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Örgütsel sorunlar
üzerine...
ilindi¤i üzere Bolﬂevik Parti
(Kuzey Kürdistan-Türkiye) 7.
Kongresi’ni baﬂar›yla gerçekleﬂtirdi. 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 çözümlemeler ve bu alanlarda kaydedilen geliﬂmeler, kongrelerin a¤›rl›kl› yan›n›
oluﬂturmaktayd›. Ama 7. Kongre’de,
geçti¤imiz çal›ﬂma dönemindeki geliﬂmelerin geniﬂ bir teorik aç›mlamas›
ile yine geçen dönemde marksist-leninist hareketin kimi sorunlar›na iliﬂkin geniﬂ teorik
çözümlemeler, karar
IN
S
alt›na al›nmas› geA
reken büyük çapl› araﬂt›rmalar
vs. yoktu. 7. Kongre’nin haz›rl›¤›n›
yapm›ﬂ olan Merkez
Komite’nin
sundu¤u Siyasi
Rapor (ki bu rapor
kongrede kabul edildi¤i
ﬂekliyle Bolﬂevik Partizan’›n 137. say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›r.)
siyasi tart›ﬂma ba¤lam›nda üzerinde
tart›ﬂma yürüyen temel belge idi. Geçti¤imiz çal›ﬂma dönemindeki geliﬂmelerin 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 çizginin ilerletilmesi amaçl› araﬂt›rma sonuçlar› vb. olurken, 7. Kongre, a¤›rl›kl› olarak pratik örgütsel çal›ﬂmalar›n de¤erlendirildi¤i, tart›ﬂ›ld›¤› ve bu
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konudaki çizgimizin geliﬂtirildi¤i bir
kongre oldu.
“Örgütlenme silah›m›zd›r! Haydi
iﬂçi s›n›f›n›n öncü kesimini kazanmaya! 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; örgütlenme halkas›na a¤›rl›k veren zincirin son halkas›n› oluﬂturdu. Bilindi¤i
üzere 5. Kongre (1994) örgütlenmeye
özel vurgu yapan, “örgütsel inﬂa halkas›n›n temel halka oldu¤unu”, “kadrolar›n herﬂeyi belirleyeceklerini” tespit ederek bu alandaki çal›ﬂmaya ivme kazand›rmaya yönelik kararlar alm›ﬂ; 6. Kongre
(1997) ise “günün en temel görevi örgütçü kadrolar›n yetiﬂtirilmesidir, örgütsel inﬂa belirleyicidir”
KONGREM‹Z! görüﬂleri
temelinde örgütsel alandaki geliﬂmenin boyutlanarak sürmesi için aç›k, net bir perspektif
belirlemiﬂti. 7. Kongre’de ise eski
Merkez Komitesi’nin “Örgütsel durumumuz, 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› ayr› kulvarlarda yürüyen Bolﬂevik Parti
ile iﬂçi s›n›f› hareketini birleﬂtirmek,
partinin gerçek anlamda s›n›f temelinde örgütlenmesini sa¤lamak ve pratikte iﬂçi s›n›f› hareketinin öncü örgütü
haline gelmek için örgütsel inﬂan›n
belirleyici olma olgusudur. Kuﬂkusuz
bu hedefe varmak –hele bugünkü komünizm ve sosyalizm düﬂüncesinin iﬂçi y›¤›nlar› içinde fazla çekicili¤inin
olmad›¤› ve kendili¤inden s›n›f hareketinin oldukça geri düzeyde oldu¤u
bir ortamda– çok uzun süreli, sab›rl›
bir çal›ﬂma gerektiriyor, uzun nefes,
devrimci tutarl›l›k, ideolojik sa¤laml›k ve inat gerektiriyor. Bugün bu hedefe varabilme yönünde “baﬂar›” önümüze koydu¤umuz ve koyaca¤›m›z
alçakgönüllü, gerçekçi “küçük”, “ara
hedeflere” var›p varmad›¤›m›zla ölçülmelidir.
