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“Yapıcılar türkü söylüyor,
      yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.

Bu iş biraz daha zor.
(...)

ne herkes kahraman,
ne dostlar vefalı her zaman.”

Nazım Hikmet
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“Aşağıdaki çalışma herhangi bir ‘iç dürtü’nün ürünü değildir...” 
der Engels, ünlü eseri Anti Dühring’in önsözünde. Polemik 
tarzında  kaleme aldığı, gerçekte proletaryanın bilimsel sosyalist 
dünya görüşünün kapsamlı bir çerçevesini sunduğu o kitabı yazma 
gerekçesini açıklar sonra: Henüz çok genç olan hareketin saflarında 
karışıklık yaratacak kaba ve ucuz  tahrifatlara meydanı boş 
bırakmamanın zorunluluğu...

Bu çalışmanın kaleme alınma nedeni de aynı: TİKB tarihini, sadece 
TİKB saflarını değil örgütlü devrimci mücadeleyi çoktan bırakıp gitmiş 
kavga kaçaklarının tecavüzünden kurtarmak.

Herbiri yıllar sonra “tarih yazıcılığına” soyunan bu kalpazanların tek 
ortak özellikleri mücadele kaçkını olmaları değil. Buna bir kılıf bulma 
ihtiyacı içinde olmaları. “TİKB’yi anlatma” görünümü altında tarihsel 
gerçeklere takla attırdıkları, yazılı belgelere ve tanıklıklara dayalı olgu 
ve süreçleri dahi utanıp sıkılmadan eğip büktükleri “kişisel resmi tarih” 
yazımına soyunmalarının gerisinde yatan motivasyon bu zaten.

Yazdıklarını yan yana getirerek okuyun, çizilen tablo hiçbirinde 
değişmez: Hepsi de “kusursuz devrimciler”. Herbiri “eşi bulunmaz 
yeteneklerin sahibi”, herbiri “kahraman”, herbiri “örgütü sırtlayıp ileriye 
taşımış”... Ama nedense “değerleri bilinmemiş”. “Birileri” tarafından 
“harcanmışlar”. Yazdıkları her satır, tarihi kişilerin eylemlerine 
indirgeyip kişilerle açıklayan bu banal tarih tezini yutturmaya yönelik.

Bu idealist tarih anlayışı,  süreçlerin gelişimini tümüyle bireylerin -hakiki 

ÖNSÖZ
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ya da uydurulmuş- düşünce ve eylemlerine bağlayarak “anlatır”. 
Bu tarih anlayışında genellikle sadece “kahramanlar ve hainler”, 
“olağanüstüler ve sıradanlar”, “cesurlar ve korkaklar”, “fedakarlar ve 
nankörler” vb. vb. vardır. Bu mantık -doğası gereği- bol bol “fetiş” 
üretir.

Tarihi her şeyden önce her sınıfın ekonomik varlık koşullarından 
kaynaklanan sınıflararası mücadelenin ürünü olarak gören materyalist 
tarih anlayışı da tarihte bireylerin rolünü kabul eder etmesine fakat 
o bunu belirli tarihsel koşullarla bağlantısı içinde, o nesnel çerçeve 
içinde oynanan rol ve onun sonuçlarına dayalı olarak tanır. Bu ilişkide 
bile  ‘tarihi kişilik’ bir yönüyle de koşulların ürünüdür.

Bilinçli tercihler sonucu bir araya gelinmiş siyasal bir örgütte tek tek 
bireylerle kolektif bütünlük arasındaki bu diyalektik bağımlılık ilişkisi 
çok daha karşılıklıdır. Bernard de Chartres’ın aşağıdaki sözleri, bu 
ilişkinin özünü verir bize:

“Biz devlerin omuzuna tünemiş cüceleriz. Böylece, onlardan daha iyi 
görebiliyor ve daha uzakları seçebiliyoruz. Gözlerimiz daha keskin ya 
da boyumuz daha uzun olduğu için değil, sırf bizi havaya kaldırdıkları 
ve bizi devasa boylarının tüm haşmetiyle yükselttikleri için...”
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Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB), Marksizm-Leninizm’i 
benimseyen komünist bir örgüt olarak 1979 Şubat’ında kuruldu.

