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ilindi¤i üzere Bolflevik Parti
(Kuzey Kürdistan-Türkiye) 7.
Kongresi’ni baflar›yla gerçek-

lefltirdi. 7. Kongremiz, Bolflevik Parti
(Kuzey Kürdistan-Türkiye)’nin di¤er
ola¤an kongrelerinden bir noktada
farkl›l›k gösteriyordu. Daha önceki
kongrelerde teorik ve siyasi çözümle-
meler ve bu alanlarda kaydedilen ge-
liflmeler, kongrelerin a¤›rl›kl› yan›n›
oluflturmaktayd›. Ama 7. Kongre’de,
geçti¤imiz çal›flma dönemindeki ge-
liflmelerin genifl bir teorik aç›mlamas›
ile yine geçen dönemde marksist-leni-
nist  hareketin kimi sorunlar›-
na iliflkin genifl teorik
çözümlemeler, karar
alt›na al›nmas› ge-
reken büyük çap-
l› araflt›rmalar
vs. yoktu. 7. Kong-
re’nin haz›rl›¤›n›
yapm›fl olan Mer-
kez Komite’nin
sundu¤u Siyasi
Rapor (ki bu rapor
kongrede kabul edildi¤i
flekliyle Bolflevik Parti-
zan’›n 137. say›s›nda yay›nlanm›flt›r.)
siyasi tart›flma ba¤lam›nda üzerinde
tart›flma yürüyen temel belge idi. Geç-
ti¤imiz çal›flma dönemindeki geliflme-
lerin özetlendi¤i bu belge üzerine
kongrede tart›fl›larak son flekli verildi.

Bugüne kadar yap›lan kongrelerde
esas tart›flma özellikle ortaya konulan
“yeni” teorik aç›mlamalar, siyasi çiz-
ginin ilerletilmesi amaçl› araflt›rma so-
nuçlar› vb. olurken, 7. Kongre, a¤›r-
l›kl› olarak pratik örgütsel çal›flmala-
r›n de¤erlendirildi¤i, tart›fl›ld›¤› ve bu

konudaki çizgimizin gelifltirildi¤i bir
kongre oldu.

“Örgütlenme silah›m›zd›r! Haydi
iflçi s›n›f›n›n öncü kesimini kazan-
maya! Haydi örgütlenmeye!” fliar›,
Bolflevik Parti (Kuzey Kürdistan -
Türkiye) 7. Kongre’sinin ana fliar› idi.

A¤›rl›kl› olarak bu fliar temelinde
bir gündemle toplanan 7. Kongre; ör-
gütlenme halkas›na a¤›rl›k veren zin-
cirin son halkas›n› oluflturdu. Bilindi¤i
üzere 5. Kongre (1994) örgütlenmeye
özel vurgu yapan, “örgütsel infla hal-
kas›n›n temel halka oldu¤unu”, “kad-
rolar›n herfleyi belirleyeceklerini” tes-
pit ederek bu alandaki çal›flmaya iv-

me kazand›rmaya yönelik ka-
rarlar alm›fl; 6. Kongre

(1997) ise “günün en te-
mel görevi örgütçü kad-
rolar›n yetifltirilmesi-
dir, örgütsel infla belir-

leyicidir”
görüflleri
temelin-

de örgütsel alandaki ge-
liflmenin boyutlanarak sür-

mesi için aç›k, net bir perspektif
belirlemiflti.  7. Kongre’de ise eski
Merkez Komitesi’nin “Örgütsel duru-
mumuz, faaliyetlerimiz, geliflmemiz,
geliflme perspektiflerimiz” bafll›¤›yla
kongre öncesinde partinin bilgisine
sundu¤u Faaliyet Raporu temelinde
yürüyen tart›flmalar sonuçland›r›ld›;
durumumuz objektif bir flekilde ortaya
kondu, görevler belirlenerek partinin
önüne kondu.

