıu'da bir Tekel depo
sunun kamulaştırılması eyleminde R«ıız.i 11 asalak ve Şahaıı Budak yoldaşları şehit verdik. Yine en son olarak 
Kkiııı 9.1'de. işçi gazetesinin çıkarılmasında yaşanan maddi sıkışmayı, aşinaya döııük yapılan kuyumcu kaınıı- 
laştımı asında Niluiiıı Cîök yoldaşı şehit verdik. Benzer şekilde yeni yoldaşların şelıit düşmesinin önünü ata
bilmek. örgülün ııırdi ihtiyaçlarının büyük bir kısmının aidat ve bağışlarla karşılanmasını sağlamaktan geçiyor.



bağına sah ip  olursak, o kadaı ta/la b ağ ış  
o lan ağ ı yararına im kan ına  sah ip  o lu m /. 
S o ıu n u n  ö zü n ü , k ille  (a lışm a s ın a  olan 
m esa fe  ya da ya k ın lığ ım ı/  o lııştu ım a kta ü ıı. 
fv e l k itle  çalışm ası! Biı çok ya /ım ı/d a  ve 

g ü n d e m im izd e  v ıııg u  yap tığ ım ız yapacağı 
m ı/  remel eksen, m ali sorunda da b ize  
so lu k  borusu o la ca k  bir işleve sah ip . Mali 
so ıu n u n  ge rçe k  çözüm ü, k ille  çalışm asın ın  
g ü ç le n d lıilm e siy le  paıa le l biı seyir İzliyor. 
B iz burada, vaı o lan  çevre  ve k ille  ilişk ile ıin i 
bağış a la b ilm e d e  ne kadar d e ğerlend ird iğ i 
ııı l/ le  biı İlkte, bunu kitle ça lışm asın ın  bir 

aracın a  ne kadar d ö n ü ştü rd ü ğü m ü zü n  (ize  
ıtride dııı m aktayız.

İle r  yo ld aşım ız aldat ö d e m e  noktasında 
g ö ste ıd ig i ge vşek liğ i, paıtiye bağış toplam a 
ce p h e sin d e  d e  gösteıiyor.* Bu m ail o la ıak  
paıtlyi sah ip len m e d e ki duyarsızlığ ın  iıiı yan 
sım ası olm akla birlikte, asıl o larak kaynağın ı 
kitle ça lışm asın a  yaklaşım daki da ılıktan  ve 
onların parti ve  devitm e ka la b ile ce k le rin in  
önem ini göı en le m ekten  alıyor. Ki 11 ek.-iden, 
lıa ita  b ire bir ilişk ile ıt in izd e n  partiye yardım  
talep etm ek biı çok yo ld aşım ız için o ldukça 

zo ı bir iş. Ö yle  ya 'İşçi ve emekçilerin yaşam 
standartları ortadayken onlardan bağış talep 
etmek olur mu?' Mayii yoldaşlar böyle  d ii 
şü ıım ek, m ücadeleyi kafam ızda yeteri kadar 

m eşru gö rm e m em izin  so n u cu  o lııı. Böyle  
düşünm ek, k itle lere  m ü cad e le  etm esin i ög 
retm ek ve onlar ı m ü cad e leye  katm ak yerine  
onlaı adına m ücade le  etm e yan ılsam asın ı 

yaratır. Parti ve m ücadeleyi ki 11 el e ıle  karşı 
karşıya koyan değil, onları partili m ü cad e le  
ye katm aya çalışan olm alıyız. A y ın a  yaşam  
koşulların ın  d e ğişm e si D e v ıin ı ve sosya lizm

m ü cad e lesin i z o ıı ı ı ı l ı ı  kılıyorsa o m ik a d o  
le ııiıı y ü ıiitü lu şü ııd e  açığa  (ik a n  ihtiyat lam ı 
ka ış ıla n m ası da, bu m ü cad e le  d o g ııı ln ıs ııı ı  
da han kete gc:( İld iğ im iz  işçi ve em  eke i la  in 
katkı ve  k a t ılın ıla ıiy in  o la ca k . Bu, <ıyııı 

zam an d a o n la ıın  m ü cad e leye  se fe ıb e ı edil 
m ele rin in  ve düşm ana biı iaş a tm a la ıın ın  da 
a d ım ıd ıı. ö rn e ğ in ; (e z a e v le ıi gü n d e m in in  
yo ğun laştığ ı d ö n em ie ıd e , k itle lerden tutsak 
laı için  bağış tofilam ak, ce zae vi so ıu n la n ın  
o n la ıın  gü n d e m in e  taşıd ığ ım ız g ib i, kitleleri 
bu d o g ıu ltu d a  h a ıe k e te  g e ç ilm e m iz  iç in  de 
fıiı araç işlevin i g ö ıe ce k . Y ine yayın larım ız 

iç in  yard ım  to p la d ığ ım ızd a , e m e k ç ile r in  
yayın larım ızı daha fazla  sah ip len m e lerin i, 
okum aların ı ve arılam aya çalışm aların ı s a g  
la ıııış  o la ca ğ ız . M ücadele  içeı is in d e  çeşitli 

araçlaı aracılığ ı ile  k it le le ıd e ıı b a ğ ış  toplaya 
b ile c e ğ im iz  gibi, d ile k  TfKB ad ına  da bağış 
talep e d e b ile c e ğ im iz  durum lar yaratm alıyız. 
Ö ze llik le  devi lııı taraflarından oı giit ad ına  

b a ğ ış  a la b ilm e liy iz , ö rg ü t  a d ın a  b a ğ ış  
a la b ild iğ im iz  k iş ile ıi aynı za m an d a  sü ıe k li 
a idat ö d e m eye  teşvik etm eliyiz.

"Örgülün İdeolojik siyasi k im liğ in e  lers  
düşm eyen yollarla elde edilen gelirler"; 
[turada gü ç le rim iz in  aklına  h e m e n  a ske ıi 
ö rg ü tlü lü k le ıiıııiz ln  yapab ileceği kam ulaştır 
m a eylem leri ge liyor. Bu doğru olm akla  biı 

likte eksik  ve  g ü d ü k  biı kavrayıştır. Ayııc a 
tü zü ğü m ü zd e k i bu b e llıle m e  sa d e c e  askeri 
örgütlü lükleri de ğ il örgütün bütününü ilgi 
lendirerı biı [le lirlem edir. ö rg ü te  mali kay 

ııa k  ya ıatm a k o n u su n d a  id e o lo jik  siyasi kim  
lig e  teıs d ü şm e ye ce k  biı ço k  Iş yapılabilir 
(top lu  atö lye  çalışn ıa la ıı, örgü tün  deneti 
m in d e  ge rçe k le ştirile ce k  çeşitli ticari işle ı ve

•Keıuti ihtiyaçlarının bir kısmından fedakarlık edip kolektifin ihtiyaçlarına katmayım laı4. bu anlamda başkalarının 
kolektife bir şeyler katmasını nasıl sağlayabilir? Öyle ki. bu yönde bir çaba olmadığı gibi çıkan illegal yayın
larımız. yüklü bir maliyetle çıkarılmasına rağmen, bedava dağıtılabilmektedir. Peki bu durumda onların yeniden 
çıkarılması nasıl güvence altına alınacak? Ya da düzenli çıkması nasıl sağlanacak?



ilişkiler, devrim ci yaratıcılıkla  sa ğ la n a b ile ce k  
b irçok gelir), ö n e m li o lan her yo ldaşın  örgü- 
tün m ail İh tiyaçların ın  k a rş ıla n m a sın d a n  
k en d isin i so ıu m lu  görm esid ir. A yııca ılsk l ol 
d u kça  a z  o la b ile ce k  kam ulaştırm a eylem  

lerln ln  ö ıg ü tle n e b llm e s i de, ö rgü tçü lerin  
ü ze r in e  İyi düşünerek ç ık a ıa cag ı istihbaıat 
la ıa  bağlıd ır, ö ıg ü tç ü le ılm lzd e , bu konuda 
da ciddi bir tutukluk ya şan ıyo ı. Her yoldaş, 

toplu paıa  olan y e ıle ıl bir asker kafasıyla 
ince lem eli ve o İşi kendisi yapacakm ış gibi 
en in ce  ayrıntılarına kadar düşünüp, paraya 
el koym anın en risksiz yo lunu bularak ör 
g ü le  İletm elidir. Ö rn eğ in ; kuyum culara  altın 
d ağıtan  çantacıların , toplu paıa  tıansfer 
ler ln ln  (bankadan bankaya, bankadan  İşyeri 
ne  vb) tespiti yapılabilir. H erkes ç e v ıe s ln e  

(çalıştığı, oturduğu, uğrad ığ ı y e ıe )  bu g ö z le  
baktığ ında yakalayab ileceğ i b iıço k  fırsatın 
o ld u ğ u n u  gö rebilir.

Ö ıg ü tlü  (p a ıiili)  biı yaşam ; s istem in  tüm 

b e n cillik lerin d e n  arınm ış, pro leta ıyanın  çı 

kar laı n id an  başka çıkar gö zetm eyen, hem 

d ü şü n ü ş hem  de yaşam  biçim i olarak, kolek 

tif bütü n lü k içe ıis in d e  hareket e den, göı 

d ü g il karşılaştığı her şeyi paıti devrim  çıkaı 

la ıı doğru ltusunda d e ğ e rle n d irm e ye  çalışan 
ve  b unun  stratejik h e d e fle ıle  b ağ ın ı kuran 
o lm ayı ge rektirir. M ü c a d e le  a ıe n a s ın d a  

oıtaya çıkan zorluktan aşm a ve açığa  çıkan 

ihtiyaçların  karşılanm asında, ö ıgü tçü le rlm iz  
b ııaka lım  devi im ci yaratıcılıkla partiye bir 

şeyler kazand ırm ayı, b irço ğ u m u zu n  yanı 
başında var olan olanaklar gö ıü lm e ye b iliyo ı. 

Bu basil biı g ö re m e m e zllk  sorunundan  çok, 
ö ıgü tlü  olm a b ilinc in in  yerli yerine oturma 
m asın ın  so ııu c u d u ı. Nasıl ki biı b ıııju va  hü 

tün yaşam ını h aya lle ıin i, kendi ç ıkarla ıı d o g  

rultusunda şekillendiriyor ve e lin in  ulaştığı 

heı şc;yı kendi s ö n ü lıü sü n ü  katm erlendiı

m enin  bir aracı olarak ku lla ıııyo ısa , çıkaı la ıı 
bunun la  taban tabana zıt olan örgütlü  he;ı 

birey, burjuvaziy i yerle  biı e d ece k  tek g ü ç  

durum undaki İhtilalci kom ünist p a ıtin in  Ilıt i 

yaçla ıı doğru ltusunda, bütün kata b lld ik le ıin l 

seferber etm eli ve  e lin in  u laştığ ı heı şeyi bu  

d o ğru ltu d a  d e ğe rle n d irm e y e  ça lışm a lıd ııı. 
Bu, b u rju vaziye  karşı p ıo le ta ıy a n ııı g  karla  

ıın ııı savu nusudur, bu, örgütlü olm a lıa d e s i 

nln ortaya ko n u lu ş b içim id ir, tivet her yo l 

daş, örgü tünü yaşatm a onu  yaşam a ve s a 

h ip le n m e  İsteğin i, b u gü n  bizim  İçin kilit biı 
sorun olan ve  bunun  g id e rilm e sin d e  tem d  
fıiı iş le ve  sah ip  aldat, bağış, k o n u la rın d a a c ll 
biı b iç im d e  oıtaya koym alı ve bunun ö n e m i 
n e  uygun d avran m alıd ıı.

Stratejik hedef, a m a ç  ve id e a lle rim iz dojg 
m ltusunda H edefken, hak e tm e d iğ im iz biı 
b içim de, m ali som ular o lm adık yer ve  z a 
m anlarda ö n ü m ü ze  e n ge l o la ıa k  çıkab il 

in ekte  ve  farklı İş lere  yo ğu n la şm a sı g e re k e n  
yoldaşlaı za m an  ve  enerjilerin i g ü n lü k  m ali 

ih tiyaçların  k a ış ıla n m a s ın a  harcam ak z o  
m nda kalab ilm ekted ir. B izim  İçin ciddi biı 

h and ikap  durum unu atarı mali kaynak soru 
ııu nda, her yo ldaşım ız, so ru n u n  aşılm a sın d a  

g e ıe k e n  hassasiyeti göster eı ek başta kend i 
k a lab ile cek lerin i sistem li bir şe k ild e  ö rgü te  

aktarabilm en ve çevresin i de bu d oğru ltuda  
harekete  g e ç iım e lid iı. Bu yönde atılacak  

adım lar paıtill yaşam ın  Içse lle ştlıllm e sly le  
biı İlkte, paıtiyi sah ip len m e , yaşatm a Ira 

desln i de  a çığa  çıkaracak. Paıtiy le  daha s ık ı 
b ag la ı ku ıın a k , o n u n la  birlikte yaşam ak İç in  

d e  bu zo run ludur. Paıti ya zıs ın d a  'Yüksek 
bir disiplin, yüksek bir bilinçlen doğu.'' 
deniyor. PARTÎII olm a bilinci, o rııı m ali 
o la ıa k  sa h ip le n m e d e  d e  bir disiplini a ç ığ a  

çıkaı malı ve hu dogıu ltuda  ir adi bir y o g ıııı  
laşıııa  sa g la ıım a lıd ıı.



YENİDEN İNŞAADA BİR TEMEL HALKA KOMİTELİ ÇALIŞMA
** zellikle yeniden yapılanına ile burju-

Q
va sistem alabildiğine örgütlü bale 
geldi/geliyor. Bu burjuvazinin sınıfsal 
çıkarlarının ve geleceğinin bir geıe- 
iakiın  sınıflar için en az onun kadar 
önemli olan bir başka gereklilik ise, başta 

işçi sınıfı olmak üzere emekçi kitleleri örgüt- 
süzleştiıme, atomlarına kadar parçalayarak 
yalnızlaştırma, bireyci leşti rme, işçi ve emek
çiler arasına rekabetle düşmanlık tohumları 
ekme vb.dir. Bunu sağlayabilmek için ise si
yasal ve ekonomik her türlü yolu kullanmak
tan geri durmuyor. En asgari örgütlülük te
melini (örneğin sendikaları) dinamitliyor, alt
larını oyuyor. Birlikte çıkarılan her sesi faşist 
terörle boğuyor. Burjuvazi sadece bununla 
da yetinmeyerek örgütsüzlöğü bir kültür ha
line getiriyor. Bu olgu devrimci saflara da 
yaygın olarak taşınıyor. Devrimci örgütlerin 
tabanları sadece dağınık bir tablo sergile
mekle kalmıyorlar aynı zamanda böyle bir 
duruş içindeler de. Kolektif çalışmaya ya
bancılık ve isteksizlik, bir komite, çevre vb 
içinde yer aldığında bile, kendi kafasına gö
re hareket etme tulumu, merkezkaç eğilim
ler, mücadelede yer alışını bile devrimin ve 
örgütün ihtiyaçları odağından değil de, ken
di odağından kurma ve dolayısıyla örgüt işi
ni yapıp yapmamaya, hatta örgütün düzen- 
lediği/yeıaldığı kitlesel eylemlere (1 Mayıs gi
bi) katılıp katılmamaya bile kendince karar 
verme keyfiyeti... ve giderek örgütsüzleşen 
örgütler... Ne yazık ki örgütümüzü de bu 
tablonun dışında tutamıyoruz.