Fakat onun kökleri 1968’e uzanır. O zamanlar Dev-Genç içinde 
faaliyet yürüten ve çoğunluğunu Ankara’daki Basın Yayın Yüksek 
Okulu öğrencisi devrimcilerin oluşturduğu çevre TİKB’nin de öncelini 
oluşturur.

Bu küçük grup yapısı, TDH içinde, grubun liderinin adıyla “Aktancılar” 
ya da “Basın Yayın Komünü” olarak bilinir. Bu çevre, TİP reformizmiyle 
yaşanan ayrışmada MDD cephesinde yer almıştır. Daha sonra 
(1969) MDD’ci saflarda yaşanan ayrışma sırasında ise başlangıçta 
PDA (Doğu Perinçek’in liderlik ettiği Proleter Devrimci Aydınlık) ile 
birlikte hareket edilmiş fakat bu beraberlik kısa sürmüştür. Grup, 1970 
ortalarından itibaren faaliyetlerini bağımsız olarak yürüttü.

İlerleyen yıllarda TİKB’nin de karakteristik özellikleri arasında yer alan 
militanlık, işçi sınıfı içinde çalışmayı esas alan bir devrimcilik anlayışı 
ve Sovyet revizyonizminin eleştirisi, grubun ayırdedici özellikleri olarak 
öne çıkar.

12 Mart faşizmine karşı direniş kapsamında İzmir’den Denizli 
Ziraat Bankası’na götürülen 4 milyon liranın 1971 Temmuz’unda 
kamulaştırılması eylemi grubun ilk büyük eylemidir. Devrimci  bir bakış 
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açısından bu eylemin ayırdedici özelliği, el konulan para miktarının 
büyüklüğü değildir. Burada asıl önemli olan, 12 Mart faşizminin 
dönemin devrimci örgütlerine ağır darbeler indirmeye başladığı bir 
kesitte gösterilen cüret ve bu gözükara devrimci eylemle kamuoyuna 
verilen mesajdır. 12 Mart döneminde salt bu devrimci eylemle de 
sınırlı kalmayan direnişçi tutum, TİKB’nin 12 Eylül faşizmi karşısında 
çok daha ileri bir düzleme taşıdığı militan duruşun tarihsel bir provası 
olarak da görülebilir.  

Polisin ve MİT’in bu eylemin arkasından yoğunlaşan sistematik 
operasyonları sonucu grubu oluşturan bütün kadrolar ve bellibaşlı 
ileri sempatizanlar tutsak düştüler. Yakalanan grup üyelerinin önemli 
bir kısmı poliste değişik düzeylerde direnişçi bir tutum sergiledi. 
TİKB’nin 12 Eylül döneminde genelleştirerek örgütsel bir tavır 
düzlemine yükselttiği işkencede direniş geleneğinin ilk tohumları 
bu direnişlerle atıldı. 12 Mart faşizmi karşısındaki direnişçi tutum, 
cezaevinde ve sıkıyönetim mahkemesi önünde de sürdü. Bu tutum, 
12 Mart’tan çıkış sürecinde grup olarak başkalarından çok daha erken 
toparlanmayı sağladı.

1973’ten başlayarak Ankara’da öğrenci hareketi içinde Cebeci, 
Hacettepe, ODTÜ ve Gazi gibi merkezlerde ve henüz oluşum 
halindeki ADYÖD içinde etkin bir güç haline gelindi. Kısa sürede 
verimli bir kadro kaynağı haline gelen öğrenci hareketi yanında işçi 
hareketi içinde de ciddi bir güç yaratıldı. Özellikle Karayolları, Köy 
İşleri, PTT, Bayındırlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
işyerleri ve sendikalar dışında 1014 Ağır Bakım, Kara ve Hava 
Kuvvetleri Dikimevleri gibi askeri fabrika ve işyerlerinde yaygın 
ilişkiler kuruldu. Öğrenci hareketinin 12 Mart sonrası Adana ve 
İzmir’deki örgütlenmesinin başını grup üyesi devrimciler çektiler. 
Buralardaki devrimci öğrenci örgütlenmelerinin kurucu yönetim 
kurullarının çoğunluğu uzunca bir süre onların elindeydi. Her iki 
ilde işçi hareketi içinde de etkili bir konuma gelinmişti. Adana’daki 
işçi örgütlenmesinin ağırlığını ağaç ambalaj, tekstil ve tarım işçileri 
oluşturuyordu; İzmir’de ise ağırlık gıda, boya ve metal işçilerindeydi.