‹kinci olarak bu temel görüﬂlerden
yola ç›karak örgütlenme alan›nda at›lan ad›mlar›n güçlendirilmesi; yürütülen çal›ﬂman›n daha da verimli k›l›nmas›, çal›ﬂmada edinilen tecrübelerden yola ç›karak önümüzdeki çal›ﬂma
döneminde izlenecek yol ve yöntemlerin ana hatlar›yla belirlenmesi ihtiyac›d›r. Bunun bir di¤er anlam› ﬂudur:
Partimiz art›k örgütlenme alan›nda sorunlar›, eksiklikleri, deneyimlerden elde edilen sonuçlar›, baﬂar›lar› veya baﬂar›s›zl›klar› tart›ﬂabilecek düzeyde
bir prati¤e sahiptir. Bu elbette sevindiricidir; örgütlenme alan›nda at›lacak
daha büyük ad›mlar›n ve daha büyük
geliﬂmelerin habercisidir.
Bu yaz› dizimizde 7. Kongremizde
örgütsel sorunlar üzerine yürüyen tart›ﬂmalarda durumumuzun de¤erlendirilmesi, ortaya ç›kan kimi sorunlar,
al›nan kimi kararlar, zorluklar›m›z ve
bunlar› aﬂma yönünde ileri sürülen kimi görüﬂler vb. üzerinde durmak istiyoruz.

a) Fabrikalara
yerleﬂme / kök salman›n
kimi sorunlar›
Kongre ile 7. Kongre aras›nda
geçen dört y›ll›k sürecin baﬂlang›c›nda fabrikalarda / iﬂletmelerde, sendikalarda örgütlenme çal›ﬂma ba¤lam›nda durumumuz ﬂöyleydi:
Gerek iﬂletmeler, gerekse sendikalarda faaliyet aç›s›ndan, tek tek iﬂletmelerde 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 ajitasyon / propagandam›z yoktu. ‹ﬂletmelere ve sendikalara yönelik olarak
da genel ajitasyon-propaganda malzemelerimizi kullan›yorduk.
Dört y›ll›k çal›ﬂma dönemimizde
belirli iﬂletmelerde ve sendikalarda
sistemli bir faaliyete yöneldik. Sistemli faaliyetten iﬂletme baz›nda anlad›¤›m›z, belirli iﬂletmelere örgütlü
yoldaﬂlar›m›z›n iﬂçi olarak girmesi, iﬂletmede örgütlü yoldaﬂ(lar)›m›z›n, iﬂletmenin somut sorunlar›ndan yola ç›karak –tabii önce iﬂletmeyi tan›yarak–, d›ﬂtan bak›ld›¤›nda pek farkedilmeyen “sessiz ve derinden” giden bir
ayd›nlatma ve örgütleme faaliyetine
yönelmeleridir. Bu faaliyetin somut
hedefleri vard›r: Örne¤in iﬂletmede iﬂten at›lmalara karﬂ› mücadelenin örgütlenmesi; sendikalaﬂma; somut mücadeleler için grev ve mücadele komiteleri düﬂüncesinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›;
parti örgütlenmesi aç›s›ndan da hedef
iﬂletme hücresinin oluﬂturulmas› vb.
vb. Fakat bütün bunlar için ilk iﬂ iﬂletmeye girmek ve orada uzun süre kalabilmektir. Kuﬂkusuz iki-üç ayl›k bir
iﬂletme faaliyetinin de getirece¤i yararlar vard›r. (Örne¤in iﬂçilerle bizzat
üretim içinde tan›ﬂmak, sonraki iliﬂkiler için bir temel atmak vb.) Fakat, ikiüç ayl›k bir çal›ﬂmayla –bugünkü ortamda– gerçek anlamda kal›c› ve sistemli 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-
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temli bir faaliyeti yerleﬂtirme kafas›yla, temkinli at›lmas› gerekti¤idir.
Kuﬂkusuz iﬂletmeye giriﬂin üzerinden k›sa bir süre sonra bir grev, bir direniﬂ eylemi de gündeme gelebilir.
Böyle bir ortamda, uzun süreli sistemli bir faaliyet ad›na, grev ve direniﬂin
d›ﬂ›nda, kenar›nda durmak olmaz.
Önüne geçip ona do¤ru bir yön vermeye çal›ﬂmak, eylem ertesinde at›lma tehlikesine ra¤men do¤ru oland›r.