Burjuvazinin, kendi örgütlülük düzeyine 
paralel olarak, kitlelerin dağıtılması için da
ha da büyük bir çabanın sahibi olması an
lamlı olmalı, bundan gerekli sonuçlar çıka
rılmalıdır. Çünkü o, örgütlü olmanın güç ol
mak demek olduğunu bilir. Bu yüzden onun 
kitleleri atomize etme çabası, devrim cephe
sinden, güçlü bir karşı koyuşla, kitlelerin

azami örgütlülüğünü sağlamak için ola
ğanüstü bir çalışmayla yanıtlanmalıdır Bilin
melidir ki, gitgide daha da yetkinleşen bur
juva devlet, ancak en geniş kitlelerin patlı 
önderliğinde azami örgütlenmesi, kolektif 
savaşımın bir bileşeni haline gelmesiyle alt 
edilebilir. Bugün bıçak kemiğine dayanmış 
milyonlarca işçi ve emekçi, eğer bu öfkeye 
denk düşecek tarzda mücadeleye atılmıyor
sa, bunun biıincil nedeni, örgütsüz olmaları
dır. Kitlelerdeki korkuyu da, sinmişliği de 
besleyen, örgütsüzlükten doğan yalnızlık ve 
çıkışsızlık duygusudur.

“D e v r im , örgüf/ü ve b i l in ç l i  k it le le r in  e s e r i  

o h c o k t r r ."  Komünist partinin devrimi nasıl 
gerçekleştireceğine dair bir soruya ilk elde 
verilen anahtar yanıt budur Doğru ve yeri ti
dedir. Kapitalist sistemin, bcışta devlet ve o- 
nun kurumlan olmak üzere hayatın her ala
nında kaışımıza bu denli örgütlü, alabil
diğine merkezileşmiş, en tepedeki kurumun 
düğmeye basmasıyla aynı anda harekete 
geçtiği bir tarzda çıktığı bugünkü koşullarda 
yüz misli daha doğru ve gereklidir.

En geniş kitleleri örgütlemek ve onları ha
rekete geçirmekle yükümlü olan komünist 
örgütün kendisi, çok daha ileri bir örgütlen
me düzeyine sahip olmakla yükümlüdür 
Açık ki, kendisini, kendi güçlerini örgütlü ha
le getiremeyen bir örgütün kitleleri örgütle
me yeteneğini göstermesi beklenemez. Ta
rihsel deneylet göstermiştir ki, eğer komünist 
partiler, düzenin sahibi olmanın tüm avan
tajlarına sahip olan hakim sınıflar ve onların 
devletleriyle boy ölçüşebilmiş, birçok ülkede 
ayaklanma ve devri inleri geı çekleştirebilmiş- 
leıse, bu, en başta gelişkin bir örgütlenme 
düzeyini yakalamış olmaları sayesinde 
mümkün olmuştur

O  halde bize gerekli olan şey, azami 
örgütlülüktür. Ama öncelikle de kitleleri ör
gütleyecek ve yönetecek güçlerin, yani doğ

rudan doğruya kendi güçlerimizin, kadro ve 
taraftarlarımızın azami örgütlülüğüdür.

"Örgütlü olmak", bugün yaygın bir biçim
de, en kaba haliyle "TIKB'li olmak", "örgütten 
birisiyle doğrudan bir ilişki içinde olmak" 
biçiminde algılanıyor. Oysa bu durum, olsa 
olsa, örgütlü olmak/çalışmak için bir zemini 
oluşturur. Daha ilerisini değil.

Ö rgüt çalışmasının temeli 
kom ite çalışmasıdır
'Turfi, fHJtfi ö rg ü tle t in in  to p la m ıd ır"  tes

pitinden anlaşılması gereken, paıti örgütleri 
(komiteler, hücreler, vb.) yoksa, oıtada paıti 
(örgüt) diye bir şeyin de olmadığıdır. Ya da 
partinin sahip olduğu güçler paıti örgütlerin- 
de örgütlü değillerse, partinin de dağınık bir 
yapıda olduğudur. Oysa paıtiyi güç haline 
getiren şey, onun örgütlülük derecesidir; 
herhangi bir parti örgütünde ve çevreleyen 
örgütler içinde yer almayan tek bir ilişkinin 
dahi kalmamasıdır. Öncelikle kavranması 
gereken, tek tek TIKB'li 1er olmanın kendini 
"örgütlü" olarak tanımlamaya yetmeyece
ğidir. Yine bu tarz bir "örgütlülük"ün, partiye 
örgütlü olmaktan gelen gücü kazandırama- 
yacağı, tersine onu güçten düşüreceğidir. E- 
ğer son insanına kadar örgütlenmiş bir ör
gütü, uygun adım yürüyen bir düzenli ordu
ya benzetecek oluısak, aksı durumda ise, 
birbirinin ayağına basan bir kalabalık ola
bilir ancak

O  halde örgütlü olmaktan, örgütlü faa
liyetten ne anlamalıyız? Öncelikle komiteli 
çalışmayı. Çünkü komite, örgüt çalışmasının 
üzerinde yürüdüğü temel birimdir. Kısacası,

yanır. Bundan da anlaşılacağı gibi komiteler 
(MK'dan başlayarak en alttakilere kadar) 
örgüt çalışmasının "olmazsa olmazlarıdır. 
Bu nedenle bugün örgütsel dağınıklıktan söz 
ettiğimizde, Öncelikle anlaşılması gereken 
komite yapımızdaki -hem niceliksel hem 
niteliksel- zayıflıktır. Yani hem örgüt güçleri
nin büyük ölçüde komiteli bir çalışma içinde 
olmaması, hem de var olan komitelerimizin 
komite gibi çalışmamasıdır Bugün gerek ör
gütün yeniden örgütlenmesi, gerekse bunun 
ileri bir düzlemde (paıti düzleminde) gerçek
leştirilmesi sorunun temel örgütsel halkası 
komite ve komite çalışmasıdır.

Komite, örgütlü çalışmanın ve örgütlü iliş
kinin temel mekanizmasıdır. Bunun bir yanı, 
örgütsel görevlerin, örgütün örgütleri (komi
teleri) tarafından yürütülmesidir. İkinci yanı 
ise, örgüt içi ilişkilerin örgütlü hale gelmesi, 
kurumsallaşmasıdır. Yani ilişkinin kişiler 
arasında değil, yukarıdan aşağıya ve aşağı
dan yukarıya komiteler arası ilişki biçiminde 
kurulmasıdır. (Bu ilişkinin başlıca aracı rapor 
ve yönlendirme sistemidir. Buna ilerde deği
neceğiz ) Ancak böyle bir ilişki kurumsal iliş
ki olabilir, böyle bir ilişkinin dili örgüt dili/tü- 
zük dili, ölçütleri örgüt ölçütleri olabilir. Bu 
düzey yakalandığında, örgütün iç ilişki ve iş
leyişinde parti düzlemine geçilmiş olur *

Komiteli çalışmaya ilişkin çok şey yazıldı 
bugüne dek Ve daha pek çok şey yazılabilir, 
yazılacaktır. Ancak biz burada, bugünkü 
nesnel durumumuzdan da hareketle, bir ko
mitenin komite gibi çalışabilmesi için temel 
gerekliliklerin ne olduğu üzerinde dura
cağız Konuyu bununla sınırlayacağız Çün-

örgüt çalışması kişilere değil, komitelere da- kü bunların yaşama geçirilmesi, komiteli ça-
"Biz gün lük görevlerin , hedeflerin içerisinden k a vra n m a sı ve yürütülm esi ge re k liliğ in de n  sö z  ederken, 
böyle bir faaliyeti kasted iyoruz Partileşm e hedefine varm ak, öyle ’O  büyük gü n  geldiğinde* birden bire 
gerçekleşecek bir şey değild ir. Kom iteli ça lışm a so ru n un da o lduğu  gib i, onu her günkü ça lışm a  içinde 
ad ım  ad ım  örüp yaratırız. Ve parti bu ça lışm aların  belli b ir o lgun lu k  düzeyinin ifadesi/so nu cu  olur. 
Kom iteli çalışm ayı oturttuğum uzda, partileşm e kon u su nd a temel ad ım la rd a n  birini atm ış, hedefi bir nok
tadan vurm uş o la ca ğ ım ız ı b ilerek yüklenm eliyiz kom itelere.
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lamanın diğer gereklerinin de koşullarını 
hazırlayacak, bunları birer ihtiyaç olarak 
karşımıza çıkaracaktır. Komitelerimiz, söz 
edeceğimiz bu gerekleri yerme getirmiyor
larsa ve getirmezle ise, bu bileşimler biçimsel 
kalacak, bu "komiteler" içinde bireysel çalış
ma yürütülüyor olacaktır. Bu biçimselliğin 
üzerine çıkılamazsa, komite, hem fikir hem 
pratik olarak yıpranıp yozlaşacaktıı Bunun 
adı komitelı (örgütlü) çalışına değil, oba 
oba “gizli öıgütsüzlük"* olur. Ki bu durumda 
da ciddi bir örgütten söz etmek aıtık müm
kün olmaz.

Koıııiteli çalışmanın 
motoru toplantıdır
Komite, onu işlevli kılacak birtakım araç

lara kavuşturulmadan, bunlar kurumsallaştı
rılıp kabalaştırılmadan, komite adını hak et
mez. Komiteyi çalıştıracak temel mekanizma 
toplantıdır. Toplantılar, rastgele, uyarına 
geldikçe başvurulacak, komitenin işlerinden 
herhangi biri değildir. Tersine tüm bu işleri
ni çözeceği asli platformdur. Komite çalış
ması toplantılarla yürütülür Çünkü komite
nin merkezi politikaları tartıştığı, buradan 
görevler çıkararak alanına taşıdığı, alan iç  
politika ve taktikler ürettiği, kendi üyelerinin 
ve alanının çalışmasını yönlendirip denetle
diği, hedef ve program belirlediği, eleştiri- 
özeleştiri mekanizmasını işlettiği, gerekli ka
rarları aldığı (vb.) yerler, komite toplantıla
rıdır. Kolektif çalışmayı lafzı olmaktan çıka
rıp yaşayan bir gerçeklik haline getirecek o- 
lan şey budur.

Bu denli kapsamlı görevlerin görüşülmesi 
gereken toplantıların önemi, ne yazık ki ye
terince kavranmış değildir. Oysa komite top
lantılarının sürekli ve sistemli hale getirilme
si vazgeçilmez bir zorunluluktur. Komiteleri
miz, toplantı yapmaları önündeki tüm engel
leri hızla kaldırmalıdırlar. Bu sorunu çöz
mek, komitelerimizin önündeki bugünkü ön

celikli görevdir. Çünkü komite kendi görev
lerini yerine getirmezse alanına nasıl önder
lik edecektir? Çalışmaları hedefsiz-plansız, 
günübirlik ve kendıliğindenci bir tarzda 
yürütmekten, alttan gelen -ve çoğu kez de 
geriye çekici olan- gündemlere teslim ol
maktan nasıl kurtulacaktır? Vb., vb. Tekrar 
söylemek gerekirse; komitenin çalışması ö- 
nündeki engelleri ortadan kaldırmak, 
komitelerin görevleri arasında başa yazıl
malıdır. Komite toplantıları sokak buluşma
larından kurtarılmalıdır. (Sokak buluşmaları 
pratik bazı işleri çözmek için kullanılabilir, 
ama asla asli biçim olamaz.)

Komite çalışması için toplantıyı bu denli 
önemli kılan şey kuşkusuz onun içeriğidir. 
Öyleyse toplantıların içeriği ne olmalıdır? Bu 
içerik, her bir komite üyesinin toplantılara 
hazırlıklı gelmesini de zorunlu kılar. Öyleyse 
bu hazırlığın ve toplantının içeriği ne olmalı
dır? Öncelikle siyasal görevlerin ele alaıı- 
ması gereklidir Biz en teknik görünen işleri 
bile ele alıp yürütürken, onu siyasal bir 
amaç için yaparız. Bu nedenle politikaların 
organ toplantılarında ele alınması, günlük 
ve dönemsel görevlerin bu politikalar için
den saptanması gereklidir. İkincisi, komi
tenin sorumluluk alanlarının ele alınması, 
buralardaki çalışmasının değerlendirilmesi, 
eksikliklerin giderilmesi ve çalışmanın daha 
ileriye çekilmesi için alınması gereken ön
lemler Üçüncüsü, merkezi politikaların 
alanlarda nasıl uygulanacağının ele alınma
sı. Buralara dönük taktiklerin üretilmesi Bu 
taktiklerin hangi güçlerimizle, hangi oluşum
larla yaşama geçirileceğinin, hangi araçla
rın kullanılacağının tartışılarak karara bağ
lanması. Ayrıca, merkezi politikalar dışında, 
alanlardaki özgül sorunların değerlendiri
lerek, yapılması gereken müdahalelerin, bu
nun için gerekli özel politikaların neler 
olduğunun karara bağlanması Dördün- 
cüsü, komitenin sorumluluk alanındaki yol-

"A slın d a  m eslek o lm a ya n  ve iş sa y ılm a ya n  idleri ya p a n la ra  (seyyar satıcılık , işportacılık  vb.) görünürde  
b ir "iş" sa h ib i o ld u k la rı için "gizli işsiz* denir.



daşların durumlarının ele alınıp değer
lendirilmesi, onların gelişimi için izlenecek 
ve izlenmekte olan yol ve yöntemlerin yeni
den yemden gözden geçirilerek eksikliklerin 
tamamlanması, yanlışların terkedilınesi, terfi 
ve cezai yaptırım gerektiren durumların ka
rara bağlanması Beşincisi, belli bir zaman
la sınırlı (diyelim ki 1 aylık) programların çı
karılması her toplantıda (diyelim ki haftada 
bir toplanılıyor olsun) bu programın izlenip 
izlenmediğinin bir gündem olarak ele alınıp 
denetlenmesi ve takibi Altıncısı, rapor v e  
yönlendirmelerin, genelgelerin yazılması 
Yedincisi, komite kararlarının alınması. Ko
mitenin bir karar mekanizması olarak işlevi
ni yerine getirmesinin aracı da kuşkusuz top
lantılardır. Vb., vb Bunların hepsi temel ko
nulardır. Ancak her toplantının konusu bire 
bir bunlar olmayabilir. Örneğin, rapor yazıl
ması, ayda bir ele alınır. Ancak o raporlar, 
periyodik toplantıların sonuçlarından çıka
caktır zaten Bu yüzden haftalık toplan
tılardan da bağımsız bir şey değildir.