Öncesine dayalı tek bir ilişkinin bile olmadığı Adana örgütlenmesi, 
bütünüyle Mehmet Fatih ÖKTÜLMÜŞ’ün eseriydi. Adana gibi 
İstanbul’a da bilinçli bir strateji temelinde yönelindi. Özellikle 1974 
affından sonra, grup liderinin öncülüğünde eldeki temel kadroların 
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büyük bölümüyle İstanbul’a yüklenildi. İstanbul çalışması, özellikle 
başlangıç aşamasında, bütünüyle sınıf çalışması olarak yürütüldü. 
DİSK Maden-İş’e bağlı işyerleri başta gelmek üzere metal, gıda 
ve kimya-ilaç sektöründeki fabrika ve işyerleri öne çıkan çalışma 
alanlarını oluşturdular.  Fabrikalardaki taban çalışmasına dayalı 
olarak, Maden-İş ve Gıda-İş başta olmak üzere çeşitli sendikalar 
içinde temsilcilik ve şube yönetimi düzeyinde etkin olunmaya çalışıldı. 
Öğrenci hareketi içinde örgütlenip öne çıkan nitelikli genç kadrolar, 
sistematik bir biçimde sınıf çalışmasına, ağırlıklı olarak da İstanbul 
çalışmasına yönlendirildiler. Sınıf çalışması için seçilip farklı bölgelere 
ve fabrikalara gönderilmek, TİKB saflarında uzun yıllar büyük bir 
onur olarak görüldü, özellikle  de öğrenci gençlik içindeki güçlerimiz 
arasında devrimci bir yarış konusu oldu. Proletarya devrimciliğinin 
esas alındığı grup döneminden itibaren benimsenen bu anlayış ve 
tutum 1990’ların ortalarına kadar sürdürüldü.

12 Mart döneminden çıkışta, grubun, THKP-C, THKO ve TİKKO kökenli 
örgütlenmelerden çok daha erken toparlanıp devrimci bir ruh ve militan 
bir tutumla mücadeleye atılması bir dizi nedene bağlanabilir. Örneğin 
sayıca küçük ve dar bir çevre olmanın bu kadar hızlı toparlanmayı 
kolaylaştırdığı söylenebilir. Ya da deneyimli önder kadrolar düzeyinde 
kayıplar yaşanmamış olması bir avantaj sayılabilir. Fakat asıl 
belirleyici etken, yenilen fizik darbelere rağmen süreçten siyasal-
moral bir çöküntüye uğranmamış olarak çıkılmasıdır. Bunun 
temelinde ise, 12 Mart faşizmi karşısında grup olarak direnişçi bir 
tutumun benimsenmesi, bu devrimci tutumun cezaevi ve mahkeme 
süreçlerinde de sürdürülmesi yatar. Grup önderinin devrimci duruşu 
ve liderliği, bu noktada tayin edici bir rol oynadı. Yapı bu sayede 
süreçten iç bütünlüğünü, devrimci temellerdeki düşünsel ve ruhsal 
birliğini koruyarak çıktı.

Fakat grup olarak sınırlarına da gelip dayanmıştı. Kendisine bir örgüt 
adı almaktan bile kaçınan, kişiye bağımlı, şekilsiz bir çevre olarak 
yürüyebilmenin olanağı artık yoktu. Ya ideolojik çizgi ve temel siyasi 
görüşler yazılı hale getirilerek ortaya konacak, bu temelde Leninist 
ilke ve kurallara dayalı devrimci bir örgütsel form kazanılacaktı ya da 
tarihsel bakımdan tükenişle noktalanması kaçınılmaz bir gerileme 
sürecine girilecekti. Bu tükenişin izleyeceği yol, hızı, temposu, 
bürüneceği biçim(ler) farklılık gösterebilirdi fakat Leninist temellerde 
devrimci bir örgüt olma iradesi gösterilemeyecek olursa bu akıbet 
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kaçınılmazdı.