7. Kongre’de örgütsel durumun
a¤›rl›kl› tart›fl›lmas›n›n, “örgütsel infla
halkas›na” özel vurgu yap›lmas›n›n te-

melinde yatan iki temel etmen vard›r.
Bunlardan birisi, hâlâ esasta ayr› ay-

r› kulvarlarda yürüyen Bolflevik Parti
ile iflçi s›n›f› hareketini birlefltirmek,
partinin gerçek anlamda s›n›f temelin-
de örgütlenmesini sa¤lamak ve pratik-
te iflçi s›n›f› hareketinin öncü örgütü
haline gelmek için örgütsel inflan›n
belirleyici olma olgusudur. Kuflkusuz
bu hedefe varmak –hele bugünkü ko-
münizm ve sosyalizm düflüncesinin ifl-
çi y›¤›nlar› içinde fazla çekicili¤inin
olmad›¤› ve kendili¤inden s›n›f hare-
ketinin oldukça geri düzeyde oldu¤u
bir ortamda– çok uzun süreli, sab›rl›
bir çal›flma gerektiriyor, uzun nefes,
devrimci tutarl›l›k, ideolojik sa¤lam-
l›k ve inat gerektiriyor. Bugün bu he-
defe varabilme yönünde “baflar›” önü-
müze koydu¤umuz ve koyaca¤›m›z
alçakgönüllü, gerçekçi “küçük”, “ara
hedeflere” var›p varmad›¤›m›zla öl-
çülmelidir.

‹kinci olarak bu temel görüfllerden
yola ç›karak örgütlenme alan›nda at›-
lan ad›mlar›n güçlendirilmesi; yürütü-
len çal›flman›n daha da verimli k›l›n-
mas›, çal›flmada edinilen tecrübeler-
den yola ç›karak önümüzdeki çal›flma
döneminde izlenecek yol ve yöntem-
lerin ana hatlar›yla belirlenmesi ihti-
yac›d›r. Bunun bir di¤er anlam› fludur:
Partimiz art›k örgütlenme alan›nda so-
runlar›, eksiklikleri, deneyimlerden el-
de edilen sonuçlar›, baflar›lar› veya ba-
flar›s›zl›klar› tart›flabilecek düzeyde
bir prati¤e sahiptir. Bu elbette sevindi-
ricidir; örgütlenme alan›nda at›lacak
daha büyük ad›mlar›n ve daha büyük
geliflmelerin habercisidir.

Bu yaz› dizimizde 7. Kongremizde
örgütsel sorunlar üzerine yürüyen tar-
t›flmalarda durumumuzun de¤erlendi-
rilmesi, ortaya ç›kan kimi sorunlar,
al›nan kimi kararlar, zorluklar›m›z ve
bunlar› aflma yönünde ileri sürülen ki-
mi görüfller vb. üzerinde durmak isti-
yoruz.
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Örgütsel sorunlar
üzerine...

7. KONGRE’DEN



a) Fabrikalara
yerleflme / kök salman›n

kimi sorunlar›

6.
Kongre ile 7. Kongre aras›nda
geçen dört y›ll›k sürecin bafl-
lang›c›nda fabrikalarda / ifllet-

melerde, sendikalarda  örgütlenme ça-
l›flma ba¤lam›nda durumumuz flöyley-
di:

Gerek iflletmeler, gerekse sendika-
larda faaliyet aç›s›ndan, tek tek ifllet-
melerde ve sendikalarda çal›flan kimi
örgütlü arkadafllar›m›z olmas›na ra¤-
men, sistemli bir iflletme ve sendika
faaliyetimiz henüz yoktu. Do¤rudan
deneyimlerimiz gayet s›n›rl›yd›. Do¤-
rudan iflletmelere yönelik somut aji-
tasyon / propagandam›z yoktu. ‹fllet-
melere ve sendikalara yönelik olarak
da genel ajitasyon-propaganda malze-
melerimizi kullan›yorduk.

Dört y›ll›k çal›flma dönemimizde
belirli iflletmelerde ve sendikalarda
sistemli bir faaliyete yöneldik. Sis-
temli faaliyetten iflletme baz›nda anla-
d›¤›m›z, belirli iflletmelere örgütlü
yoldafllar›m›z›n iflçi olarak girmesi, ifl-
letmede örgütlü yoldafl(lar)›m›z›n, ifl-
letmenin somut sorunlar›ndan yola ç›-
karak –tabii önce iflletmeyi tan›ya-
rak–, d›fltan bak›ld›¤›nda pek farkedil-
meyen “sessiz ve derinden” giden bir
ayd›nlatma ve örgütleme faaliyetine
yönelmeleridir. Bu faaliyetin somut
hedefleri vard›r: Örne¤in iflletmede ifl-
ten at›lmalara karfl› mücadelenin ör-
gütlenmesi; sendikalaflma; somut mü-
cadeleler için grev ve mücadele komi-
teleri düflüncesinin yayg›nlaflt›r›lmas›;
parti örgütlenmesi aç›s›ndan da hedef
iflletme hücresinin oluflturulmas› vb.
vb. Fakat bütün bunlar için ilk ifl ifllet-
meye girmek ve orada uzun süre kala-
bilmektir. Kuflkusuz iki-üç ayl›k bir
iflletme faaliyetinin de getirece¤i ya-
rarlar vard›r. (Örne¤in iflçilerle bizzat
üretim içinde tan›flmak, sonraki iliflki-
ler için bir temel atmak vb.) Fakat, iki-
üç ayl›k bir çal›flmayla –bugünkü or-
tamda– gerçek anlamda kal›c› ve sis-
temli bir faaliyetin temelleri at›lamaz.
Deneyimler bunu çok aç›k gösterdi,
gösteriyor. Bu ba¤lamda ç›kar›lan
ders, iflletmede mücadeleye girme ve
örgütlenmeye bafllama noktas›nda
acele edilmemesi, önce ortam›n iyice
tan›nmas›, ad›mlar›n uzun süreli sis-