Verimli, dinamik, yaratıcı bir komite çalış
masının temelinde bireysel çaba yatar. İşte 
toplantılara hazır gelinmesi gerekliliğini söy
lerken çıkış noktamız budur. her bir yoldaş 
söz konusu temel (ve çıkabilecek daha özel) 
meselelerde toplantıya hazırlıklı gelmelidir. 
Sıkı bir önhazırlıkla gelinmeyen, toplantı 
gündemine sımsıkı bağlı kalınarak yürütül
meyen -hem periyod hem içerik olarak- ken
diliği ndenci toplantılar, kendiliğindenci/lıe- 
defsiz bir pratik faaliyetten başka bir şey 
üretmez. Bugünkü halde yaygın olan, her bir 
yoldaşın kendi sorumluluğu altındaki alanda 
ne olmuş ne bitmiş uzun uzadıya bunları ak
tardığı, herkesin ancak kendi alanına dair 
konuşabildiği toplantı biçimine son verilme
lidir.

Siyasal görevler 
öne alınmalıdır
Çok bilinen bir gerçektir: Savaş, politika

nın başka araçlarla devamıdır Yerel-genel, 
haklı-haksız, en vahşi ve kuralsız... bütün sa

vaşları politikalar yönetir. Hal böyleyken, bi
zim bugün -ülkenin içinde bulunduğu koşul
larla da ilintili olarak- olabilecek en asgari 
sınırlarında gezinen gündelik mücadeleyi 
politikaların dışında (ve niyetlerden bağımsıız 
olarak çoğu kez de üstünde) tutmamız nasıl 
açıklanabilir? Burada sözünü ettiğimiz şey, 
günlük pratiğimizin genel olarak örgüt çizgi
sine uygun olup olmaması değildir. Genel 
olarak çizgiye bağlılıkla, genel olarak dev
rimcilikle, genel devrimci mücadele ile, parti 
ve devrim hedefine Yarılamayacağı son de
rece açıktır.

Devrim, bir tek büyük silahlı ayak
lanmadan değil, irili-ufaklı binlerce ça
tışmadan oluşur. İşte bu iıili-ufaklı çarpış
malara girmeden, bunları ustalıkla yönetip 
tek bir hedefe bağlamadan devrimi yapa
mayız. Peki bu nasıl olacaktır? İşte bu "genel 
çizgi", her evrede somut koşullar çözüm
lenerek, dönemsel (ve buna bağlı olarak 
güncel) politika ve taktiklerle "özel“leştirilir. 
Kadro ve komitelerimiz, bu politika ve taktik
leri, bunları gerekli kılan koşulları, bunların 
pratik gereklerinin, araç ve yollarının neler 
olduğunu tartışmıyorlarsa, kendi alanların
da bu gerekleri nasıl v e  hangi güçle yapa
caklarını kararlaştırın iyotla ısa, kendi alan
larını bir komuta merkezi gibi ustalıkla bu 
hedeflere yöneltmiyorlarsa vb. bir komile 
gibi çalıştıkları söylenebilir mi? Ama bugün 
komitelerimizin bu konudaki pratiği ve yönet
irini, bu söylediklerimizden çok daha geridir. 
(Bazı şeylerin acısını çekmektense, acı 
konuşmak yeğdir yoldaşlar.) Her şey bir ya
na, gazetenin başyazıları bile okunmadan 
faaliyet yürütülüyor. Neye göre? Hangi poli
tikalara göre? Yayınlarımız günlerce, hafta
larca ve rıe yazık ki aylarca okunmayabili
yor. Oysa politikalarımız orada yazılıdır. 
Okumuyoısak, neye göre faaliyet yürütü
yoruz2 Her yoldaşın kendi doğruları, kenefi 
politikaları mı var? Çok çalışabiliriz, gece- 
aıizi gündüzümüze katabiliriz, ama bunu 
belli bir hedef için (belirlenmiş özel bir hedef



için) yapmıyorsak, en hafifinden bu çalışma 
anlamsızdır İnsana bir ilerleme duygusu 
bile vermez. Ama daha ötesi de var: Bu taız 
bir çalışma örgüt genelinde federalizmden 
çizgiden sapmaya, örgütü örgutsüzluğe 
kadar götürecek bir dizi tehlikeye açık bir 
çalışmadır.

Üstelik biz mahalli bir çevre değil, ülke 
çapında merkezi bir örgütüz Merkezi iktida
rı devirmek gibi bir hedefimiz var. Yarın on- 
binlerle, yüzbınlerle ifade edilecek, hayatın 
her alanında söz söyleyecek bir partiye yürü
yoruz. Ama bırakalım bunu, bugün sahip ol
duğumuz güçler ve bulunduğumuz alanlarla 
bile, eşgüdümlü, kilometreleıce mesafeye 
rağmen aynı hedefe yürüyen bir örgütsel ça
lışmayı nasıl yaratacağız? Kuşkusuz aynı po
litika ve taktikler temelinde, aynı hedeflere 
kitleneıek Ama biz yayınlarımızın kapağını 
bile açmıyoısak ya da en iyi durumda bile 
bir "okuma faaliyeti" olarak yaklaşıyorsak, 
bunu imkansız hale getiriyoruz demektir. O 
halde komitelerimiz, yayınlarımız çıkar çık
maz, onu toplantılarının ilk gündem madde
si yapmak zoıundadırlar. Özellikle görev 
koyucu yazıları (MYO’daki, gazetedeki vb.) 
görev çıkarmak ve pratiğe taşımak üzere 
tartışmalıdırlar. (Örneğin, gazetenin başya
zısı, kamu TİS'leıine kilitlenmekten söz edi
yorsa, bizim komitelerimiz eskisi gibi çalışa
mazlar. Bunu derhal gündemlerine almak, 
bu konuda neler yapabileceklerini, hangi 
yoldaşları bununla görevlendireceklerini, 
hangi araçları kullanacaklarını vb. karara 
bağlayıp hemen harekete geçmek zorun
dadırlar. Ya da MYO'dcı diyelim ki ıç legaliz- 
mle ilgili bir yazı çıkıyor -kı ne söyleniyorsa 
bize söyleniyor-; bu konuyu derhal kendi 
komitemizde ele almalı, bu konuda alınacak 
önlenilen tartışmalı, gerek kendi organımız
da gerekse alt organ ve ilişkilerde bunu bir 
eğitim sorunu olarak işlemeli ve gerekli ön
lemleri almalıyız. Politikaların yaşama geçi
rilmesinden bizim anlamamız gereken bu-

clur.) Politikaların kavranması, en sıradan 
pratik işlerin bile neye hizmet ettiğini gös
terecek, pratik çalışmayı hedeflendirerek 
ona dinamizm kazandıracaktır. Kendi
liğindene ve günübirlik çalışmaya son ver
menin yolu budur.

Ayrıca bu tarz, paıtı tarzı çalışına düzle
midir de. Binleri kucaklamaya, onbinleıi yö
netmeye hazırlanan bir örgütün örgütleri 
(komiteleri), "sorumlunun ne dediğine" ba
kan, sözlü yönlendirmelere dayanan bir 
tarzda çalışamaz. Biz bugünden sözlü biçim
lerden yazılı biçimlere hızla geçmeliyiz 
Örgüt hem merkezi olarak hem de tüm bi
rimleriyle sözünü (raporlarla, yönlendirme, 
genelge vb. ile, var olan ve daha da çeşit
lenmesi gereken yayınları ile) yazılı söyleme- 
lidiı. Ve yazılı tüm belgeler artık farklı bir an
layışla okunmalıdır Tahsin yoldaşın dediği 
gibi, "B iz örgütü y a n ın  s a y fa l ık  g e n c lc / e h ı l c  

y ö n e fe b ilm e liy iz

Kısacası, örgütlü çalışma, örgüt politika
ları temelinde yürütülen çalışmadır. Örgütün 
siyasal gündemi, komite toplantılarının da 
başlıca gündemi olmalı, bunun geriye itildiği 
bir çalışma tarzına son verilmelidir.

Ancak biz gerek çalışmanın siyasallaştırıl
masını, gerekse kendi siyasal gelişimimizi 
sadece örgüt yayınlarıyla sınırlayanlayız. 
Onları da anlaşılır kılacak olan, dayandığı 
feonk temelleri kavramak, bu konuda gerek 
bireysel çalışmamızda, gerekse komite çalış
masında kesintisiz ve ıs rai lı bir çabayla eği
time yönelmektir. Günlük pratik faaliyeti 
içinde kitap okumanın yer almadığı bir ko
münist düşünülemez. ML bir örgütün ML'i 
kavramak, onu bir mücadele kılavuzu ola
rak değerlendirmek doğrultusunda her ko
şul altında ısrarlı bir çabanın sahibi olmayan 
bir kadro yapısının olması kabul edilemez 
olmalıdn Bu eğitim faaliyeti ise, çalışmanın 
tüm diğeı alanları gibi hedef lı olduğunda bir 
anlam taşıyacaktır. (Yanı, çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteren -örneğin işçi sınıfı- yoldaş-



kırın, bu konuda ML'i ve örgütün bu alanda
ki politikalarını kavramak için özel bir teorik
çi yasal çalışma içinde olması gibi ) Bu yüz
den bireysel bir meşgale olamaz. Yukarıdan 
aşağıya belirlenmeli, gündemde tutulmalı, 
denetlenmelidir.

İşlevi i çalışına lıcdcfli çalışmadır
Komiteler, örgüt politikalarını kitlelere ta

şıyan, kitleleri bu doğrultuda harekete geçi
ren, sevk ve idare eden, nihayetinde onları 
paıti önderliğinde buluşturan temel kurum
larımızdır. Kısaca, kendi alanlarının yönetici 
kurmaylarıdır. Komiteler bu perspektifle ha
reket etmeli, merkezi politikalarımızla sıkıca 
ilişkilerdirilıniş, hedefleri ve süresi belirlen
miş programlara sahip olmalıdır. Hedefler 
netlikle tanımlanmalıdır. ("Önümüzdeki sü 
re ç t e  a/ana daha örgüt/ti b ir  n ite lik  k a z a n d ı  
r a c a y ız "  gibi bir hedef parlak görünür ama 
boş ve muğlaktır örneğin. Bunun yerine 
"Önümüzdeki I oy iç in d e  şu 3  f a b r ik a d a k i  

iş ç ile r k i a s g a r i ? to p la n t ı y a p ı la c a k ,  iş y e ı le  
r in d e  e n  a z  3  k e z  g a z e t e  s a t ıla c a k , s e rv is  d a  

la k la r ın a  b ir  k e z  a f iş  asılacak" vb. biçiminde 
mümkün olduğunca somutlanmalıdır.) Belli 
bir süreyle sınırlandırılmalıdır. Ve her top
lantının gündem maddelerinden biri mutla
ka bu program için neler yapıldığının ele alı
nıp denetlenmesi olmalıdır. (Çünkü denet
lenmeyen görev, boşluğa söylenmiş söz gi
bidir. Biz koyduğumuz görevlerin takipçisi 
olmazsak, önüne görev koyduklarımız niye 
olsunlar?) Bu denetim hem komitenin kendi 
üyeleri üzerinde, hem de alt ve üst birimler 
üzerinde olmalıdır. (Diyelim ki biz " G a z e te  

s a t m a y a n a  k a ış a n  d a  a t t ır m a y a c a ğ ız "  dedik. 
Bunun bize yüklediği görev, arlık gazete 
satışı konusunda belli bir yol alınıp bu iş otu
rana kadar, bu işi yapanlarla her görüşme
mizin değişmez bir gündem maddesi gazete 
satışlarının denetlenmesi, yeniden yeniden 
vurgulanması olmalıdır. Yoksa hem bu 
karar keskin ama anlamsız bir hale gelir 
hem de başka yönlendirmelerimiz daha 
baştan inandırıcılığını yitirir.)

Saptanan süıe sonunda ise, sonuçlar 
değerlendirilir, yeni bir program çıkarılır 
(işte önemli oranda rapor da yazılmış olur) 
ve yürünür. Böylece devrim koşusunun bir 
etabı tamamlanmış, ikinci etaba başlanmış 
olur. Sınırlar böyle zorlanır, hedefler böyle 
fetlıedili r.

Kuşkusuz bütün bunlar -örgütün onay
ladığı- komite iradesiyle, kolektif iradeyle 
gerçekleşir. Komiteler, evet, her şeyin tartışıl
dığı, demokrasinin sonuna kadar işletildiği 
yerler olmalıdır. Ama her şeyin ta ılışma de
nizinde boğulduğu, oıtada bırakıldığı 
toplantılardan söz etmiyoruz (Ki bu örgüt içi 
demokrasi olmaz, olsa olsa demokratizm 
olur.) Tartışmalar sonucunda mutlaka bir 
karar çıkmalıdır. Ve o andan itibaren de her 
bir yoldaşın görevi bu kararları yaşama ge
çirmek için derhal harekete geçmek olma
lıdır. Başka türlü pratikte yol alınamaz. Bu 
konudaki tüzük hükümlerimiz mutlaka uygu
lanmalıdır.