O tarihsel kesitte gelişmenin dayattığı bir zorunluluk olarak karşı 
karşıya kalınan ‘örgüt’ olma yönündeki devrimci sıçrama yapılabilmiş 
olsaydı, sadece TİKB’nin değil TDH’nin gelişim seyri de muhtemelen 
farklı olurdu. Fakat bu cesaret ve beceri gösterilemedi.

Bunun temelinde, devrimci iktidar bilinci ve iddiasından uzaklık 
yatıyordu. Devrimi örgütleme ve ona öncülük etme iddiasındaki 
zayıflık anlamına gelen bu iktidarsızlıkla, nitelikli bir devrimci muhalefet 
yapılanması olmanın ötesine geçilemezdi. Nitekim geçilemedi de.

Grup yapısının tayin edici zayıflığını oluşturan bu yapısal hastalık 
TİKB’ye de taşındı. Zaten en başta bu yüzden, TİKB ve onun kadroları, 
bir taraftan Türkiye devrimci hareketinin ortalamasının üzerinde 
seçkin özelliklerin ve öncü tutumların sahibi olurlarken, diğer yandan 
dar ve küçük bir örgüt olmaktan, gelişmede tekyanlılık ve süreklilik 
yoksunluğundan kurtulamadılar.

THKO ile birleşme ve ayrılık

Sahip olunan bütün avantajlara, güç ve birikime karşın ML ve proletarya 
sosyalizmi çizgisinde bağımsız devrimci bir örgüt olma cesaret ve 
iradesinin gösterilemeyişi, “birleşilebilecek bir güç” peşinde koşmak 
şeklinde sağlıksız arayışları da beraberinde getirdi. Bu arayışlar 
sırasında yollar THKO’yu toparlamaya çalışan güçlerle kesişti. Daha 
doğrusu tabanda karşılıklı bir sempati ve pratikte yakınlaşma kendini 
göstermişti ancak «birlik» görüşmeleri tabandan ve çoğu temel 
kadrodan habersiz olarak başlatılmıştı.

O kesitte THKO, örgütsel birliğini dahi henüz tam sağlayamamıştı. 
Ayrıca, başını Teslim Töre’nin çektiği bir kesimle diğer eski kadrolar 
arasında ciddi ideolojik farklılıklar vardı.

THKO çoğunluğuyla 1975 yaz sonunda başlayan “birlik” görüşmeleri, 
1976 başında, karşılıklı “birleşme” kararı alınmasıyla noktalandı. Birlik 
görüşmeleri, niyet ve söylem olarak devrimci bir temelde yürütülmüştü. 
“Birleşebilmek için önce aramızdaki ayrılık noktalarını belirlemeliyiz”  
Leninist şiarı rehber alınmıştı. Akla gelen hemen her konunun ele 
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alınıp tartışıldığı görüşmeler sonrası üç konuda görüşlerin tam 
çakışmadığı sonucuna varıldı. Bunlar sırasıyla; sosyo-ekonomik yapı 
tahlili, Türkiye devriminin yolu ve birleşilecek olan yeni örgütün adı 
konularıydı.

TİKB önceli grup, 1969’dan beri, Türkiye’nin emperyalizme bağımlı 
geri kapitalist bir ülke olduğu görüşündeydi. THKO ise Türkiye’yi 
yarı feodal-yarı sömürge bir ülke olarak görüyordu. Bu iki görüşün 
uzlaşması normalde olanaksızdı. Ancak THKO’nun birlik yanlısı 
kanadı, “eski görüşlerinin değiştiğini, kendilerinin de Türkiye’yi artık 
bağımlı geri kapitalist bir ülke olarak gördüklerini, ancak içlerinde bunu 
kabul etmeyen kesimlerin de olduğunu, bu konuda öteden beri net 
görüşlere sahip olan grubun da katılımıyla bu eğilimin ezici bir üstünlük 
kazanmakla kalmayıp diğerlerinin ikna edilmesinin de kolaylaşacağı” 
görüşünde oldukları için her iki taraf da bunu bir ‘ayrılık’ noktası olarak 
görmedi.