temli bir faaliyeti yerlefltirme kafas›y-
la, temkinli at›lmas› gerekti¤idir. 

Kuflkusuz iflletmeye giriflin üzerin-
den k›sa bir süre sonra bir grev, bir di-
renifl eylemi de gündeme gelebilir.
Böyle bir ortamda, uzun süreli sistem-
li bir faaliyet ad›na, grev ve direniflin
d›fl›nda, kenar›nda durmak olmaz.
Önüne geçip ona do¤ru bir yön ver-
meye çal›flmak, eylem ertesinde at›l-
ma tehlikesine ra¤men do¤ru oland›r.
Komünistlerin iflçilerin en somut, eko-
nomik, acil talepleri için de mücadele
ettiklerini, bu mücadelenin en önünde
yürüdüklerini pratik içinde gösterme-
miz do¤ru ve gereklidir. Bu mücade-
leler içinde genel sosyalizm / komü-
nizm propagandas› de¤il, iflçilerle bir-
likte tespit edilecek, iflçilerin anda sa-
hip ç›kmaya haz›r oldu¤u, sahip ç›kt›-
¤› somut mücadele hedefleri için so-
mut mücadele öne ç›kar›lmal›d›r. Biz
tabii ki bu somut mücadeleler içinde
de –Brecht’in bir fliirinde dedi¤i gibi
“çay suyu için mücadeleyle, (iflçi s›n›-
f›n›n) iktidar(›) için mücadeleyi birlefl-
tirme” görevine sahibiz. Bunun çok
zor bir ifl oldu¤unu gerek dünya ko-
münist hareketinin deneyimleri, ge-
rekse bizzat bizim kendi deneyimleri-
miz gösterdi, gösteriyor. Zor ama, im-
kâns›z de¤il… Bu zoru baflarmak, biz
içinde yer ald›¤›m›z bir mücadele sü-
reci ertesi iflten at›lsak bile, bizi ifllet-
medeki ileri iflçiler aç›s›ndan –sonraki
faaliyet için de– bir çekim merkezi ha-
line getirir.

Sistemli faaliyetten, sendika ba¤la-
m›nda anlad›¤›m›z, sendikalar içinde,
tabandan sendikal örgütlenmeyi güç-
lendirmek için çal›flmak, tavanda ge-
rekti¤inde ve mümkünse, fonksiyo-
nerlik görevlerini de üzerlenerek, sen-
dikalar› s›n›f mücadelesinde do¤ru ta-
v›rlar tak›nma yönünde itmeye çal›fl-
makt›r. Burada da mücadelenin uzun
süreli, sab›rl›, inatç› bir çal›flma gerek-
tirdi¤i unutulmamal›d›r. 6. Kongre-
mizle 7. Kongremiz aras›ndaki prati-
¤imizde gerek sendikalara tabandan
girme, sendikal örgütlenmeyi yayg›n-
laflt›rma, gerekse fonksiyoner olarak
görev alma f›rsat› ç›kt›¤›nda, bu f›rsat-
lar› de¤erlendirme konusunda küçüm-
senmeyecek deneyimler kazand›k.

Di¤er yandan bunlar d›fl›nda bu dört
y›ll›k faaliyet dönemimizde hem legal
hem illegal bas›n›m›zda, iflletme ve
sendikalara yönelik yay›nlar›m›zda
–hâlâ eksik olmas›na ra¤men– somut

ajitasyon yönünde ad›mlar at›ld›. ‹lk
kez kimi iflletmelere ve kimi somut
mücadelelere yönelik somut ajitasyon
bildirileri üretildi. ‹llegal iflletme ga-
zeteleri yay›nland› vs.