Komite çalışına sının 
vazgeçilmezi: Ra por
Bugün gerek yoldaşlarımız, gerekse ko

mitelerimiz açısından rapor yazmak dünya
nın en zor işidir. Bu zorluk, kalem tutmanın 
güçlüğünden değil, komite çalışmalarının 
oturtul a ma ması ve faaliyetin hedeflendi rile- 
memesinden kaynaklanır. Çünkü rapor yaz
mak, her ay sonu oturup "ne yazsam" diye 
düşünülecek bir şey değildir. Yukarıda da 
yer yer değindiğimiz gibi, rapor, bir komite
nin her günkü faaliyetinden, toplantıların
dan, kararlarından, hedef ve programların
dan oluşur Bugün rapor yazmayı bu denli 
güçleştiren şey, faaliyetin eksensiz, hedefsiz, 
kendiliğindenci karakteridir. Komitelerin ko
mite gibi çalışmaya durdukları uzaklıktır.

Rapor, komite çalışmasının temel gerek
lerinden birisidir. Ama tek başına ele alın
dığında yarımdır Raporun işlevli olabilmesi 
ancak yönlendirme ile yanıtlandığında 
mümkün olur Yani raporlar mutlaka yanrt- 
lonmak, orada saptanan şeyler onaylanmak
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yo  da reddedilmek zorundadır. Yoksa, bir 
komite, kendi raporlarının onaylanıp onay
lanmadığını bilmeden yol alamaz. Rapor 
da, aynen toplantı için söylediğimiz gibi, 
uyarına gelince yazıliısa, bir anlam ifade et
mez. O, örgütün koyduğu periyoda uygun 
bir zamanda yazılmak zorundadır. İkincisi, 
bir önceki ile bir süreklilik ilişkisi içinde ol
mak zorundadır. (Yani bir önceki raporda 
konulan hedefler bir sonrakinde değer
lendirilmek, yerine getirilmeyenlerin özeleşti
risi verilmek zorundadır.) Üçüncüsü, birson- 
rakine de köprü olmakla yükümlüdür. Çün
kü rapor, planlı ve istikrarlı çalışmanın ara
cıdır. Komitenin kendi çalışmasını ve üye
lerinin çalışmalarını denetleme aracıdır. Ö r
gütün komitelerini denetleme ve yönlendir
me aracıdır. Bu yüzden raporlar buna uygun 
yazılmadıklarında, örgütün de elini-kolunu 
bağlayan bir durum çıkar odaya. Ayrıca, 
yönlendirme, alt komitelerin üst komiteleri 
denetleme araçlarıdırlar. Komiteler rapor 
yazmadıklarında, hem örgüt tarafından ol
ması gerektiği tarzda yönlendiıilemezleı ve 
hem de üst komitelerin kendilerine önderlik 
etme düzeylerini (vb.) denetleme görevinden 
vazgeçmiş olurlar.

Buradan da anlaşılacağı gibi, rapor ve 
yönlendirme, örgütlü ilişkinin, komiteler ara
sı ilişkinin temel aracıdır. Alttan üste, üstten 
alta sözlü bilgilendirme yöntemi teıkedil- 
meli, sağlıklı ve ciddi bir örgütsel çalışmanın 
temel araçları kullanılmaya başlanmalıdır.

Ayrıca rapor, örgütsel çalışmanın sürekli
liğinin de bir aracıdır Bu yolla, örgüt hâzi
nesine kazandırılan yazılı deneyim ve bil
giler, çok ağır darbeler yenildiğinde, her şeyi 
yeniden kurmak gerektiğinde bile, asla sıfır
dan başlamamayı, bir öncekilerin bıraktığı 
yerden sürdürmeyi olanaklı kılacaktır İşte 
bu kurumlaşmadır, örgütsel sürekliliği sağ

lamanın vazgeçilmez bir ayağıdır. (Örgütsel 
faaliyetin sürekliliğinin sağlanmasını sadece 
insan unsuruyla kavramak, eksik bir kavra
yıştır, ama yaygındır.) Bu nedenle hem ra
porlara gerekli önem verilmeli, hem de düş
manın ulaşamayacağı yerlerde saklamak 
için yol ve yöntemler bulunmalıdır.

Yine anlaşılacağı gibi, sözlü bilgilendirme 
ve yönlendirme, dar örgüt ya da çevre tarzı 
çalışmanın aracı olabilir ancak. Bu yüzden 
yazılı araçlara geçmek, aynı zamanda paidi 
tarzı bir çalışmaya geçmek anlamına da 
gelecektir.

Bugünkü dm ııııı ve görevler
Bu görevler karşısında bizim durumumuz 

nedir? Bugünkü güçlerimizin durumuna 
baktığımızda, koıniteleşme oranının son de
rece düşük olduğunu görüyoruz Tam bile
şi mli komitelerimizin sayısı az ve komiteli ça
lışmanın gereklerinden de -şimdilik- uzak
lar* Eksik bileşimli komitelerimiz ise ne 
yazık ki, çoğunluğu oluşturuyor. Ayrıca, bu
günkü güç sıkışmasından kaynaklı olarak, 
herhangi bir komite içinde yer almayan, bir 
komitenin işlevini tek başına yapmaya çalı
şan yoldaşlarımız da var.

Önce şu: Bileşimi ne olursa olsun tüm ko
mitelerimiz, öyle yavaş yavaş, zamana yaya
rak değil, radikal bir tarzda, komiteli çalış
manın gereklerine sarılmalı ve kendi çalış
malarında nitel bir sıçrama yapmalıdırlar. 
Bunun nasıl gerçekleştirileceğini, yukarıda 
söylemiş olduk.

Eksik bileşimli komitelerimize gelince. Bu 
komitelerimiz, sayısal azlıkları nedeniyle 
(aslında bu bir neden olamaz) toplantı bile 
yapmıyorlar. Eksik bileşimli olmaları, özel 
yakınlıklarla da birleşince (aynı evde otur
mak, uzun süreli arkadaşlık ilişkisi içinden 
geliyor olmak, eş olmak vb.) durum iyice 
vahimleşiyor. İşler ayaküstü çözülüyor, ge-

"Ya p ıim a ya n  çeşitli görevler© ilişkin konuştuğum uz pek çok yo ldaştan, 'n a sıl ya p a ca ğ ım ız ı b ilm iyo rdu k' 
yanıtını a ld ık . D a y a n d ığ ım ız  güçlerin  g e n çliğ i ve tecrübesizlikleri d ikkate a lın d ığ ın d a , bu a n la ş ıla b ilir  bir 
durum dur. A n ca k, neyin nasıl ya p ıla c a ğ ı bir kez belirlendikten so nra  ise, yap m am anın  hiçbir gerekçesi 
o la m a y a c a ğ ı g ib i, bu tutum aynı za m a n d a  örgütün önünü tıkayıcı bir tutum o lacaktır.



nellikle "arkadaşça" bir zeminde duruluyor. 
Bu komitelerimiz öncelikle "arkadaşlık" zemi
ninden çıkarak, ciddi bir komite çalışması 
temelinde "yoldaşlık” zeminine çıkmalıdırlar. 
Komiteli çalışmanın tüm gereklerini eksiksiz 
yerine getirmekle yükümlüdürler. Zaten böy
le ciddi bir çalışmada onlar eksik bileşimli 
olmanın sıkıntılarıyla da yüzyüze gelecek
lerdir Bu komitelerimizin kısa vadeli asli gö
revlerinden biri de bileşimlerini tamamla
mak olmalıdır. (Ki her komitenin yedeklerini 
yetiştirmek, örgüte hızlı ve seri biçimde yeni 
kadrolar kazandırmak yükümlülüğünden 
söz etmiyoruz bile.) Alanlarına özel olarak 
bunun için de yönelmeli, yeni ve dinamik 
ilişkilere ulaşmalı, alt ilişkilerdeki yoldaşlar
dan gelecek vaadedenleıe özel bir yönelim
le komiteye yetiştirmelidirler. Bu konuda der
hal harekete geçerek ilişkiler bu gözle taıan- 
malı, adaylar bir üst komiteye bildirilmelidir.

Tek başına komite işlevini yüklenmiş yol
daşlar için ise bu fazlasıyla geçerlidir. Komi
telere getireceğimiz yoldaşlar, bu komite ve 
yoldaşların alanlarından çıkacaktır. Ve do
ğal olarak onları çıkaracak olan da bu ko
mite ve yoldaşlar olacaklardır.

Onlusuz kurmay 
savaşı baştan kaybeder
Parti, parti örgütlerinden oluşur dedik 

Peki parti örgütleri (komiteler) nelerden olu
şur? Aynı şeyi komiteler için de söylemek 
gerekir. Komiteler, ancak oluşturdukları, yö
netip yönlendirdikleri kendi alt komiteleriyle, 
sonsuz çeşitlilikteki çevreleyen örgütlerle var 
olabilirler. Yoksa onların, bölüklerden, ta
burlardan vb. oluşmuş bir orduya sahip ol
mayan bir komutanlar topluluğundan ne 
farkları kalır?

Bugün bizde ise, yerel yönetici komiteleri
mizdeki -yukarda anlattığımız- sağlıksız du
rum, altlara doğru inildikçe yetini dağınık
lığa bırakıyor. Örgütsel ilişkiler, en geri bi

çimde, bireysel görüşmeler biçiminde yürü
tülüyor (Ki bu tarz kendi jargonunu da do
ğurmuş bulunuyor. Örgütsel ilişki ”x yoldaş z 
yoldaşı görüyor" biçiminde tanımlanıyor. 
Görüyor, siyasal literatürde, örgütsel ilişki ve 
hiyerarşide hiçbir şey ifade etmiyor. Ve bu
gün, zaten bu tarzda doldurulmayan ilişki 
kuruş biçimini ifade ediyor.) Bu yoldaşlar 
hiçbir işe yaramıyorlar mı? Örgüt ve devrim 
için yapmak istedikleri hiçbir şey yok mu? 
Bunlara yanıtımız olumluysa, en yatkın ol
dukları işler üzerinden neden örgütlü hale 
getirilmiyorlar? Bu duruma derhal son ver
meliyiz. Yeni yoldaşlar, belli bir seviyeye ge
lene kadar (ki böyle bir ilişki ağı içinde belli 
bir seviyeye gelmek oldukça zordur) örgütte
ki ilk şekillenmeleri böyle oluyor. Sonra da 
bir iş için, daha da önemlisi komite çalış
ması için bir araya getirildiklerinde ise, 
kolektif çalışmaya uyum sorununu en üst 
düzeyde yaşıyorlar. (Çünkü bireysel 
faaliyete, tek kişilik düşünmeye, davran
maya, her şeyi kendilerine göre ayarlamaya 
alışıyorlar.) Başka türlü olması da düşünüle- 
mez zaten En yeni ve geri ilişkiler bile, 
uygun biçimlerle, en yakın ve yatkın olduk
ları işlerden başlanarak komiteli hale geti
rilmelidir. Henüz pratik işlere yakın olma
yanlar bile okuma grubu vb. olarak bir ara
ya getirilmeliler Yoldaşlarımız, daha bizim
le ilk tanışmalarında, örgütlü (kolektif) çalış
mayla da tanışmalıdırlar. Başkalarıyla birlik
te düşünmeye, tartışmaya, karar almaya, 
sorun çözmeye, iş yapmaya, kendilerini 
kolektife ve onun kararlarına göre ayarla
maya alışmalıdırlar. Kendilerini bir örgütün, 
canlı bir mekanizmanın bir parçası olarak 
hissetmelidirler. (Yani bizim de "acemi birlik
lerimiz" giderek uzman birliklerimiz olma
lıdır) Onları eğitmemiz de, onlarla ilgili de
ğerlendirmemiz de bu örgütlü tarz içerisin
den olmalıdır. Arada bir yaptıkları şeylere 
göre değil, düzenli bir ilişki ve görev üze
rinden örgütlenmeli, değerlendirilmelidirler.

"Bugün bir kom ite içinde d eğe rlen d ire m e diğ im iz yo ld aşlarım ı*  da o ld uğu nu  söylem iştik. Bu, ML b ir 
örgütün temel ça lışm a biçim i d eğild ir kuşkusuz. Zorunlu luktan d o ğ a n  bir ara  çözüm  o la ra k  ele a lın m a lı 
ve en kısa za m a n d a  o lm ası gerekene u la şm a k  hedeflenm elid ir.



Düzey ve yetenekleri ne olu ısa olsun, ör
güt işleri kişiler üzerinden yürütülemez.* 
Kişilerin insafına terk edilemez Aynı biçim
de, tek tek yoldaşların eğitimi, değerlendi
rilmesi, örgütün organik bir parçası olarak 
yetiştirilmesi de, yine ancak kolektif bir çalış
ma içinde mümkün olur Bir komünist açı
sından örgütün çizgi ve politikalarını bilmek 
ne kadar önemliyse, bunları bir yaşam biçi
mi haline getirmek, "kolektif bir birey" ol
mak, örgütün bir uzvu gibi davranabilmek 
de o kadar önemlidir. Herkes uygun adım 
yürümeyi (kolektif düşünüş ve davranış biçi
mini) ancak başkalarıyla yan yana yürü
düğünde, adımlarını aynı anda atmanın id
manını yaptığında öğrenir. Yoksa bireysel 
tarz konuşturmaktan 3 kişi yan yana geldi
ğinde anlamsız çatışmalar yaşamaya, de
ğerlendirmelerde örgüt ölçütlerinin yerini bi
reysel ölçütlerin almasından komite içinde 
komitesiz çalışmaya kadar birçok önemli so
runun üst üste binmesi kaçınılmaz olur.

Bir insanın özellikleri, onun hücre yapısı 
incelenerek rahatça öğrenilebilir. Yani o 
gözle görülmeyecek kadar küçük olan şeyi 
mercek altına yatırdığımızda, sahibinin tüm 
karakteristik özelliklerini verir. İşte bir komite 
de örgütün hücresidir ve onun bütün karak
teristik özelliklerini taşımalıdır. O  halde ko
mitelerimiz, nasıl bir örgüt/parti istiyorlarsa, 
öyle çalışmalıdırlar. Gelişkin bir partiye an
cak böyle ulaşılabilir.

Kolektivizm üzerine 
hırkav söz
Koıniteli çalışmanın temelinde kuşkusuz 

kolektivizm ve işbölümü vardır. Ancak çoğu 
kez bunun işbölümü ayağı mekanikleşir, ko
lektivizm ayağı ise topal kalır.