Devrimin yolu konusundaki farklılık da, bir yerde birincinin devamı 
ve benzeriydi. Türkiye’yi bağımlı geri kapitalist bir ülke olarak 
değerlendiren grup, bu sosyo-ekonomik yapı tahlilinin doğal ve mantıki 
bir sonucu olarak Türkiye devriminin, proletaryanın fiili-pratik öncülüğü 
ve önderliğinde şehirlere dayalı bir ayaklanma yoluyla gerçekleşeceği 
görüşündeydi. Kırlarda yürütülecek gerilla mücadelesini esas alan 
Fokocu bir anlayışın temsilcisi olarak doğmuş olan THKO ise, kırlardan 
şehirlere doğru gelişecek halk savaşına dayalı bir devrim stratejisine 
sahipti. Fakat THKO kadroları, sosyo-ekonomik yapı tahliliyle de 
yakından ilişkili olan bu konudaki görüşlerinin de değiştiğini, ayrıca 
THKO’nun 12 Mart pratiğinin özeleştirel değerlendirmesi temelinde de 
eski görüşlerini terkettiklerini ifade ediyorlardı. Dolayısıyla bu konuda 
da ortada özsel bir farklılık yok gibi görünüyordu.

Birleşme görüşmeleri, başından itibaren, bir örgütün diğerine 
katılması biçiminde değil, iki ayrı yapının eşitlik temelinde bir 
araya gelmesi anlayışıyla ele alınıp yürütüldü. Bu durumda, birlik 
sonrası ortaya çıkacak yeni örgütün adı ne olacaktı? THKO tarafı, 
THKO ismini terketmenin  manevi zorluğu yanında onun başkaları 
tarafından istismar edilmesinden de endişe duyuyordu. Bu nedenle, 
kurulacak yeni örgütün en azından bir dönem daha THKO ismini 
kullanmasını önerdiler. THKO’nun mücadelesine ve isimleri onunla 
özdeşleşmiş yiğit önderlerine zaten büyük bir saygı ve sevgi besleyen 
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grup kadroları, bu ismi kullanmayı onur duyarak kabul ettiler.

Sonuçta THKO ismi altında bir birlik sağlandı. Görünüşte ilkeli ve titiz 
davranılmıştı. Bu arada tabanda, her iki yapının kadro ve taraftarları 
arasında pratikte de bir yakınlaşma kendini göstermişti. Fakat kurulan 
birliğin göründüğü kadar sağlam olmadığı çok geçmeden anlaşıldı.

Her şeyden önce iki yapının özellikle de eski kadroları arasında 
bariz bir kan uyuşmazlığı vardı. Devrimci militan bir gelenekten 
geldikleri halde eski THKO kadrolarının çoğu devrimci enerjilerini 
büyük ölçüde yitirmişlerdi. Bazıları korkunç derecede sağcılaşmış ve 
bürokratlaşmışlardı. Bunların geçmiş değerlendirmelerinin temelinde 
de aslında bu genel sağcılaşmanın yattığı farkedilememişti. Bu 
kadrolar, ideolojik-teorik düzey bakımından da çok geri ve yetersizdiler. 
Çoğu ideolojik gıdalarını Aydınlık dergisinden alıyorlardı. Zaten MK 
içinde bazıları, Aydınlık’ın o dönem ortaya attığı “proleter devrimcilerin 
birliği” önerisine sıcak bakıyorlardı. Ancak, gruptan gelen kadroların 
Aydınlık konusundaki tepki ve eleştirilerinin basıncıyla bu niyetten 
vazgeçildi.