Komünistlerin iﬂçilerin en somut, ekonomik, acil talepleri için de mücadele
ettiklerini, bu mücadelenin en önünde
yürüdüklerini pratik içinde göstermemiz do¤ru ve gereklidir. Bu mücadeleler içinde genel sosyalizm / komünizm propagandas› de¤il, iﬂçilerle birlikte tespit edilecek, iﬂçilerin anda sahip ç›kmaya haz›r oldu¤u, sahip ç›kt›¤› somut mücadele hedefleri için somut 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 birleﬂtirme” görevine sahibiz. Bunun çok
zor bir iﬂ oldu¤unu gerek dünya komünist hareketinin deneyimleri, gerekse bizzat bizim kendi deneyimlerimiz gösterdi, gösteriyor. Zor ama, imkâns›z de¤il… Bu zoru baﬂarmak, biz
içinde yer ald›¤›m›z bir mücadele süreci ertesi iﬂten at›lsak bile, bizi iﬂletmedeki ileri iﬂçiler aç›s›ndan –sonraki
faaliyet için de– bir çekim merkezi haline getirir.
Sistemli faaliyetten, sendika ba¤lam›nda anlad›¤›m›z, sendikalar içinde,
tabandan sendikal örgütlenmeyi güçlendirmek için çal›ﬂmak, tavanda gerekti¤inde ve mümkünse, fonksiyonerlik görevlerini de üzerlenerek, sendikalar› s›n›f mücadelesinde do¤ru tav›rlar tak›nma yönünde itmeye çal›ﬂmakt›r. Burada da mücadelenin uzun
süreli, sab›rl›, inatç› bir çal›ﬂma gerektirdi¤i unutulmamal›d›r. 6. Kongremizle 7. Kongremiz aras›ndaki prati¤imizde gerek sendikalara tabandan
girme, sendikal örgütlenmeyi yayg›nlaﬂt›rma, gerekse fonksiyoner olarak
görev alma f›rsat› ç›kt›¤›nda, bu f›rsatlar› de¤erlendirme konusunda küçümsenmeyecek 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 gazeteleri yay›nland› vs.
Bunlar bizim aç›m›zdan ne küçümsenecek 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 perspektifler konusunda daha somut konuﬂabilecek durumday›z. Çal›ﬂmalar bu yönüyle önemlidir.
Aﬂa¤›da kimi sorulara cevap verme
yöntemiyle kendi deneyimlerimizin
de sonuçlar›na dayanarak kimi tespitlerde bulunmak istiyoruz:

– ‹ﬂçi s›n›f› içinde yürütülen
uyand›rma çal›ﬂmas›,
örgütleme çal›ﬂmas›yla
nas›l birleﬂtirilecek?
nce ﬂunu tespit etmemiz gerek:
Ö
Geliﬂen olaylar konusunda tav›rlar›m›z› yaz›l› bir biçimde d›ﬂar›ya taﬂ›mak, yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar içinde,
çal›ﬂmalar›m›z›n a¤›rl›¤›n› oluﬂturuyor. Ve son dört y›ll›k dönemdeki faaliyetlerimizde, genel siyasi ajitasyondan, somut bir olayla ilgili somut ajitasyona geçiﬂ konusunda
–henüz yeterli olmayan, geliﬂtirilmesi
gereken– ad›mlar da att›k.
Eylemlere (grev, direniﬂ, yürüyüﬂ
vb.) hem illegal, hem legal yay›nlarla müdahale konusunda epey ileri
durumday›z. ‹llegal ajitasyon baz
al›nd›¤›nda ﬂunu söyleyebilecek durumday›z: Çal›ﬂma yapt›¤›m›z –az
say›da– alanda, kitlesel etkisi ve kitle taban› bizden çok olan kimi devrimci, oportünist gruplar›n tek tek
her birinden daha çok illegal ajitprop 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 faaliyetinin boyutlar› büyüktür. ‹ﬂçi s›n›f› içinde yürütülen uyand›rma faaliyetleri 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›yd›” sorununu tart›ﬂm›yoruz. Bunu her
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somutta tart›ﬂt›k, tav›r tak›nd›k. Burada tart›ﬂt›¤›m›z genel sonuçtur. Genel
sonuç aç›s›ndan, uyand›rma faaliyetinde –yaz›l› propaganda-ajitasyonda–
baﬂar›l› bir çal›ﬂma yürüttü¤ümüz tart›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 oldukça geniﬂ bir kesim içinde bizim ve
görüﬂlerimizin belirli ölçülerde tan›nmas›na hizmet ediyor. Sonraki bir örgütlenme faaliyetine temel yarat›yor,
fakat do¤rudan yeni insanlar kazanma
iﬂine birebir yans›m›yor. Binbir zahmetle ve maddi güçle onbinlerce bildiri, kuﬂlama vb. yarat›l›yor; binbir tehlikeyle bunlar da¤›t›l›yor; fakat onbinlerce 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. Bugünkü ortamda, bizim konumumuz ve yap›m›zda, yeni insanlar› örgüte kazanma konusunda, yapt›¤›m›z uyand›rma
faaliyetlerinin boyutlar›na az çok uygun sonuçlar alam›yoruz. Örgütsel
alanda –yeni insanlar›n örgüte kazan›lmas› ba¤lam›nda– yavaﬂ geliﬂme
sürüyor.