Öncelikle kavranılması gereken şudur: 
Komite, tanımlanmış alanlardan ve işlerden 
sorumludur. Bu sorumluluk tek tek komite 
üyelerine değil, komitenin kendisine veril
miştir. Yani komite üyeleri faaliyet alanlarını 
bütünden kavramak, -pratikte hangi parça
dan sorumlu olurlaısa olsunlar- alanın bütü

nüne önderlik etmekle yükümlüdürler. Bu 
alanın bütününe ve tek tek her parçasına 
dönük politika ve taktikler, varılacak hedef
ler, izlenecek yol ve yöntemler, kullanılacak 
araçlar vb. komitede tartışılmalı ve karar
laştırılmalıdır. İşbölümü, komiteye verilmiş 
olan alan bütünlüğünün bir parçasında gö
rev almaktır. Bu parçada işimizi ne kadar iyi 
yaparsak yapalım, o ancak diğer yoldaşların 
yaptıkları ile yan yana geldiğinde, alan ve 
görevin bütünü içinde bir değere ve anlama 
sahiptir. Bir kitabın oltasından koparılmış 
sayfalara benzer. Kitabın geri kalan bölüm
leriyle biraraya gelmediğinde anlam bütün
lüğüne ulaşamaz, işlevli olamaz. Komite 
üyeleri, kendi parçalarındaki görevlerini 
böyle kavramalıdırlar. İşbölümü aynı za
manda her bir komite üyesine, sorumluluk 
aldığı alanla ilgili ileri düzeyde bir uzman
laşma, deyim yerindeyse bu konuda bir 
"otorite" olma yükümlülüğünü getirir. Kolek
tivizm ise, bir yanıyla, bütün bu birikimi 
diğer komite üyelerinin (ve örgütün) hizme
tine sunmaktır. Diğer yanı ise onların biri
kimlerini kendisinde toplamasıdır. Buradan 
doğan kolektif bilinçle, alanda bütünlüklü, 
kolektif bir çalışmayı yakalamak mümkün ve 
zorunludur. Alanın bütününe dönük (işçi, 
memur, semt, kadın vb.) politika ve taktik
lerin belirlenmesinde tüm komite üyeleri 
aynı ölçüde sorumludur ve söylenecek söz
leri olmak zorundadır. Komite toplantıları 
kolektif yönetim araçları olarak içeıiklen- 
diıilmelidir. Ancak gelişkin bir komite çalış
ması sonucunda her bir komite üyesi, önünü 
netlikle görebilir; arkasına aldığı komite 
kararlarının güç ve güveniyle, buna uygun 
bir performans sergileyebilir. İşte bugün 
sıkıntısını yakıcı bir biçimde yaşadığımız ini
siyatifli kadroları doğuracak zemin bucJur. 
Çünkü inisiyatif, görevlerin açıklıkla tanım
lanmasından ve kavranmasından, kararlar
daki netlikten doğar Tek tek her komite üye
sinin kişisel çaba ve yetkinliği öncelikle ko
mite çalışmasına ne kattığı ve buradan çıkış 
alarak kendi alanında nasıl bir performans 
sergilediği ile ölçülmelidir. Yoksa, herkes



kendi bildiğini bildiği kadar yapsın, kendi 
alanında bir parça öne çıkan ise, kendini 
başarılı saysın. Hayır. Böyle bir ölçüt, ciddi 
bir örgütün ölçütü olamaz.

Ayrıca komite çalışması, komitenin kendi 
çalışmalarını ve her bir üyesini denetleyip 
düzelttiği yerdir Üst komiteyi temsilen gelen 
yoldaş (sorumlu) bir şikayet ve düzeltme 
mercii değildir. Komite gerek faaliyetini ilgi
lendiren her konuda, gerek tek tek yoldaşlar 
özelinde çıkan sorunları öncelikle kendi 
önüne koymalı ve çözmelidir. (Üst organ an
cak zorunlu hallerde müdahale eder.) Her 
bir komite üyesi, sorumludan önce kendi ko
mitesi önünde sorumludur, kendi komitesine 
hesap verme ve hesap sorma hakkına ve so
ru mluluğuna sahiptir. Kolektif çalışmayı 
güçlendirecek olan şey budur.

Kolektivizmden anlamamız gereken sa
dece komite kolektifi midir? Kuşkusuz hayır. 
Bu, örgüt genelindeki kolektifin sağlıklı bir 
temelde gelişmesinin araçlarındandır da ay
nı zamanda. Kolektivizm, komite kolektifini 
de kapsayan ancak çok daha üst düzeyden 
kavranması gereken bir şeydir: Bir bütün o- 
laıak örgüt kolektifidir. Bu kolektivizm, örgü
tün hedef ve amaçlarıyla üst düzeyden bir 
buluşma ile, bunları kendi kişisel amaç ve 
hedeflerimiz haline getirmekle, örgütsel gö
revlere gerektiği zamanda ve gerektiği tarz
da sarılmakla, onunla her an aynı şeyi solu
yup aynı şeyi yaşamakla, nerede olursak o- 
lalım, onun sorunlarını kendi sorunlarımız 
olarak ele alıp çözmeye yönelmekle ... ya
kalanabilir. işte böylesi bir kolektivizm an
layışına ulaşan yoldaşlar (her birimiz ulaş
malıyız), nerede olurlarsa olsunlar; isterse 
hiç çalışmamızın olmadığı bir ilde tek başla
rına örgüte alan açıyor olsunlar, ister, -zo
runlulukların bir gereği de olsa- bir komite
nin görevini tek başlarına üstleniyor olsun
lar, böyle çalıştıkları sürece onlar kolektif ça
lışmasının içindedirler ve bunu yaşayacak
lardır. Bugün güç sıkışmasının zorunlu bir 
sonucu olarak herhangi bir komite içinde 
değerlendiremediğimiz, tek başına görev

yürüten yoldaşlarımız sorunu böyle ele alır 
ve bunun içinden çözüme yönelirlerse kolek
tifi yaşayacaklar ve attıkları her adımla onu 
besleyeceklerdir. (Kuşkusuz bunu komite ça
lışmasının karşısına koyarak ya da "komile 
çalışması olmasa da olur" anlamında söyle
miyoruz. Tam tersine, komi tel i çalışma esas
tır. Sadece kolektivizmin komiteli çalışma ile 
sınııiandırılmaması anlamında söylüyoruz.)

Güçlü bir kolektifi, onun üzerinde şekil
lenen geleceğin insanları olmayı (birçok 
genç devrimcinin sandığı gibi), kibar dav
ranışlarla sağlayamayacağımız açıktır. Fa
şizm koşullarında mücadele zor ve güçlük
lerle doludur. Dolayısıyla da seıttir. Biz böyle 
bir kolektifi, tanışmaktan kaçınarak değil, 
gere ki ise en amansız ta ılışmaları yaparak, 
böyle bir ideal ve örgütümüzle bağdaşma
yan en küçük bir hata ve zaafla bile uzlaş
maz bir mücadele yürüterek, her şeyi kolek
tif mücadelenin gereklerine göre ayarlaya
rak, hesap vererek-hesap sorarak, yerine 
göre en serti de dahil eleştiri-özeleştiri sila
hını sürekli ateşleyerek, "kim ne der* gibi 
kaygılardan uzak en büyük düşünce açıklığı 
ile fikirlerimizi, önerilerimizi, çelişkilerimizi, 
eleştirilerimizi odaya koyarak, mücadelenin 
bizden istediği cesaret ve ataklığı hem dü
şünsel hem pratik alanda sonuna kadar 
göstererek ... ve bütün bunları kendi kolekti
fimiz ve örgütün büyük kolektifi içinde yapa
rak yakalayabiliriz.

Dört başı mamur güzel bir yemek yemek 
için bile, normalden çok daha fazla ateşin 
başında kalmak, daha çok zaman, daha 
çok emek ve para (dolayısıyla yine emek) 
harcamak zorundayızdır. Ancak öncesinde 
böyle bir emek harcayarak muhteşem bir 
masanın başında keyf çatabiliriz. İşte biz, 
devrimciliği, günlük pratik mücadeleyi böyle 
bir kolektifin ve geleceğin dünyasının için
den yaşamak istiyorsak, buna harcanacak 
emek ve çabanın da çok büyük olması ge;- 
rektiği besbellidir. Ama biz komünistiz. Bu, 
güçlükleri yenme azmidir. Komünizmin dün
yasına ulaşmak için hiçbir engel tanımama 
gözüpekiiğidir Öyleyse derhal başlayalım...



kadrolardan, k om itelerden ... kadrolardan, k om itelerden...kadrolardan ...

BİR SEÇİM  ÇALIŞMASI DENEYİMİ
Bölgemizde sorumlu yoldaşla da görüş

tükten sonra, seçimle ilgili nasıl bir taktik 
izleyeceğimiz aklımda netleşmişti. En belir
gin olarak düzen partilerini bulunduğumuz 
yerlere sokmayacak, hiçbir şekilde düzen 
partilerinin ajit-prop. yapmasına izin verme
yecektik Bununla beraber kendi seçim tak
tiğimizi ön plana çıkarıp yaygın olarak ajit- 
prop çalışması yürütecektik Bu süreçte bi
zim için kitleyle buluşmak, birebir yüz yüze 
görüşmek en önemli görevlerden biriydi Bu 
noktada, kitleyle buluşma anlamında bir 
avantajımız vardı; o da desteklediğimiz bir 
muhtar adayının X mahallesinde aday 
olmasıydı.

Seçim taktiğimizin iyi bir şekilde uygula
nabilmesi için öncelikle çalışma yürüten 
yoldaşlarımızın taktiğe bütün olarak hakim 
olmaları gerekiyordu. İşe buradan başladık 
Yoldaşlarla seçim dedikodularının çıktığı sü
reçte, seçim taktiğimize ilişkin eğitim çalış
maları yaptık. Bölge olarak, çalışma yürüten 
yoldaşların kafasında seçim taktiğimiz net
leşmişti Bundan sonrası pratiğe kalmıştı

ilk olarak X mahallesine yapılan FP afiş
leri ve bayrakları indirildi Hemen ardından Y 
mahallesinde de yine yaygın olarak yapılan 
FP afişleri indirildi Çok sürmeden X 
mahallesi ANAP, FP, DSP ve CHP afiş 
leriyle doldu taştı. Her yanda parti bayrak
ları. pankartları vardı (Bu olay seçime yakın 
bir süreçte olmuştu). Bütün partililer bay
raklarının, pankartlarının dört bir yanda ol
masına sevinirlerken, yoldaşların yoğun öz
verisiyle sevinçleri kursaklarında kalmıştı 
Yoldaşlar, çok ve yaygın olarak yapılan afiş
lerden, pankartlardan bir tanesini dahi orta
da bırakmamışlardı. İndirdikleri pankartları, 
bayrakları yol ortalarında biriktirip yak
mışlardı. Bu süreçte X mahallesinden R ma
hallesine girmeye kalkışan ANAP, DSP, 
FP, BBP arabaları görülür görülmez taş
lanıp mahalleden kovulmuştu Y mahallesi
3ü

cephesinden yakalanılan ilk refleks daha 
sonraları gösterilememişti. Seçim arabaları 
çok rahat girip çıkıyorlardı Bayraklar, afiş
ler. pankartlar olduğu gibi duruyordu Y ma
hallesinde en belirgin seçim çalışmamız des
teklediğimiz muhtar adayıyla birlikte yürüt
tüğümüz çalışmaydı. Z  ile birlikte evlere gi
diliyor, afişler yapılıyor, pankartlar asılıyor
du Ev çalışmaları çok planlı bir şekilde yapıl
madığı için çok fazla bir verim alamadık. 
Yaklaşık bu bölgedeki evlerin üçte ikisi ge- 
zilmişti. (Siteler hariç. Çünkü sitelerden çok 
fazla verim almak mümkün değildi. Buna 
rağmen sitelerin de yarısından çoğu gezildi.) 
Bu yaklaşık 1500 civarında bir evdi. X 
mahallesinde muhtar adayı ile yapılan çalış
malarda gezilen ev sayısı 1 500-2000 arası. 
(Bu rakam diğer yoldaşların da ortak görü
şüdür.) X mahallesinde yapılan çalışmalarda 
şöyle bir verimlilik sağladık; unutulan, akla 
gelmeyen eski ilişkilerle tekrar görüşme fır
satı bulmuştuk. Gezdiğimiz evlerin büyük 
bölümü zaten daha önce gazetemiz ara
cılığıyla gittiğimiz evlerdi Biz kitleyle tanış
maktan öte daha fazla samimiyet ortamı 
yakaladık. Bu açıdan olumlu geçti sayabili
riz. Ancak, bu arada seçim arifesine yak
laştıkça artması gereken reflekslerimiz, 
zayıflamıştı. Taleplerimizi öne çıkaran yazıla
malar yapılıyordu fakat bu sefer de bayrak
lar. flamalar, pankartlar, afişler duruyordu 
Bu durgunluk sürecinde refleks sadece 
M H P afişlerine, pankartlarına, bayraklarına 
gösteriliyordu Ayrı günlerde asılan dört ta
ne M H P pankartı, birçok afiş ve bayrağı 
asıldıktan bir gün sonra indirmişlerdi. Afiş
leri gündüz saatlerinde indirmeye giden yol
daşlar yanlarına sopa alıyorlar Bir noktada 
afiş indirmeye aklı sıra müdahale etmeye 
çalışan bir adam yoldaşların sopaları göster
mesi üzerine bu müdahaleden istemese de 
vazgeçiyor. X mahallesine asılan MHP'ye 
ait hiçbir propaganda aracı bir günden fazla