Bunlar bizim aç›m›zdan ne küçüm-
senecek ad›mlard›r; ne de büyütülecek
ad›mlard›r. Bizim aç›m›zdan yap›lan
bu çal›flmalar›n, at›lan bu ad›mlar›n
bir özelli¤i vard›r: Biz, flimdi kendi
deneyimlerimiz temelinde perspektif-
ler konusunda daha somut konuflabile-
cek durumday›z. Çal›flmalar bu yö-
nüyle önemlidir.

Afla¤›da kimi sorulara cevap verme
yöntemiyle kendi deneyimlerimizin
de sonuçlar›na dayanarak kimi tespit-
lerde bulunmak istiyoruz:

– ‹flçi s›n›f› içinde yürütülen
uyand›rma çal›flmas›,
örgütleme çal›flmas›yla
nas›l birlefltirilecek?

Önce flunu tespit etmemiz gerek:
Geliflen olaylar konusunda tav›r-

lar›m›z› yaz›l› bir biçimde d›flar›ya ta-
fl›mak, yapt›¤›m›z çal›flmalar içinde,
çal›flmalar›m›z›n a¤›rl›¤›n› oluflturu-
yor. Ve son dört y›ll›k dönemdeki fa-
aliyetlerimizde, genel siyasi ajitas-
yondan, somut bir olayla ilgili so-
mut ajitasyona geçifl konusunda
–henüz yeterli olmayan, gelifltirilmesi
gereken– ad›mlar da att›k.

Eylemlere (grev, direnifl, yürüyüfl
vb.) hem illegal, hem legal yay›nlar-
la müdahale konusunda epey ileri
durumday›z. ‹llegal ajitasyon baz
al›nd›¤›nda flunu söyleyebilecek du-
rumday›z: Çal›flma yapt›¤›m›z –az
say›da– alanda, kitlesel etkisi ve kit-
le taban› bizden çok olan kimi dev-
rimci, oportünist gruplar›n tek tek
her birinden daha çok illegal ajit-
prop malzemesi yaratma/da¤›tma
durumunday›z.

Legal ajitasyon / propaganda ba¤-
lam›nda da durumumuz gücümüzle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda eskiye göre çok
daha iyidir. Bu alanda da az kifli ile
çok ifl yapma durumunday›z. Yapt›-
¤›m›z yaz›l› ajitasyon-propaganda fa-
aliyetinin boyutlar› büyüktür. ‹flçi s›-
n›f› içinde yürütülen uyand›rma faali-
yetleri aç›s›ndan gücümüzün üst s›n›-
r›nda bir faaliyet yürütüyoruz.

Burada; “eksi¤i yok mu”, “flu veya
bu somutta daha iyisi yap›lamaz m›y-
d›” sorununu tart›flm›yoruz. Bunu her
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somutta tart›flt›k, tav›r tak›nd›k. Bura-
da tart›flt›¤›m›z genel sonuçtur. Genel
sonuç aç›s›ndan, uyand›rma faaliye-
tinde –yaz›l› propaganda-ajitasyonda–
baflar›l› bir çal›flma yürüttü¤ümüz tar-
t›flma götürmez bir gerçektir.

Fakat bunun örgütsel sonuçlar›na
bakt›¤›m›zda, gördü¤ümüz fludur:
Yapt›¤›m›z baflar›l› ve yayg›n yaz›l›
ajitasyon-propaganda faaliyetleri ol-
dukça genifl bir kesim içinde bizim ve
görüfllerimizin belirli ölçülerde tan›n-
mas›na hizmet ediyor. Sonraki bir ör-
gütlenme faaliyetine temel yarat›yor,
fakat do¤rudan yeni insanlar kazanma
ifline birebir yans›m›yor. Binbir zah-
metle ve maddi güçle onbinlerce bildi-
ri, kufllama vb. yarat›l›yor; binbir teh-
likeyle bunlar da¤›t›l›yor; fakat onbin-
lerce bildiri, afifl, kufllama örgütsel
alana ancak az say›da yeni kiflinin
saflar›m›za kat›lmas› biçiminde yans›-
yor. Ortada bir orans›zl›k var. Bugün-
kü ortamda, bizim konumumuz ve ya-
p›m›zda, yeni insanlar› örgüte kazan-
ma konusunda, yapt›¤›m›z uyand›rma
faaliyetlerinin boyutlar›na az çok uy-
gun sonuçlar alam›yoruz. Örgütsel
alanda –yeni insanlar›n örgüte kaza-
n›lmas› ba¤lam›nda– yavafl geliflme
sürüyor.