Bundan ç›kar›lacak sonuç kuﬂkusuz
propaganda-ajitasyon faaliyetlerinden
k›s›nt› yapmak de¤il; fakat yine deneyimlerin gösterdi¤i bir baﬂka ﬂey: Yaz›l› propaganda-ajitasyon yan›nda,
bizzat insanlarla yüzyüze gelmeyi gerektiren sözlü ajitasyona yönelmektir. Yaz›l› ajitasyon-propaganda faaliyeti kendi baﬂ›na kimseyi örgütlemiyor. Yaln›zca örgütlenmenin önﬂartlar›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” olarak müdahale, örgütlenme aç›s›ndan sonuç almada esas olan. Hepsinden önemlisi de ﬂu: Örgütlemede
k›sa süre içinde büyük baﬂar› hayallerine 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 ortamda 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 ajitasyon gerekli bize!
Birçok halde ajitasyon yap›yoruz diye ç›kard›¤›m›z bildiriler gerçekte hâlâ 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 düﬂünceyi 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›, korkular› bir yana b›rak›lmal›d›r. Somut…
Somut… Somut… Genel sorunlar
üzerine daha az konuﬂmal›, somut sorunlar 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 olmay› ö¤renmenin yan›nda, ajitasyonun asl›nda yaz›l›dan çok sözlü bir faaliyet oldu¤unu ö¤renmemiz; yaz›l›
ajitasyondan sözlü ajitasyona geçmeyi ö¤renmemiz gereklidir. Ajitasyon faaliyetlerimizin örgütlenme faaliyeti ile birleﬂtirilmesinin esas halkas› sözlü ajitasyon ve birebir iliﬂkilerdir. Sözlü ajitasyonun en etkin oldu¤u alan ise bizzat eylemlerdir. Eylemlerde, 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 ilerlememiz gerekiyor.
Bu ba¤lamda soruluyor:

– ﬁimdiye kadarki araçlar›n
kullan›m› yeterli mi,
sonuçlar ne?
ukar›da da belirttik: Yaz›l› ajitasY
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 henüz oldukça geriyiz. Bu alanda daha
ö¤renecek ve yapacak çok ﬂey var. Örne¤in, yoldaﬂlar›m›z›n da kat›ld›¤› bir
iﬂçi konferans›nda bile konuﬂma konusunda çekingenlikler yaﬂan›yor. Ya
da bir grev yerini ziyaret edip iﬂçilerle

konuﬂma vb. konular›nda çekingenlikler var. (Kuﬂkusuz, e¤er biz do¤rudan
grevci iﬂçiler aras›nda yer alm›yorsak,
baﬂlayan bir grev yerine destek amac›yla vb. ziyarete gidiyorsak, bu d›ﬂardan bir müdahaledir; etkisi bu
yüzden fazla olmaz, yine de iﬂçilerle
tan›ﬂmak, onlar›n görüﬂlerini ö¤renmek, onlara görüﬂlerimizi do¤rudan
taﬂ›yabilmek için kullan›lmas› gereken
bir araçt›r. Herﬂeyden önce bunu yapan yoldaﬂlar›m›z›n kendi çekingenliklerini, korkular›n› aﬂmas› aç›s›ndan,
ajitasyonda kendi deneyimlerini kazanmak aç›s›ndan önemlidir bu.)
Ya da iﬂçilerin - emekçilerin kendili¤inden veya sendikalar›n önderli¤inde 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 durumlar kurald›ﬂ›. Halbuki bizzat o eylemlerin do¤rudan parças› olarak do¤rular›n taﬂ›nmas›n›n baﬂka araçlar› bulunabilir. Diyelim ki –bunu bizzat bizim
deneyimlerimiz de gösterdi– eylem
içinde düzenlenecek bir sokak tiyatrosu mizanseni, binlerce bildiriye eﬂde¤er bir etki yapabilir. Bizim bulaca¤›m›z orijinal bir eylem slogan›, eylemin büyük ço¤unlu¤unun slogan› haline gelebilir vb. Bu konularda yapacak çok iﬂ var. Ve biz bunu yapacak
durumday›z. Yapaca¤›z.