«Sürpriz» olmakla birlikte birleşme tabanda coşkuyla karşılanmış, 
devrimci bir motivasyon yaratmıştı. Ortaya çıkan sinerjiye dayalı 
olarak merkezi düzeyde de peşpeşe atılan yeni adımlar ve açılımlar 
sayesinde örgüt hızla büyüyüp kitleselleşti. İşçi sınıfı ve emekçi 
yığınlarda o dönemdeki genel uyanışın da rüzgarıyla Türkiye ve 
Kuzey Kürdistan’ın bir çok yöresinde etkin bir konuma gelindi. Fakat 
bu büyüme ve kitleselleşme,  örgütün çalışma tarzı ve işleyişinde 
devrimci bir sıçramanın basamağı haline getirileceği yerde, özellikle 
önderlik düzeyinde ve mücadele anlayışındaki zaafları açığa çıkarıp 
derinleştiren bir kriz etkenine dönüştü. Bu aslında o dönem TDH’nin 
bütününde, özellikle de kitlesel bakımdan büyük bellibaşlı bütün 
örgütlerde yaşanan bir gerçeklikti. Büyüyen hareket, çapsız önderlikleri 
aşmıştı. Bu gerçek, THKO’da  kendini daha erken gösterdi.

Gelişen hareketin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermekteki yetersizliği 
açığa çıkıp derinleştikçe, THKO yönetimi daha fazla bürokratlaştı. 
Faşizme ve burjuvaziye karşı mücadelede gitgide daha fazla 
sağcılaşırken örgüt içinde sekterleşti. O sıralar Niğde cezaevindeki 
kadroların da desteğini arkalarına alan MK üyelerinden bazıları, 
işi, örgüt içinde kulis faaliyetleri yürütüp klik örgütlenmesine kadar 
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vardırdılar. Bu kışkırtmaların da etkisiyle, bir yıl önceki birleşmenin 
coşkuyla karşılandığı Ankara gibi bazı bölgelerdeki örgüt güçleri 
arasında sağlıksız saflaşmalar ortaya çıktı, sürtüşmeler yaşanmaya 
başlandı. Bu arada grup yapısından gelen kadroları etkisizleştirmeye 
yönelik sürgün ve tasfiye operasyonlarına girişildi.

MK içindeki grupçu kliğin bu girişimleri, karşıt tepki ve yönelimleri 
de tetikledi. Örgütün gidişi konusundaki kaygı ve eleştirileri zaten 
yoğunlaşmış olan grup döneminin bellibaşlı kadroları da kendi 
aralarında yatay ilişkiler kurmaya yöneldiler. Başlarda daha çok 
hoşnutsuzlukların paylaşıldığı iç boşaltma konuşmaları çerçevesinde 
kurulan bu ilişkiler, 1977 Ocak-Nisan ayları arasında hızla genişleyerek 
“Devrimci Muhalefet” adı altında bir tepki örgütlenmesi halini aldı.

THKO yönetimine egemen olan unsurlarla aradaki tek farklılık, 
onların bürokratik tarz ve yöntemlerine duyulan devrimci tepkilerle 
sınırlı değildi. Muhalefetin başını çeken kadrolar asıl olarak örgütteki 
sağcılaşma ve kuyrukçuluğu eleştiriyor, Maocu “Üç Dünya Teorisi”nin 
bir an önce reddedilmesi gerekliliğini savunuyorlardı. Özellikle bariz 
bir sınıf işbirlikçiliğini vaazeden karşı devrimci «ÜDT»nin bir an önce 
reddedilmesi konusu temel bir ideolojik ayrım ve saflaşma konusuydu.

O dönemde kendisini «anti revizyonist kamp» olarak tanımlayan 
devrimci örgütlerin tamamı bu karşı devrimci teorinin hararetli 
savunucuları durumundaydılar. Dolayısıyla ÜDT’nin reddedilmesi 
talebi, o koşullarda öncü ML bir tutumdu. Ancak MK çoğunlugu 
ve Niğde’deki kadroların ne Maoculuk’tan ne de Maocu Aydınlık’ın 
yörüngesinden kopmaya ne niyetleri ne de cesaretleri vardı. Tersine, 
fiilen örgüte kumanda eden «ideolojik-siyasi merkez» konumuna 
gelmiş olan Niğde’de Maocu eğilimler koyulaşıyordu.