Bundan ç›kar›lacak sonuç kuflkusuz
propaganda-ajitasyon faaliyetlerinden
k›s›nt› yapmak de¤il; fakat yine dene-
yimlerin gösterdi¤i bir baflka fley: Ya-
z›l› propaganda-ajitasyon yan›nda,
bizzat insanlarla yüzyüze gelmeyi ge-
rektiren sözlü ajitasyona yönelmek-
tir. Yaz›l› ajitasyon-propaganda faali-
yeti kendi bafl›na kimseyi örgütlemi-
yor. Yaln›zca örgütlenmenin önflartla-
r›n› yarat›yor. Bu faaliyetin örgütsel
sonuçlar›n› toparlamak için özel bir
ad›m gerekli. Örgütleme için birebir
sözlü iliflkiler ve uzun süreli iliflkiler
gerekiyor. Ve kuflkusuz “d›flardan”
müdahale de¤il, “içerden biri” ola-
rak müdahale, örgütlenme aç›s›n-
dan sonuç almada esas olan. Hep-
sinden önemlisi de flu: Örgütlemede
k›sa süre içinde büyük baflar› hayal-
lerine kap›lmadan, planl›, bilinçli
bir faaliyet gereklidir. “Baflar›”n›n
tek ölçütü, çok say›da yeni insan›n
örgütlenmesi, saflara kat›lmas›, k›-
sa süre içinde büyüme vb. olarak
al›nd›¤›nda, “baflar›s›zl›k” bu or-
tamda mümkün ve kural oland›r.
Bunlar bizi y›ld›rmamal›d›r.

Ajitasyon-propaganda çal›flmalar›

aç›s›ndan söylenmesi gereken fludur:
Önce: Propagandadan çok ajitas-

yon gerekli bize!
Birçok halde ajitasyon yap›yoruz di-

ye ç›kard›¤›m›z bildiriler gerçekte hâ-
lâ propaganda bildirileri.

Ajitasyon, bir düflüncenin herkesin
anlayaca¤› bir dille aktar›lmas›d›r.
Mümkün oldu¤unca somut, mümkün
oldu¤unca k›sa, mümkün oldu¤unca
anlafl›l›r olmak ajitasyonun talebidir.
Birbiriyle ba¤›nt›s› olan birçok dü-
flünceyi de¤il, bir tek düflünceyi, bir
tek, ya da en fazla birkaç somut talebi
savunmakt›r ajitasyon… Bu konuda
–geçmiflten kalan– “aman acaba bir
fley eksik kal›r m›?”, “eksik kal›rsa
yanl›fl olur mu?” vb. kayg›lar›, korku-
lar› bir yana b›rak›lmal›d›r. Somut…
Somut… Somut… Genel sorunlar
üzerine daha az konuflmal›, somut so-
runlar üzerine somut konuflmay› ö¤-
renmeliyiz. Somutun genelle ba¤›n›
kurmay›, bunda ustalaflmay› pratik
içinde ö¤renmeliyiz, ö¤reniyoruz, ö¤-
renece¤iz.

‹kincisi; yaz›l› ajitasyonda somut ol-
may› ö¤renmenin yan›nda, ajitasyo-
nun asl›nda yaz›l›dan çok sözlü bir fa-
aliyet oldu¤unu ö¤renmemiz; yaz›l›
ajitasyondan sözlü ajitasyona geç-
meyi ö¤renmemiz gereklidir. Ajitas-
yon faaliyetlerimizin örgütlenme fa-
aliyeti ile birlefltirilmesinin esas hal-
kas› sözlü ajitasyon ve birebir iliflki-
lerdir. Sözlü ajitasyonun en etkin ol-
du¤u alan ise bizzat eylemlerdir. Ey-
lemlerde, eyleme kat›lan iflçilerin,
emekçilerin sahiplenece¤i-sahiplendi-
¤i eylem sloganlar›n› bulup ç›karma;
bunlar› eylemi bir ad›m ileri tafl›ma
için kullanma konular›nda ilerleme-
miz gerekiyor.

Bu ba¤lamda soruluyor:

– fiimdiye kadarki araçlar›n
kullan›m› yeterli mi,
sonuçlar ne?