O halde, yaz›l› ajitasyon konusunda,
yap›lanlar evet yeterli… Orada da daha somut olmay› ö¤renmemiz gerek;
sözlü ajitasyon konusunda yetersizliklerimiz var, bunlar› aﬂmaya yönelmeliyiz. Fakat bu ba¤lamda da, geçen çal›ﬂma dönemimizde, daha önceki dönemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ö¤renen
ve eksi¤ini görüp aﬂmaya çal›ﬂan kimi
olumlu geliﬂmeler kaydettik. Deneyimlerimiz 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›?
u soruya tek kelimeyle cevap verB
mek mümkün: Hay›r! Hay›r, yaz›l› ajitasyon malzemelerini bugünden
çok daha geniﬂ yayg›nlaﬂt›rsak da örgütlenme konusunda çok ﬂey de¤iﬂmez. Çünkü –yukar›da da belirtti¤i-

miz gibi– yaz›l› ajitasyon malzemesi
kendi baﬂ›na kimseyi örgütlemiyor.
Yaz›l› ajitasyon malzemesi temelinde
kendi baﬂ›na örgütü aray›p bulup örgütlenenin say›s› yok denecek kadar
azd›r. Örgütlemek örgütsüz kiﬂilerle,
örgütlü kiﬂilerin birebir iliﬂkisini gerektiriyor. Birçok halde uzun süreli bir
birebir iliﬂki ve u¤raﬂmay› gerektiriyor. Tabii ki bu sürenin uzunlu¤u,
içinde bulunulan ortama göre de¤iﬂir.
ﬁimdiki gibi komünist faaliyet ve örgütlenme aç›s›ndan “lanetli” diye adland›rabilece¤imiz bir dönemde bu süre oldukça uzun olmak durumunda ve
zorundad›r. O halde örgütlenme konusunda kavranacak esas halka daha fazla ajitasyon malzemesi yarat›p daha
yayg›n da¤›tmak de¤il, örgütlü insanlar›m›z›n belirlenmiﬂ insanlarla daha
s›k› birebir iliﬂkilerinin s›klaﬂt›r›lmas›d›r. Yap›lan ajitasyon faaliyetleri sonucu tan›ﬂ›lan insanlarla iliﬂkiyi “birebir iliﬂki”ye dönüﬂtürmek ve kal›c›
kökler yaratmakt›r yap›lmas› gereken.
Her örgütlü insan›n önüne –özel görevi vb. bunu d›ﬂlam›yorsa– çok somut
hedefler konmal›d›r: Örne¤in; önümüzdeki ﬂu kadar zaman içinde bir yeni insan›n kazan›lmas› hedefiyle ﬂu ﬂu
insanlarla birebir iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi… E¤er böyle insanlar yoksa, bunun nas›l ortaya ç›kar›laca¤›n›n, bu gibi insanlarla nas›l tan›ﬂ›laca¤›n›n somut planlanmas› vb. Yürütülen yo¤un
/ yayg›n ajitasyon faaliyetinin daha
fazla örgütsel kazan›ma dönüﬂtürülmesinin yolu budur.

– Yeni araçlar gerekli mi?
Güç uygun mu, yeterli mi?
eni araçlar ba¤lam›nda, daha çok
Y
sözlü ajitasyon gerekli, buraya yönelmek gerekli dedik.
Bu ba¤lamda bugün ilk yap›lmas›
gereken, yapabilece¤imiz, tek tek örgütlü yoldaﬂlar›m›z›n birebir iliﬂkiler
konusunda kendi kendilerini zorlamalar› ve zorlanmalar›d›r. Bunun yan›nda 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 milyonlara ulaﬂt›r›lmak isteniyorsa, kuﬂkusuz
radyo ve televizyonun kullan›m› gündeme getirilmek zorundad›r. Fakat bizim 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› kullanma de¤il, kendi radyo ve TV istasyonumuzu kurmak… Birincisi bu bugün 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. Bugün biz bizim yapt›¤›m›z s›n›rl› yayg›nl›ktaki yaz›l› ajitasyonun bile örgütsel sonuçlar›n› tam olarak toplama
durumunda de¤iliz. Ve bu alanda bugün esas sorunumuz bu. Bugün çözülmesi gerekli olan acil sorun bu.