durmamıştır. Fakat bir dönem mahalleyi 
diğer düzen partilerinden de arındıran 
yoldaşlar reflekslerini son günlere saklaya- 
madılar. Bu arada R mahallesine seçimden 
iki gün önce MHP konvoyunun gireceğinin 
istihbaratını bir hafta önceden aldık. Bu 
istihbarat üzerine bir hafta boyunca kitle 
çalışması yaptık. Bunun yanı sıra mahalleli
lerle birlikte molotof, sopa, taş ayarladık 
Gün geldiğinde buluşma yerinde 100 tane 
genç ve ayrı zamanda gençleri (buna ilk defa 
rastladık) kapılarının önünden destekleyen 
birçoğu kadın mahalleli vardı Coşku olduk
ça yüksekti. Moral, özellikle savaş aletle
rinin hazırlanışı sırasında mahallelinin yar
dımcı olmasından alınmıştı. Kadınlardan 
‘A f e t in  ç o c u k la r ,  m a h a lle y e  b u  k ö p e k le r i  
s o k m a y t n ‘ sesleri yükseliyordu. Bu sözlerle 
birlikte antifaşist öfke oldukça kabarıyordu. 
Bu sırada R mahallesinin eski muhtar ada
yının konvoyunun en arkasında iki araba 
şüphe çekti. Gençlere yaklaşan araba, genç
leri görünce (Herhalde gençler MHP'li 
sandılar) köpek işareti yapmaya başladılar. 
Bunun üzerine oldukça büyük bir taşı ilk 
olarak bizim bir taraftarımız arka camı tuzla 
buz edecek şekilde fırlattı ve cam da bek
lendiği üzere tuzla buz oldu. Bunun üzerine 
bütün kitlenin saldırıya geçtiği iki araba, sıfır 
olarak girdikleri mahalleden hurda ve iskelet 
halinde çıktılar. Öfke büyüktü ve gerektiği 
gibi de patlamıştı. Arabaların kaçışmasının 
ardından mahallede yürüyüşe başlayan grup 
"Faşizm* Karşı Omuz Omuza". "Faşiz
mi Döktüğü Kanda Boğacağız", 
"MHP'li Köpekleri Mahalleye Sokma
yacağız" sloganları atıp tekrar gelmeleri 
ihtimaline karşı beklemeye koyuldular. 
Öğlen 12:00'de toplanan grubun içerisinde 
az da olsa Halkevleri ve Odak okurları da 
vardı, inisiyatif baştan sona bizim elimizdey
di. Eylem öncesinde tek başına gelen bir 
Odak okuruyla bir tartışma yaşandı Odak 
okuru kendisinin platforma alınmasını 
söylüyordu. Yalnız ortaya bir güç koymadığı 
için bu teklifi kabul edilmedi. Daha sonra 
gelişmelerden haberleri olduğu halde or

manda piknik yapan Odak okurları 5-6 kişilik 
bir grupla geri döndüler ve tekrar platforma 
katılma isteğinde bulundular ve tartışma 
kitlelerin içerisinde çok fazla büyümesin 
diye kabul edildiler Öğleden sonra 15:30’a 
kadar bekleyen diğer siyasetler daha sonra 
ayrıldılar. Fakat görev bilincini kafalarından 
çıkarmayan yoldaşlar akşamın 21:00'ine 
kadar mahallede devriye gezdiler. Herhangi 
bir şey olmayınca herkes evlerine dağıldı. 
Bu eylem tüm mahallede saygı gördü ve 
desteklendi. Eylemin en önemli yanı kitleyle 
yapılacak bir işin dar güçlere devredil- 
memesiydi ve ayrıca eylemin kolektif bir 
biçimde hazırlanmasıydı.

Desteklediğimiz iki muhtar adayından 
daha önce de mahallenin muhtarı olanı seçi
mi kazandı. Kazanmasında etkimiz büyüktü 
ve muhtardan defalarca teşekkür aldık.

Seçim süreci boyuna hedeflediğimiz tak
tiklere zaman zaman ulaştık Yalnız süreklili
ğini sağlayamadık. Sınırlı bölgelerde kalarak 
daralma yaşadık. Yürüttüğümüz ilk seçim 
çalışmacıydı ve oldukça tecrübe kazandık.

Eksiklerin, ve eleştirilerin bildirilmesi ka
zandığımız tecrübeleri pekiştirecek. Onun 
için bildirilmesi bizim açımızdan yararlı ola
cak.

Yoldaşça Sevgiler 
15. 05. '99

NOT: Aslında çok fazla rapor yazma alışkan
lığım olmadığı için büyük oranda acemilik çekiyo
rum. Onun için önemli bir hatada bulunursam 
affetmenizi istiyorum.

* * ★

SEÇİM RAIORU ÜZERİNE
Seçim süreci açılım yapmanın, geniş bir 

ilişki ağı yakalamanın olanaklarını sunuyor
du Kitlelerin düzenin teşhirine ve sosyalizm 
propagandasına açık oldukları bu süreçte 
yoğunlaştırılmış bir faaliyet sergileyebiI- 
meliydik. Düzen partilerine olan güvensizlik 
ve devrimci çalışmaya açık oluşları birçok 
yönüyle işimizi kolaylaştıracaktı. Yerel s«h 
çimlerin genel seçimle birlikte yapılıyor 
oluşu diğer bir avantajdı Çalışmanın gen<?l 
bir faaliyetten çıkarılmasında adayın olup



olmaması da diğer bir etkendi. Muhtar adayı 
çıkarabildiğimiz bölgelerde çalışmayı derin- 
leştirebilecektik. Biz bunu ne kadar değer- 
lendirebildik? Birçok bölgede aday çıkar
mayı hedefledik Ancak birkaç bölge dışında 
aday çıkaramadık, destekleyebileceğimiz 
demokrat adaylarla bağlantıya geçip onları 
kendi yörüngemize çekemedik. Geçim çalış
masının yoğun bir biçimde yürütüldüğü böl
geler aday çıkardığımız bölgeler oldu. Aday 
çalışmasını teşhir ve sosyalizm propagan
dasıyla bütünleştirmek, adres göstermek, 
daha açık bir ifadeyle çok somut olarak oy 
istemek yoğunlaştırılmış ve hedefli bir çalış
mayı koşulluyor. Devrimcileri seven, destek 
olan birçok muhtar adayını kendi darlık
larımız yüzünden değerlendiremedik. Örne
ğin bir bölgede seçim çalışmasını bizim çiz
gimiz doğrultusunda belirleyeceğini söyle
yen, hatta “B i ld i r i y i  i s t e r s e n i z  s i z  y a z ın "  d'\- 
yen bir muhtar adayını bu biçimde değer
lendiremedik. Bu aday açıkça "G e lin  ç a l ı ş 
m a y ı s i z  y ü r ü t ü n "  diy er ek bu daveti yapar
ken biz sadece son hafta oy pusulası dağıt
makla yetinen bir çalışma! yürüttük.

Yukarıdaki raporun iletildiği bölgede ise 
iki mahallede desteklediğimiz adayın olması 
baştan işimizi kolaylaştırdı. Bu oradaki güç
lerimizin aday konusunda darlaşmamalarının 
bir ürünü. Yoldaşlar desteklenebilir adayları 
tespit edip onlarla bazı koşulları önden 
konuşuyorlar Fakat burada belirleyici olan 
esneklik. İnce eleyip sık dokuma! adına 
elimizdeki fırsatı kaçırmıyoruz Raporda bu 
iki muhtar adayını neyin üzerinden destek
lediğimiz ve kendi seçim taktiğimize ne 
kadar yakınlaştırdığımız çok net konmamış. 
Hem deneyim aktarımı için hem de zayıf 
kolan yönlerin görülebilmesi için bu bolum 
daha kapsamlı anlatılmalıydı.

Çalışma birçok yönüyle zayıf kalsa da - 
özellikle ürün toplama noktasında- en azın
dan bir değerlendirme yapabileceğimiz, ders 
çıkarabileceğimiz bir pratik yürütüldü. Bir
çok alan ve bölgede seçim faaliyeti sadece 
bildin dağıtımına indirgendi Geçim döne
minde çok yoğun bir çalışmanın içine girmek

gerekirken birçok bölgede seçim sanki bizim 
dışımızda bir şeymiş, düzen partilerinin gün
demiymiş gibi algılandı Çalışma rutin bir 
şekilde yürütüldü. Bu bölgede yürütülen ça
lışma öncelikle bu eşiği aşmıştır Kendi içe
risinde birçok zayıflığı barındırsa da yoğun 
bir pratik sergileniyor. Ayrıca belli kesitlerde 
kitleyle kaynaşmanın sağlanması, antifaşist 
kitle eyleminin örgütlenmesi (MHP konvoyu
nun mahalleye girme girişimi sırasında) 
çalışmanın öne çıkan yanları. Düzen parti
lerinin hiçbirisine mahallede çalışma yaptır
mamak, A/P faaliyetine dahi izin vermemek 
diğer bir olumluluk Geçim çalışmasına bu 
bölgede yön veren “b u  a la n  b e n d e n  s o r u lu r “ 
mantığı. Bizim olduğumuz her alanda, bulun
duğumuz her eylemde iktidar perspektifiyle 
hareket etmeliyiz.

Geçim çalışması nasıl yürütülmeliydi so
rusunu bu bölge çalışması üzerinden yanıt
layalım Raporda ders çıkarılan yönler belir
gin değil. Yine bu çalışmanın üzerinden nasıl 
bir açılım yaptığımız sorusu da yanıtlanma
mış Bu yüzden sorularımızı özellikle bu nok
talarda yoğunlaştıracağız

Yoldaşlar seçim taktiğimiz netleştikten 
sonra seçim faaliyetini boşlatıyorlar. Önden 
toplantıların olması, nasıl bir çalışma soru
suna yanıt aranması, güçlerin sürece hazır
lanması olumlu Çalışmayı daha hedefli ve 
kendiliğindenciliğe terketmemek için bir 
seçim komitesi oluşturmalıydık Bu herkesi 
çalışmaya katmayı dıştalamaz. Ayrıca yol
daşlarımızı daha ileriden kazanabilirdik Ge
çim komitesine taktiğimizi kavratmak için 
genelgeyi işlemeli ve bu temelde çalışmayı 
organize etmeliydik. Taktiğin kavranması 
çalışmayı niteliklendireceği gibi yeni yoldaş
ların örgütü solumalarını da sağlayacaktı

Genelgede “k it le le r e "  vurgusu özellikle 
öne çıkıyordu. Açılım yapmanın, ilişki ağımızı 
genişletmenin olanağını sunan seçim süreci
ni bu yönüyle ne kadar değerlendirebildik7 
Bu süreçte başarının kıstası kaç ilişki çıkar
dığımız. ne kadar kitleye ulaştığımız, kaç iliş
kimizi/ taraftorımızı/yoldaçımızı bu çalış
maya kattığımızdır Örneğin MHP konvoyu



nu dağıtmak için *'k a p ıla r ın ın  ö n ü n d e n  g e n ç 
le r i  d e s t e k le y e n ,  b i r ç o ğ u  k o d  m. m a h a lle li"  
daha sonra bir bildiri dağıtımıyla, gazete 
satışıyla, eylem çağrısıyla vb. tekrar görüldü 
mü?Bu kadınlardan kaçı bugün ilişkimiz, 
seçim sürecinde yakalanan işçi ilişkisi oldu 
mu? Olduysa hangi fabrikada ve biz onun 
üzerinden bu fabrikaya dalış yapabildik mi? 
Seçim sonrası yakalanan ilişkileri sürekli 
gördük mü? Çünkü çalışmada verimi sağla
yacak olan, elde edilen başarıyı saman alevi 
olmaktan çıkaracak olan ısrarlı ve sürekli bir 
çalışmadır. Biz bunu ne kadar gerçekleştire
bildik? Kitlelerle bağ kurmanın, düzen teşhiri 
ile sosyalizm propagandasını birleştirmenin 
en kolay olduğu bu dönemde çalışmamızı bu 
ölçülere vurarak değerlendirmeliyiz. Her 
koşulda yaptığın propaganda etkili olmaz
ken. kriz koşullarının da yarattığı devrimci 
olanaklarla birleşik olarak seçim faaliyeti 
kitleleri her yönden sarmalamamıza olanak 
tanıyordu. Çalışma yaygın, sürek üleştirilmiş 
ve hedefli bir biçimde yürütülmeliydi. Bu 
bölgedeki çalışma bunu tüm yönleriyle içer
miyor. Çalışma sonrası yapılacak bir muha
sebede ne kazandık sorusuna yanıt olacak 
veriler raporda yok. Yoğunlaştırılmış bir 
faaliyet sonrası 1 Mayıs'a kaç kişiyle katıla- 
bildik? Süreç boyunca gezdiğimiz 1500- 
2000 evi 1 Mayıs'a götürmek için de gezdik 
mi? Ya da bunlardan kaçını gezdik, kaçının 
kapısını gazetemizin yaygın ve sürekli da
ğıtımı için kaç kere çaldık? Bir çayını içip 
ilişkiyi derinleştirdik mi? Çalışmanın aksa
yan yönlerinde tecrübesizliğimizin de payı 
var kuşkusuz. Örneğin desteklediğimiz muh
tar adayı ile yapılan ev gezilerinde kendi 
propagandamızı yapmakta zayıf kalıyoruz 
Bu. adayın uzak durmasından değil, bizim 
zayıflığımızdan kaynaklanıyor. Hatta düzen 
teşhiri bile yapılmayabiliyor (Muhtarlık seçi
mi de olduğu için sadece muhtarlık konusun
da gelişiyor sohbetler). Biz sadece birilerinin 
kazanması için çalışma yürütmeyiz. Asıl 
amaç politika ve taktiklerimizi kitlelere taşı
mak. düzen teşhiri ile birlikte çözümü gös
termektir. Tabii ki bir mevzi kazanmak bizim

için önemli ve çalışmalarımız için ön açıcıdıır. 
Ancak çalışma bu perspektifle yürütüldüğü 
koşulda sonrası için de ön açıcı olabilir. Yin e 
bu dolaştığımız evlere A /P  faaliyetimizle, 
gazete satışımızla sürekli ulaşmalıydık. 
Mahallede düzen partilerinin A /P  faaliyetini 
engellerken kendi A /P  faaliyetimizden pek 
bahsetmiyoruz. Oysa kitleler nereye baksa 
bizi görmeli, bizi duymalı, bizi konuşmalıydı. 
Bu alan benden sorulur anlayışı A / P  
faaliyetimizi bu yönüyle de belirleyen 
olmalıydı.

Muhtar adayının programına ve faali
yetine (içeriğine) ne kadar müdahale ettik? 
ileriye çekmek, kendi politikamızı yedirmek 
için ne kadar çaba harcadık? Bir seçim 
bildirisini birlikte hazırlayabilir, kendi bakış 
açımızı yansıtabilirdik. " E m e ğ in  v e  K a r d e ş 
liğ in  a d a y ı” olarak çıkmasını sağlayabilirdik 
Buna uzaksa devrimci-demokrat aday ola
rak çıkabilirdi. Pankartlarını kendi slogan
larımızla biz hazırlayabilirdik vb. Kısacacı 
faaliyetin içeriğini dolduran, rengini veren 
olmalıydık Tecrübesizlikten kaynağını alan, 
ama sadece bununla açıklanamayacak. tak
tiğimizi kavrama/kavratmadaki zayıflık
larımızın da etkisiyle bu çalışma darlaştı.