Yukar›da da belirttik: Yaz›l› ajitas-
yon araçlar›n›n kullan›m› –bizim

somut gücümüzle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ve yayg›nl›¤› gözönüne al›nd›¤›nda–
yeterlidir. Fakat sözlü ajitasyonda he-
nüz oldukça geriyiz. Bu alanda daha
ö¤renecek ve yapacak çok fley var. Ör-
ne¤in, yoldafllar›m›z›n da kat›ld›¤› bir
iflçi konferans›nda bile konuflma ko-
nusunda çekingenlikler yaflan›yor. Ya
da bir grev yerini ziyaret edip iflçilerle

konuflma vb. konular›nda çekingenlik-
ler var. (Kuflkusuz, e¤er biz do¤rudan
grevci iflçiler aras›nda yer alm›yorsak,
bafllayan bir grev yerine destek ama-
c›yla vb. ziyarete gidiyorsak, bu d›-
flardan bir müdahaledir; etkisi bu
yüzden fazla olmaz, yine de iflçilerle
tan›flmak, onlar›n görüfllerini ö¤ren-
mek, onlara görüfllerimizi do¤rudan
tafl›yabilmek için kullan›lmas› gereken
bir araçt›r. Herfleyden önce bunu ya-
pan yoldafllar›m›z›n kendi çekingen-
liklerini, korkular›n› aflmas› aç›s›ndan,
ajitasyonda kendi deneyimlerini ka-
zanmak aç›s›ndan önemlidir bu.)

Ya da iflçilerin - emekçilerin kendi-
li¤inden veya sendikalar›n önderli¤in-
de yürüttükleri eylemlere kat›l›mda,
klasik “bildiri da¤›tma”, “kufllama
yapma” vb. yöntemler esas yöntemler
olma durumunu koruyor. “D›flardan”
olma konumundan ç›kt›¤›m›z durum-
lar kurald›fl›. Halbuki bizzat o eylem-
lerin do¤rudan parças› olarak do¤rula-
r›n tafl›nmas›n›n baflka araçlar› bulu-
nabilir. Diyelim ki –bunu bizzat bizim
deneyimlerimiz de gösterdi– eylem
içinde düzenlenecek bir sokak tiyatro-
su mizanseni, binlerce bildiriye eflde-
¤er bir etki yapabilir. Bizim bulaca¤›-
m›z orijinal bir eylem slogan›, eyle-
min büyük ço¤unlu¤unun slogan› ha-
line gelebilir vb. Bu konularda yapa-
cak çok ifl var. Ve biz bunu yapacak
durumday›z. Yapaca¤›z.

O halde, yaz›l› ajitasyon konusunda,
yap›lanlar evet yeterli… Orada da da-
ha somut olmay› ö¤renmemiz gerek;
sözlü ajitasyon konusunda yetersizlik-
lerimiz var, bunlar› aflmaya yönelme-
liyiz. Fakat bu ba¤lamda da, geçen ça-
l›flma dönemimizde, daha önceki dö-
nemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ö¤renen
ve eksi¤ini görüp aflmaya çal›flan kimi
olumlu geliflmeler kaydettik. Dene-
yimlerimiz artt›.

– Legal yay›nlar›n, özel say›lar›n,
fabrikalara yönelik bildirilerin,
gazetelerin… daha genifl
yayg›nlaflt›r›lmas› halinde
örgütlenme konusunda
de¤iflecek çok fley var m›?