Yeni araçlar ba¤lam›nda, bir de somut ajitasyon için ‘iﬂçi gazetesi’ sorunu var. Biz ajitasyonun genellikten ç›k›p somutlaﬂmas›n› istiyoruz. Bu yüzden iﬂçilerin somut sorunlar›n› ç›k›ﬂ
noktas› alan ve somut ajitasyon a¤›rl›kl› bir iﬂçi gazetesi bizim bu talebimize uygundur. Ancak burada da sorun ﬂu: Biz, iﬂçi s›n›f› hareketi içinde
henüz düzenli bir iﬂçi ajitasyon gazetesi ç›karacak kadar köklere, iliﬂkilere
sahip de¤iliz. Somut ajitasyon konusunda yukar›da belirtti¤imiz gibi oldukça 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; legal yay›n alan›nda daha somut olmak
önümüze koymam›z gereken ilk hedef
olmal›d›r.

– D›ﬂar›dan örgütlemek
ne ölçüde mümkün?
ütün deneyimler asl›nda fabrikaB
lar› “d›ﬂar›dan” yap›lacak ajitasyon-propaganda faaliyetiyle örgütlemenin mümkün olmad›¤›n›; bir grevi,
bir direniﬂi bizzat onun içinde yer almadan 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 yabanc› olarak kavran›yor. Sendika a¤alar› da etkinliklerini sürdürebilmek
için, “d›ﬂar›dan” destekçilere karﬂ› iﬂçileri sürekli uyar›yor / k›ﬂk›rt›yor, d›ﬂar›dan destekçilerin “provokatör” oldu¤u vb. yalanlar›yla, iﬂçileri onlardan
uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Biz bunu bu
çal›ﬂma döneminde (…) grevinde yaﬂad›k.
Kuﬂkusuz e¤er bizzat içinde olmasak bile, bir grev, bir direniﬂ vb. eyle-

mi oldu¤unda, onun yan›nda yer ald›¤›m›z›, bizzat grev-direniﬂ eylemi yerine giderek pratikte göstermemiz, iﬂçilerle, 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 unutulmamal›, 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, iﬂçilerle bir ilk temas kurabilmek için
“d›ﬂtan” o fabrikan›n sorunlar› üzerine
bildiriler da¤›tmak vb. bir yoldur. Fakat burada da yine “d›ﬂardan” bu müdahaleyle k›sa sürede insanlar kazan›laca¤›, örgütlenece¤i vb. hayaline kap›l›nmamal›d›r.

– Fabrikalara yerleﬂme /
do¤rudan iﬂletme çal›ﬂmas›nda
deneyimler…
eneyimler çok net olarak ﬂunu
gösteriyor: Bir fabrikaya yönelik,
d›ﬂar›dan yap›lan ajitasyonla kazan›lan bir iﬂçi veya iﬂçiler üzerinden örgütlenme hemen hemen hiç olmuyor.
ﬁimdiye kadar yürüttü¤ümüz iﬂletme
çal›ﬂmas› hep daha önceden kazan›lm›ﬂ bir iﬂçi arkadaﬂ›m›z›n oldu¤u iﬂletmelerde; ya da görev verip iﬂletmeye yerleﬂtirilen örgütlü yoldaﬂlar›m›z›n iﬂletme faaliyeti biçiminde oldu.
Bu ikincisi oldukça güç, çünkü iﬂçi
al›m›nda oldukça ince elenip s›k dokunuyor, fakat imkâns›z de¤il. Burada
da, ücret çok düﬂük bile olsa, e¤er büyük fabrikalar iﬂçi al›yorsa, müracaat
edip, girmeye çal›ﬂ›lmal›d›r. Girdikten
sonra da, uzun süre kalacak gibi bir faaliyet yürütmek; k›sa sürede aç›¤a ç›kmamaya dikkat etmek önem taﬂ›yor.
Deneyimlerimiz, aceleci tav›rlar›n bizim arkadaﬂlar›m›z aç›s›ndan daha deneme süresi dolmadan iﬂten ç›kar›lma
sonucunu verdi¤ini; –bunun bile yararl› oldu¤unu, çünkü bu durumda da
bizzat iﬂyerinde iﬂçilerle tan›ﬂma f›rsat›, 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 konusunda önemli eksiklerimiz var. Bunlar› mutlaka aﬂmal›y›z. Özellikle genç
yoldaﬂlar›, kararl› yoldaﬂlar› iﬂletmelere yönlendirmek özel dikkat gerektiriyor.
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