Bu çalışmayı yürüten yoldaşlar şu soru
ları kendilerine sormalılar: Bu faaliyetle kaç 
ilişki yakaladık/kaç ilişkiyle bağlarımızı güç
lendirdik? Seçim taktiğimizi tüm bölgeye 
A/P faaliyetiyle taşıyabildik mi? Gazete 
satışında bir artış sağlayabildik mi? Bu çalıç- 
ma içerisinde öne çıkan güçlerimiz oldu mu, 
bunları nasıl konumlandırdık? Seçim sonrası 
muhtar (desteklediğimiz) üzerinden nasıl bir 
açılım yaptık? Bugün bu mevziyi nasıl değer
lendireceğiz? Örneğin tüm süreç boyunca 
yakaladığımız ilişkiler (özelikle kadın,işçi, es
naf vb.) ve muhtarla Emekçi Halk Komitesi 
oluşturabilir miyiz? AFMK'larımız bu süreçte 
kitle tabanını genişletti mi? Vb Çalışmada 
hedef/plan/program ilişkisi zayıf kalıyoır. 
Yaygın, süreklileştirilmiş ve he-defli bir 
çalışma üzerinden yol alınabilir ve bu sü
reçteki kazanımlar kalıcı hale getirilebilirdi.



Bir kırmızı karanfil: UĞUR GÜRDOĞAN
Hayattayken bir kısmımız onu ya hiç 

tanımıyor; ya da en fazla binlerinin, yol
daşların, bir zam anda bir yerde onunla 
birlikte olmuş, çalışmış, iş yapmış, aynı 
şafakta dövüşmüş devrimcilerin anlatım
larından biliyorsunuzdur adını, imrenile
si erdemlerini. Bunlar çok temel çizgiler
dir ona dair; özüdür onu oluşturan bü
tünlüğün. Çünkü bir komünistin yaşa
mında kendisinin ötesine taşırılmayan 
bir şey olam az Bu bilgidir, birikimdir, 
deneyimdir; direnişçilik ve uzlaşmazlıktır; 
kitleleri o lduğu kadar kadroları da 
eğitmede, örgütleyip dönüştürmede on
lara içirmeye çalıştığım ız... Başlangıçta 
tümüyle farkında olmasalar da, iyileştiri
ci, bilinçlerini besleyen ilaçlardır. Bunlar, 
ideolojimizin, devrim yapma bilinç ve 
irademizin, komünizme yürüme kararlı
lığımızın bize kazandırdıklarıdır Özü, bu 
soylu dava doğrultusunda aynı kalmak 
kaydıyla, her gün, her tarihsel dönemeç
te bu reçete yeniden yazılır, yaratıcı bir 
biçimde yeniden yorumlanır Ondan ne 
öğrenmişsek, neyi ne kadar özüm se
mişsek, kendimizi ne ölçüde değiştirip 
dönüştürebilmişsek ve bu çabayı ne ka
dar sürekli kılmışsak bir bir dökülür yaşa
mın denektaşı pratiğimize Özümlenmiş 
her devrimci edim ve davranış biçimi, 
kimi zaman hiçbir özel komut vermeden 
mücadeledeki yerini bulur. O denli do
ğallaşm ış olarak yerleşir ve ışığını 
düşürür kı gündelik yaşam içindeki ey
lemlerimize. adı geçirilmez, vurgu yapıl
maz belki özel olarak; yalnız anlamı 
yerleşir bilinçlere. Ve günü geldiğinde, 
anlatma arzusu tarihsel bir sorumluluk 
halini aldığında hemen herkes neredeyse

birbirinin tıpkısı sözcüklerle tanım lar 
onu. Uğur yoldaş söz konusu olduğun
da, birçoğunuz bunun tanığısınız.

Uğur yoldaş, TDH'de her zaman farklı 
bir yer ve misyon üstlenmiş olan örgütü
müzün ağır bir tasfiyecilik girdabından 
çıkılıp 2. Konferans atılımıyla daha ileri 
hedefler için öne atıldığı koşullarda doğ
du. O, atılım sürecinde örgütlendi; '90'lar 
kuşağındandır ve o tarihten itibaren ör
gütümüzün alnının akıyla çıktığı tarihsel 
dönemeçlerin istisnasız hepsinde, tam 
bir örgüt adamı duruşu içerisindedir.

Gerek yaşamımızın her anına ideolo
jisini, kültürünü, alışkanlıklarını ve pislik
lerini bulaştırmaya çalışan dişinden tır
nağına silahlı burjuvaziye, gerekse, opor
tünistinden reformcusuna, liberalinden 
menşevik tasfiyecisine devrim düşm an
larına, devrim kaçkınlarına karşı yürüt
tüğüm üz zorlu savaşta onu karakterize 
eden aynı uzlaşmazlıktı Öyle kesitlerden 
geçildi ki, geçilmekte ki, ve geçilecek ki, 
ilkesel önemdeki konularda bırakılan en 
küçük bir boşluk, yarın burjuva dünya ta
rafından doldurulmaya gebedir Rüzgara 
karşı yürümenin onuruyla yetinmeye
ceksek, bunu, sürekliliği yetkinleştirilmiş 
bir kopuşla her döneme, yaşamımızı an
lamlı kılan en önemli edim olarak taşıya
caksak -Uğur'un bilinçli ve iradi bir çaba 
harcayarak yapmaya çalıştığı ve büyük 
ölçüde başardığı buydu-, dünyayı yerin
den oynatma ve sonra yeniden inşa et
me iradesini ve bilgisini kazandıracak ö- 
zellıklerle donanmalıyız. Öyle donanma
lıyız ki, en kolayımıza gelem elimizin ter
siyle itmeyi, eksikliğini en fazla hissettik
lerimizi ya da örgütün bize gösterdıkle-
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fim edinmenin susuzluğuyla kavrulma- 
lıyız Öyle donanmalıyız ki, yenilgilerde 
ve başarısızlıklarda, acılarda ve yoksun
luklarda yoktan var etme gücünü bir an 
dahi yitirmeyelim

Uğur'u anlatırken herkes onun neşe
sinden, çok sıradan bir şey yaparken bile 
işe tutkuyla sarılışından ve keyif alarak 
çalıştığından dem vurur. İyimserliğinin 
.ışına darbeleri, güçlükleri ısrarla aşın
dırır Umutsuzluk, bezginlik ve moral bo
zukluğu duygusunun yaşamın ve müca
delenin belli evrelerinde birçoğumuzu 
yokladığı olmuştur. En umutsuz ve için
den çıkılmaz gibi görünen durumlarda 
bile yolunu şaşırmamanın örneklerini 
sergilemiştir Uğur. Zorluklar, insanın sa 
dece düşmanla değil, kendi kendisiyle de 
yürüttüğü büyüklü-küçüklü bir dizi çar
pışma, kimilerini yere serip dermansız bı- 
lukırken, kimilerini de çelikleştirir ve bü
yütür Kazanma azmi, başarma iradesi 
hır gerilimdir; riske atılmayı gerektiren 
ve yaratıcılığı kışkırtan bir gerilim. Bütün 
sakin ve soğukkanlı görünümüne rağ
men,. Uğur, özsel niteliklerine komünist- 
leşme doğrultusunda hız kazandıran bu 
gerilimi ve zorlanmayı birçok defa yaşa
dı. Böyle kesitlerin nasıl geçildiği, bir 
devrimci için önemlidir. Partinin teorik- 
polıtik çizgisi, örgütsel yapısı ve devrim
ci eylemle ideolojik olarak biçimlenmiş 
bir komünist, üstlendiği sorumluluklar 
çerçevesinde ve irili-ufaklı yenilgilere ver
diği tepkiyle sınanır. Bunlarla başedebıl- 
dıği oranda gelişir Bütün bir dünya üze
rimize gelirken dizlerin titrememesi de. 
en ağır yenilgileri, en dayanılması güç a- 
cıları göğüsleme, onları sınıfsız sömürü
şüz bir dünya kurma idealinin uğranıla- 
bılir durakları olarak algılayarak aşma, 
güçlü sıçrayışların, gerilim ve atılımların 
basamağı haline getirebilme direnci de 
bununla bağlantılıdır.

Mücadelenin farklı alanları, örgütü
müzün çeşitli kademelerinde görev ve 
sorumluluk üstlenmiş olan Uğur yoldaşı, 
onu tanıyan devrimciler üç özelliğiyle 
tanımlıyorlar: Açıklık, içtenlik ve fedakar
lık Öyle bir açıklık ki, tıpkı bir yoldaşın, 
sanki onu düşünerek söylediği gibi, 
" B a k t ın  m ı  b i r  t ü l  g i b i  ö t e  y a n ı  g ö r ü 

n e c e k "  tarzında bir açıklık. Gözlerine 
bakmak yeter; konuştuğu zaman insanı 
sımsıkı saran sıcaklığından da önce, göz
leriyle içer sizi Mesajlarını önce gözleriy
le verir ve yine oradan alır alacaklarını. 
Onun en bilinen yanlarından biri olan ör
gütçülüğü hem ayrıntılı bir gözlem  gü 
cüne, hem de karşısındakine bir şey an
latmadan önce, bunun ' d e r d i n e  d ü ş m e 

d e n '  önce dinlemesini bilmesiyle geliş
miştir. Kim olursa olsun, ve ne anlatırsa 
anlatsın; büyük bir sabır ve hoşgörüyle 
karşısındakini dinleme becerisini, yığın
ları örgütlemek gibi bir derdi olan her 
devrimcinin kulağına küpe olm ası 
gereken altın değerinde bir niteliktir.

Yalınlık ve sadelik, kişiliğinden taşan 
tevazuun görünen, dile gelen yanıdır. 
Yaptığı işlerle doğrudan ya da örtük bir 
tarza övünmeyi bir marifet sayanların 
aksine, çalışkan bir arı nasıl bıkmadan, 
usanmadan, yakınmadan hem de yapı
yorsa işini; her gün yeniden sarılır on
lara. Yapılanlar ve yapılacaklar zaten 
yapması gerekendir, lafını bile etmez. 
Onun bu yalınlığı yanıltmasın yalnız kim
seyi; onunki düzlük ve basitlik değildi En 
karmaşık sorunları çözümlemek, ya da 
çok sıradan ve basit bir şey izlenimi ve
ren her olayı ayrıntılarıyla düşünmek, ak
la pek gelmeyen yanlar üzerine fikir üret
mek; devrimci kuşkuculuğu cebinde taşı
mak ve gerektiğinde devreye sokmakta 
ustalaşmıştır. "ö k ü z  a l t ı n d a  b u z a ğ ı  a r a 

m a k "  şeklinde bir kuşkuculuk değildir bu.



Ne var ki, örgütümüzün '98 operasyo
nunu çözüm lem eye çalıştığı kesitte, 
görünenlerle yetinmeme, farklı olasılıklar 
ve boşluklar konusunda hiç yabana atıl
mayacak öneri ve kılavuzluklarıyla ön 
açıcı olmuştur onun bu ' ş e y t a n  a y r ın t ı d a  

g i z l i d i r ' yaklaşımı .
İşkence tezgahlarının müdavimiydi; iş

kenceciler de, bu sarsılmak bir yana, yal
palamanın zerresini bile boşuna ara
dıkları komünist devrimcinin yiğit ba- 
şeğmez tavrının müdavimi!.. On'u aşan 
gözaltının, şube, mahkeme, cezaevi üç
geninin Fatihi olmuştur her defasında. 
Çözülmek yazm az onun kitabında, ifade 
vermek de! Çünkü O, TİKB’nin işkencede 
direniş kitabının hem sadık bir okuru, 
hem yazarıdır. İşkenceciler, Adana ve 
İstanbul siyasi polisi adını unutmamaca- 
sına yazmıştır aklının bir köşesine Tüm 
komünistler gibi düşm anıdır onların, 
ölesiye/öldüresiye düşm anı...

Dostuna da dosttur ama Hemen her
kes onun ateşinde ısınmak isterdi, öyle 
sıcak ve içtendi ki. Kendisi o sırada neyle 
boğuşuyor, neyin sıkıntısını taşıyor olur
sa olsun, yoldaşları ve devrimci dostları 
için hasarlarını giderip ruhlarını onarabi
lecekleri sakin bir liman olurdu Hem yol
daşlık hem de devrimci dostluk sıcaklı
ğını duymayan yoktur bu yüzden, onu 
tanıyanlar arasında. Yapay ve yamama 
' c a n ım  c ic im 'U  bir sıcaklık değildi ama 
onunkisi, yeri geldiğinde kıyasıya eleştir
mekten çekinmediği gerçek yoldaşlık iliş
kileriydi kişilerle kurmaya çalıştığı. Kavga 
edersek iş için edecektik, kendimizi, dün
yayı değiştirmek için; en iyi, en çok, en 
aralıksız neyi yapmalıyız, devrimi nasıl 
orgütlemelıyiz, kendimizi nasıl örgüt- 
lemeliyız kavgasıydı bu Kimseye dokun- 
mayışı onun sözlerinin yine bu yüz
dendir Darılmaca, gücenmece olmazdı 
v ,

Ardında yatan niyetten sonuna kadar 
emin devrimcilerin, bir komüniste, onları 
eleştiri silahıyla uyaran, denetimle sar
san, yollarını açan bir örgüt adamına 
verdikleri tepkiyle yanıt verirlerdi, iş'le 
sohbet, direktifle birlikte yapma, eleşti
riyle kucaklayıp sarıp sarmalama diya
lektik bir harmanlanma halindeydi onda. 
Öyle doğal, öyle güzel, öyle ışıltılı... Tüm 
yoldaşları, sorum luluk düzeyim asla 
unutmadan en sıcak dostlukları onunla 
kurmuş, en onulmaz yaralarını ona aç
mışlardır. Örgütümüzün son dönemler
de vurgu dozunu artırdığı, " i lk e l i  e s n e k 

lik "  yaklaşımı, onda capcanlı yaşayan bir 
şeydi. Kaynağını özdeki sağlamlıktan 
alan, ideolojik-politik-teorık ve eylemsel 
olarak haklı yerde durduğunu ve bu hak
lılığın kendisine karşı konulmaz bir güç 
kazandırdığını son derece bilinçli bir 
tarzda kavrayanların sahip oldukları bu 
sarsılmaz zeminde duruyor olmak, bi
çimdeki her türlü esnekliği kaldırabilir. 
Öyle bir güven verir ki bu insana, bütün 
tutukluklar, bütün yanlış anlaşılma kay
gıları elin tersiyle itiliverır. Örgütün ruhu 
bütünüyle kavranmıştır çünkü, o ruhun 
yaratılmasına O da ter emek katmıştır. 
Temel politika ve taktiklere, örgütsel 
çizgiye hakimiyet sağlanmış, yolun net
liği kafalarda berraklaşmıştır Bu sağlam 
lık, biçimi, biçimdeki kimi hataları tolere 
edebilir, düzeltebilir. Hata yapacağım di
ye yerinde saymaktansa, ileri atılmak öz- 
sel özelliklerimızdendir. O, yaşamın kıyı
sında durup ona tutunmaya çalışanlar
dan değildi, örgütleyendi Kızıl bir karan
fil gibi düşmeden toprağa, ayrılmadan 
aramızdan, Uğur'un ıkirciksiz kazandığı 
buydu.