Bu soruya tek kelimeyle cevap ver-
mek mümkün: Hay›r! Hay›r, yaz›-

l› ajitasyon malzemelerini bugünden
çok daha genifl yayg›nlaflt›rsak da ör-
gütlenme konusunda çok fley de¤ifl-
mez. Çünkü –yukar›da da belirtti¤i-
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miz gibi– yaz›l› ajitasyon malzemesi
kendi bafl›na kimseyi örgütlemiyor.
Yaz›l› ajitasyon malzemesi temelinde
kendi bafl›na örgütü aray›p bulup ör-
gütlenenin say›s› yok denecek kadar
azd›r. Örgütlemek örgütsüz kiflilerle,
örgütlü kiflilerin birebir iliflkisini ge-
rektiriyor. Birçok halde uzun süreli bir
birebir iliflki ve u¤raflmay› gerektiri-
yor. Tabii ki bu sürenin uzunlu¤u,
içinde bulunulan ortama göre de¤iflir.
fiimdiki gibi komünist faaliyet ve ör-
gütlenme aç›s›ndan “lanetli” diye ad-
land›rabilece¤imiz bir dönemde bu sü-
re oldukça uzun olmak durumunda ve
zorundad›r. O halde örgütlenme konu-
sunda kavranacak esas halka daha faz-
la ajitasyon malzemesi yarat›p daha
yayg›n da¤›tmak de¤il, örgütlü insan-
lar›m›z›n belirlenmifl insanlarla daha
s›k› birebir iliflkilerinin s›klaflt›r›lma-
s›d›r. Yap›lan ajitasyon faaliyetleri so-
nucu tan›fl›lan insanlarla iliflkiyi “bire-
bir iliflki”ye dönüfltürmek ve kal›c›
kökler yaratmakt›r yap›lmas› gereken.
Her örgütlü insan›n önüne –özel göre-
vi vb. bunu d›fllam›yorsa– çok somut
hedefler konmal›d›r: Örne¤in; önü-
müzdeki flu kadar zaman içinde bir ye-
ni insan›n kazan›lmas› hedefiyle flu flu
insanlarla birebir iliflkilerin gelifltiril-
mesi… E¤er böyle insanlar yoksa, bu-
nun nas›l ortaya ç›kar›laca¤›n›n, bu gi-
bi insanlarla nas›l tan›fl›laca¤›n›n so-
mut planlanmas› vb. Yürütülen yo¤un
/ yayg›n ajitasyon faaliyetinin daha
fazla örgütsel kazan›ma dönüfltürül-
mesinin yolu budur.

– Yeni araçlar gerekli mi?
Güç uygun mu, yeterli mi?

Y eni araçlar ba¤lam›nda, daha çok
sözlü ajitasyon gerekli, buraya yö-

nelmek gerekli dedik.
Bu ba¤lamda bugün ilk yap›lmas›

gereken, yapabilece¤imiz, tek tek ör-
gütlü yoldafllar›m›z›n birebir iliflkiler
konusunda kendi kendilerini zorlama-
lar› ve zorlanmalar›d›r. Bunun yan›n-
da özellikle iflçi toplant›lar›nda sözlü
ajitasyon konusunda çekingenli¤in
afl›lmas›d›r. Bu konularda somut
ad›mlar at›lmas›d›r.

Bunun yan›nda sözlü ajitasyon dar
çevreyi ve birebir iliflkiyi afl›p milyon-
lara ulaflt›r›lmak isteniyorsa, kuflkusuz
radyo ve televizyonun kullan›m› gün-
deme getirilmek zorundad›r. Fakat bi-
zim aç›m›zdan bu bugünün sorunu de-

¤il, gücümüze uygun de¤il (burada
sözkonusu etti¤imiz, flu veya bu radyo
program›n› veya TV program›n› kul-
lanma de¤il, kendi radyo ve TV istas-
yonumuzu kurmak… Birincisi bu bu-
gün gücümüzü aflar, ikincisi olabilir
ve geçen dönem içinde yer yer –radyo
programlar›na kat›lma noktas›nda–
kullan›ld› da) ve gerekli de de¤il. Bu-
gün biz bizim yapt›¤›m›z s›n›rl› yay-
g›nl›ktaki yaz›l› ajitasyonun bile ör-
gütsel sonuçlar›n› tam olarak toplama
durumunda de¤iliz. Ve bu alanda bu-
gün esas sorunumuz bu. Bugün çözül-
mesi gerekli olan acil sorun bu.

Yeni araçlar ba¤lam›nda, bir de so-
mut ajitasyon için ‘iflçi gazetesi’ soru-
nu var. Biz ajitasyonun genellikten ç›-
k›p somutlaflmas›n› istiyoruz. Bu yüz-
den iflçilerin somut sorunlar›n› ç›k›fl
noktas› alan ve somut ajitasyon a¤›r-
l›kl› bir iflçi gazetesi bizim bu talebi-
mize uygundur. Ancak burada da so-
run flu: Biz, iflçi s›n›f› hareketi içinde
henüz düzenli bir iflçi ajitasyon gaze-
tesi ç›karacak kadar köklere, iliflkilere
sahip de¤iliz. Somut ajitasyon konu-
sunda yukar›da belirtti¤imiz gibi ol-
dukça geriyiz. Bu yüzden flimdilik
böyle bir gazeteye de haz›rl›k olarak
daha s›k ajitasyon bildirileri ç›karmak,
daha s›k özel say›lar vb. ç›karmak; le-
gal yay›n alan›nda daha somut olmak
önümüze koymam›z gereken ilk hedef
olmal›d›r.

– D›flar›dan örgütlemek
ne ölçüde mümkün?