Yapıcılık ve kuruculuk, Uğur yoldaşın 
ayırdedicı özellıklerindendır. Birçoğunda 
başarısızlık tatmadığı, gun günden de-



rın leştir ip teorıze etmeye yakın hale 
getirdiği bu özellik, esneklik ve hoşgörü 
marjını asla oportünizme vardırmadan 
denge durumunda tutmayı becerebilen 
profesyonalleşmiş, ne istediğini ve ne 
yapması gerektiğini bilen örgüt adam 
larında içerıli olan türdendir Amaçla 
araç uygunluk içerisindedir Taktik kendi 
içinde, en sıradan gibi görünen konuda 
dahi belirlenmiştir, örgütün yapıcı elini 
kendi tarzında yorumlayarak somut ko
şullara uygulama bundan sonra gelen 
adımdır O, kimileriyle omuz omuza yü- 
mr, kimilerini yakalam aya çalışırken, 
kimilerini elinden tutup çeker, kimilerini 
de elini arkalarında hissedecek bir forma 
sokar Teorik-politik hatta sağlanan bu 
hakimiyet, kimi zaman ve kimi alanlarda 
yoktan var etme, bazen de kurulmuş 
olanın üzerine iyi devrimci tuğlalar yer
leştirme şeklindeki bir pratik olmuştur 
onun cephesinden.

" H a y d i  b i r  çay ö r g ü t l e y e l i m ”, ya da 
eliyle sanki bir kaşık tutuyormuş gibi 
şekerini karıştırdığı tavşan kanı çayla 
dolu bir bardağı canlandırır imgenizde. 
"S iz e  b i r  çay y a p a y ı m " der ya da... Yo l
daşları için güzel bir şey yapmanın, 
yoldaşları için bir şey yapmanın keyfini 
ve devrimci ayrıcalığını yitirenler için ne 
yazık! En basit işlerden, en ölümüne u ğ
raşlara kadar onların işini kolaylaştırmak, 
ellerini, zamanlarını boşaltmak, ruhlarını 
ve devrimci ütopyalarını, "y o l d a ş l ı k " de
mlen ve anlamını örgütle kurulan bağda 
somutlaştıran, hiçbir şeyle değiştiril
meyen ilişkiyle doldurmak .. Yapmamız 
gerektiği halde yapılmayan her işin, bir 
başkasının sırtına bineceğini bilerek, 
herkesten önce öne atılmak, yorgunmuş, 
uykusuzmuş demeden öne atılmak. 
Kendinden önce başkalarını düşünmek, 
yoldaşlarını önemsemek ve gelişimlerine

her şeyden çok önem vermek... "Fedzı- 
k a r lık "\ r\  sözlük karşılığı son derece gül
dük ve yetersiz, kısır ve çorak kalır komü
nistlerin dünyasındaki 'fedakarlık' tanım ı 
söz konusu olduğunda. Kom ünizm in 
bireyi, o dünyanın kurucularının özs<?l 
özelliklerinden oluşacak, beslenecek ve 
yetişecektir. Bu Uğur'da yetkine yakın 
haliyle mevcuttur

O, asıl olarak pratiğin adamıydı. Fakat 
birincisi, güçlü bir teoriden -teorimiz:- 
den- beslenen bir pratikti bu. Ve İkincisi, 
pratikte yaşanan her tıkanıklığı, O, tek
nik yanlar üzerinde yoğunlaşarak, ya da 
bu tıkanıklığa yol açacak denli 'ciddi' so
runları kimi basit düzeltmelerle, küçük 
fırça darbeleriyle çözmeye çalışm azdı 
Örgütümüzün yönlendirmeleriyle “g e n e l  

s o r u n la r ı  ç ö z m e m e k t e  a y a k  d i r e y e n ,  h e r  

t e k i l  s o r u n d a  b u  d e v a s a  y ı ğ ı n a  ç a r p a c a k 

tır"  yaklaşımının özgül sıkışma ve zorları
ma noktasına da yanıt olduğunu son yıl
larda daha fazla kavramıştı. Örgüt yazı
nını çalışma alanlarının deneyimleriyle 
zenginleştirme, bunu teorik hazinemiz:- 
den çizgilerle açımlama, bu çaba, hepi
mizde olduğu gibi onda da görece za 
yıftı. Belki de en "t e m b e l" olduğu konu 
buydu Özellikle örgütlenme alanında, 
başarı hanesi hep ' iy i  n o t l a r l a '  dolu olan 
Uğur gibi bir yoldaşın, deneyimlerinden, 
salt yanı başındaki yoldaşların yararlana
bilmiş olması ne acı! TP sürecinde, proçı- 
ramatik inşa görevlerinin altyapısını 
oluşturacak 'k a r a r  t a s la k l a r ı 'nın hazırlan
masında O, " T a r ım  S o r u n u "  üzerine çalın
mayı kafasına koymuştu. Çalışm alara 
başladı, mutfak çalışmasında belli bir yol 
da aldı. Topladığı malzemeyi forma sok
maya ve belli bir derinlik katmaya çalışı
yordu. Keza, memur alanı ve örgütlen
mesine ilişkin notları, son bir kez elden 
geçirilmeyi bekliyordu.



Bir şeyi son derece tutkulu istemek, 
onu ele geçirmek, süTekilleştirip yetkin
leştirmek için yeterli değildir. Riske atıl
ma cesareti ve doğrultuda yapılan rota 
değişikliklerine duyulan ihtiyaç ve bun
ların görülmesi de tek başına 7$ g ö r e c e k '  

unsurlar, özellikler değildir. Esaslarını 
ideolojimizin çizdiği sağlam devrimci ki
şilik, hemen her alana, her konu, tutum 
ve davranışa sinmelıdir Burjuvazinin işçi 
sınıfı ve ezilenler için hazırladığı, boyun
larına geçirip gün günden sıkılamaya ça
lıştığı 'manevi zincirler'den devrimciler de 
bütünüyle azade değillerdir. Toplumun 
değişik katmanlarıyla sürekli ilişki içinde 
olan biz komünistler, onlara bilinç, ay
dınlanma ve eylem zorunluluğunu, bu
nunla kazanacakları görkemli dünyanın 
kapılarını gösterirken, onlardan da bir 
biçim de, dolaylı da olsa etkileniriz 
Kuşkusuz bu etkilenme kaba biçimlerde 
olmaz, bazen bir zayıflıktan, boşluk bı
raktığımız bir yarıktan farkına bile var
madan sızar, usul usul akar yerleşir yaşa
mımıza. İdeolojik donanım, bunun bir 
1z ı r h ' gibi bizi " k ö t ü l ü k l e r d e n  koruması 
için gösterilen aralıksız çaba, bu 'zincir- 
ler'e tutsak olmamak için sorunludur. 
İçinden çıkıp geldiğim iz ve şu ya da bu 
ölçüde bize de bulaşmış olan burjuva 
dünyanın değer yargıları ve yaşam alış
kanlıkları, böyle sağlam bir zırhla kuşan
mazsak eğer, her an başını gösterip 
hortlayabilir Çok yiğit, çok fedakar, çok 
bilgili, çok çalışkan devrimciler olabiliriz, 
bu yetmez Oluruna bırakılan bir zayıflık, 
bir tutukluk ve kendi gerçeğimizle yüz- 
yüze gelmenin önüne geçen cesaretsiz
lik, bugün olmasa bile yarın, bizi 'siyasal 
ölüm'e götürür. Nice deney ve yaşan
mışlık bu konuda yeterince fikir sunmak
tadır Gerçeklerimizle bu cepheden de 
yüz yüze geline, onlarla başetme cesa- 
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reti, Uğur'da elle tutulacak denli somut
tu, güçlüydu. Ondaki, erdemlerini her
kese yayma, onları bu konuda da düşün
meye yöneltme, bilinçli bir faaliyetti. Salt 
iyi özelliklerimiz ve bunların sergilen
mesi, bunlarda örnek olma tutumu de
ğil, yoldaşları ve devrimcileri, karşılaştığı
mız sorunlar, bunları çözemediğimiz, 
çözdüysek hangi araçları devreye soka
rak, nasıl bir çalışma yürüterek başetti- 
ğimiz, aldıysak eğer -hepimizin böyle 
hayal kırıklıkları olmuştur mücadele ya
şamında- yenilgilerin gerçek nedenleri 
nelerdi, bunları daha önce nasıl olup da 
' k e ş f e d e m e m i ş t i k ' .  . temelinde verilecek 
canlı bir eğitimin de değeri çok büyük
tür. Hiçbir komplekse kapılmadan bunlar 
konusunda da iyi bir eğitici olmak, bir 
komünist için belirleyici önemdedir.

Gürül gürül bir sevdadır devrim ateşi; 
dünyanın en görkemli, en heyecen verici, 
en zahmetli ve zor fakat en anlamlı eyle
midir insan için. Ancak o ateş, o ateşin 
büyütülüp yaygınlaştırılması ve tüm ev
rem kaplayacak bir yoğunluğa ulaştırıl
ması, karabasana dönüştürür dünya 
egemenlerinin daha fazla kâr için kan ve 
terle beslenen miskin düşlerini. Kimi za
man ateş hafifliyormuş, sönecekmiş gibi 
bir hal alır; yanar aslında içten içe, fakat 
'ç ıp la k  g ö z l e '  görülmez. İşte o zaman 
ateşi körükleyecek birileri gerekir. Çıra 
olacak, köz olacak, gerektiğinde ateş o- 
lacak neferler gerekir Ne yazık kı, bazen 
yeterince farkedılmez ayırdedıcı özellik
leri bu neferlerin, balkıyıp dururlar ışıltılı 
güzellikleri salt yanlarını yörelerini aydın
latır. Fizıken aramızdan ayrıldıklarında 
duyarız eksikliklerini en çok Yaşamın 
başlangıç çığlığı ne kadar doğal ve insa
niyse, ölümün burnumuzun direğini sız-

ı



kıtan haykırışı da o denli doğal, sürekli 
ve varlık/ yokluk diyalektiğine uygundur. 
"ölüm ün anlam ı yaşam da sa k lıd ır "  

yaklaşımından ödün vermeyen materyal
istler için, bu haydi haydi böyledir. Ve biz 
de baştan beri Uğur'u anlatıyor gibi 
görünüyoruz ama aslında Uğur'u değil, 
onun yaşadığı, mücadele ettiği, genç 
devrimcilerin boğuştuğu, daha deneyim
li olan kimilerinin zorlandığı, bedellerin 
daha ağır olduğu bir tarihsel kesiti 
anlatıyoruz. O tarihsel dönemden çıkış 
alıyor, onun sunduğu olanaklardan ve 
aslında kendi zaaf ve zayıflıklarımızın 
nesnel engeller haline gelerek yolumuza 
kot vurduğu koşullardan söz ediyoruz. 
Biz'den bahsediyoruz yani. Biz Uğur'da 
( ısimleşiyoruz. U ğur bizi yansıtıyor. O, 
bu tarihsel kesit içinde mücadeleye atı
lan, koşan, dövüşen, büyüyen, zenginle
şen, yanılan, kırılan, yaralanan bazen he
pimiz gibi, bizden biri. Aynı duygular, 
benzer güçlü ve zayıf yanlar mayalamış 
bizi; aynı gelenekten beslenmişiz. Sade
ce aynı yorgun dünyanın değil, tasfiyeci 
kaçkınlığa karşı durmuş, geriliklerine 
meydan okumuş, nice zorluklar içinde fi
lizlenen sayısız görkemli çıkışlar gerçek
leştirmiş olan aynı TDH'nin ve bu yeni ça
ğın çocuklarıyız. Gözüpek, atılgan, ütop
yası sınırsız ve bunun gerektirdiği cesa
retle yüklüyüz. *ölüm yok bize" deme
miz, *Kazanacağız" azmimizden geliyor. 
Yoksa en iyi biz biliriz, en derinden biz

yaşarız yitirdiğimiz yoldaşlarımızın acısı
nı. Ve 'ölümlü ' olduklarını. "ö l ü m s ü z " o- 
lan fani bedenler değil, sadece ve sadece 
gelenekler, bize miras bıraktıkları erdem
lerdir. El değmemiş olarak dipdiri kalan 
sadece onlardır. Uğur'u kavgamızda ya
şatmak, onun özelliklerini kuşanmakla 
mümkündür. *Uğur gibi o l m a k * şehit
lerimizin ayırdedici yanlarına sahip ol
maya, onlarla donanmaya indirgene
mez. Hem Uğur gibi olmak, ama ondan 
yine de farklı olmak... Hep daha fazlasını 
akıtmak devrime, şu anda keşfedilmemiş 
yanlarımız ve potansiyellerimizle hep bir 
fazlasını olmak, bir çentik daha atmak 
tarihe, kavgayı her daim bir adım daha 
ilerletmek...

Onun çok sevdiği şiirdeki gibi, "Bir 
kırm ızı karanfil daha koptu aram ız
dan"... Kızıl bir karanfil tarlasına daldı 
oysa, daha da kızıllaştırmak için rengi- 
mizi... Coşturucu, insanın içini rahatla
tan gülüşüyle gücüm üze güç katmak 
için, yabancısı olduğum uz bir işe başlar
ken öğrenme sevinciyle dolmamız için, 
ezilenlerin şafağına kızıl bir renk düşür
düğüm üz her eylemde omuzbaşımızda 
hissetmemiz ve hakkını vermemiz için, 
"21. Yüzyıla  sosyalizm i yazm am ız' ve 
onu kom ünizm e taşım ak için "İhti
ya cın ız olanlara sahipsiniz, b iz d e  kim i 
şeyler ek led ik" diyen şehitlerimizin ya
nında denetleyen gözlerle bizi izliyor.

Gürül gürül tutkudur devrim ateşi, 
ateşi büyütmemizi bekliyor!..

Orak-Çekiç oku, okut 
düşmana teslim etme!
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