Bütün deneyimler asl›nda fabrika-
lar› “d›flar›dan” yap›lacak ajitas-

yon-propaganda faaliyetiyle örgütle-
menin mümkün olmad›¤›n›; bir grevi,
bir direnifli bizzat onun içinde yer al-
madan örgütleme ve yönlendirmenin
mümkün olmad›¤›n› gösteriyor.

‹flçiler, “d›flardan” gelen “deste¤i”
reddetmiyor, tersine sevinçle karfl›l›-
yor fakat yine de “d›flardan” gelen ya-
banc› olarak kavran›yor. Sendika a¤a-
lar› da etkinliklerini sürdürebilmek
için, “d›flar›dan” destekçilere karfl› ifl-
çileri sürekli uyar›yor / k›flk›rt›yor, d›-
flar›dan destekçilerin “provokatör” ol-
du¤u vb. yalanlar›yla, iflçileri onlardan
uzaklaflt›rmaya çal›fl›yor. Biz bunu bu
çal›flma döneminde (…) grevinde ya-
flad›k.

Kuflkusuz e¤er bizzat içinde olma-
sak bile, bir grev, bir direnifl vb. eyle-

mi oldu¤unda, onun yan›nda yer ald›-
¤›m›z›, bizzat grev-direnifl eylemi ye-
rine giderek pratikte göstermemiz, ifl-
çilerle, direniflçilerle temas kurmak,
onlarla omuz omuza mücadele içinde
onlar›n güvenini kazanmak aç›s›ndan
belirleyici önemdedir. Ancak bu gelifl
/ gidifllerde “d›flardan” olundu¤u unu-
tulmamal›, alabildi¤ince ö¤renmeye
aç›k ve alçakgönüllü olunmal›d›r.

Yine e¤er bir fabrika içinde örgütlü
bir arkadafl›m›z yoksa ve iflçi al›m› s›-
ras›nda da kimseyi sokam›yorsak, ifl-
çilerle bir ilk temas kurabilmek için
“d›fltan” o fabrikan›n sorunlar› üzerine
bildiriler da¤›tmak vb. bir yoldur. Fa-
kat burada da yine “d›flardan” bu mü-
dahaleyle k›sa sürede insanlar kazan›-
laca¤›, örgütlenece¤i vb. hayaline ka-
p›l›nmamal›d›r.

– Fabrikalara yerleflme /
do¤rudan iflletme çal›flmas›nda
deneyimler…

D eneyimler çok net olarak flunu
gösteriyor: Bir fabrikaya yönelik,

d›flar›dan yap›lan ajitasyonla kazan›-
lan bir iflçi veya iflçiler üzerinden ör-
gütlenme hemen hemen hiç olmuyor.
fiimdiye kadar yürüttü¤ümüz iflletme
çal›flmas› hep daha önceden kazan›l-
m›fl bir iflçi arkadafl›m›z›n oldu¤u ifl-
letmelerde; ya da görev verip iflletme-
ye yerlefltirilen örgütlü yoldafllar›m›-
z›n iflletme faaliyeti biçiminde oldu.
Bu ikincisi oldukça güç, çünkü iflçi
al›m›nda oldukça ince elenip s›k do-
kunuyor, fakat imkâns›z de¤il. Burada
da, ücret çok düflük bile olsa, e¤er bü-
yük fabrikalar iflçi al›yorsa, müracaat
edip, girmeye çal›fl›lmal›d›r. Girdikten
sonra da, uzun süre kalacak gibi bir fa-
aliyet yürütmek; k›sa sürede aç›¤a ç›k-
mamaya dikkat etmek önem tafl›yor.
Deneyimlerimiz, aceleci tav›rlar›n bi-
zim arkadafllar›m›z aç›s›ndan daha de-
neme süresi dolmadan iflten ç›kar›lma
sonucunu verdi¤ini; –bunun bile ya-
rarl› oldu¤unu, çünkü bu durumda da
bizzat iflyerinde iflçilerle tan›flma f›rsa-
t›, iliflki kurma f›rsat› do¤uyor– uzun
süreli çal›flma aç›s›ndan, gir-ç›k›n pek
fazla bir ifle yaramad›¤›n› gösteriyor.

‹flletmelere girme/yerleflme konu-
sunda önemli eksiklerimiz var. Bunla-
r› mutlaka aflmal›y›z. Özellikle genç
yoldafllar›, kararl› yoldafllar› iflletme-
lere yönlendirmek özel dikkat gerekti-
riyor.
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