ÜDT’nin savunulmasında ısrar yetmezmiş gibi kendilerine yakın 
gördükleri kadrolara elaltından dağıtıldığı o günlerde açığa çıkan bir 
sosyo- ekonomik yapı çözümlemesinde Türkiye’yi «yarı sömürge-
yarı feodal bir ülke » olarak tanımlayıp «devrimimizin özünün toprak 
devrimi» olduğunu iddia eden tipik Maocu görüşleri egemen kılma 
çabası içine girdikleri anlaşıldı. Sosyo-ekonomik yapı çözümlemesi 
gibi temel bir konuda örgütün elaltından Maocu bir çizgiye çekilmeye 
çalışılması yeni bir ideolojik farklılık ve güvensizlik konusu oldu.
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Yine o dönemde uç veren «faşizm tırmanıyor» oportünist tezi, 
bir başka önemli ideolojik farklılık konusuydu. Bu kez TKP-TİP 
revizyonizmi cenahından estirilen rüzgarın etkisiyle dillendirilmeye 
başlanılan bu tezin mantıki gereği, militan bir anti faşist mücadele 
pratiğine ve örgütlenmesine yönelmek olmalıydı. Ancak THKO 
MK’sındaki oportünist çoğunluk, militan bir anti faşist mücadeleden 
kaçıp CHP’nin kuyruğuna takılmanın bahanesi olarak bu oportünist 
fanteziye sarılmıştı. Dönemin TKP revizyonizmi de «faşizmin 
tırmanışına karşı demokrasiyi savunmak» adına «ulusal demokratik 
cephe» adı altında CHP ile ittifak arayışı içindeydi.   

Devrimci muhalefeti oluşturan kadroların, başlangıçta örgütten 
kopmak diye bir niyet ve yönelimleri yoktu aslında. Aynı konularda 
benzer eleştirilere sahip olmaktan ileri gelen düşünsel-ruhsal bir 
yakınlık vardı aralarında ama, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği 
konusunda belirlenmiş ortak bir politika, alınmış herhangi bir karar 
yoktu. Ne var ki, MK içindeki tasfiyeci kliğin kışkırttığı gerilimlerin 
tırmandığı Ankara’daki durumu yerinde gözleyip bilgi getirmek üzere 
bu ile giden eski grup lideriyle grubu temsilen onunla birlikte THKO 
MK’ya da girmiş, saygınlığı olan eski bir kadronun oldu-bitti yaratarak 
ilan ettikleri bir  “ayrılık” kararını 1977 1 Mayıs arifesinde kucaklarında 
buldular.

Bu beklenmedik, ayrıca hazırlıksız yakalanılan bir ayrılık 
kararıydı. Devrimcilik anlayışı ve görüş farklılıklarının büyüklüğünden 
dolayı MK hizbi ile yollar eninde-sonunda belki yine ayrılabilirdi. Fakat 
ondan önce örgüt içinde bütün meşru yollar denenmeli, özellikle de bir 
kongre ya da konferansın toplanması zorlanmalıydı.

MK hizbi belki yine yeni ayak oyunlarına başvuracak, işine gelmeyen 
mekanizmaların işletilmesini engellemeye çalışıp Kongre ya da 
Konferans bileşimini kendine göre ayarlamak için elinden geleni 
yapacaktı. Ancak daha sonra Devrimci Muhalefet’le birlikte hareket 
eden bölgelerin ve kadroların çokluğu gözönüne getirilecek olursa, o 
sağcı bürokratizmin azınlıkta kalması, örgütün bölünmesine meydan 
vermeden etkisizleştirilmesi olasılığı da oldukça güçlüydü.

Ne var ki burjuvazi ve kapitalizme karşı mücadeleyi her şeyin önünde 
gören devrimci bir iktidar perspektifinden uzak küçük grup zihniyeti 
ve alışkanlıkları bir kez daha baskın çıkmış; aynı zihniyetin zaaf ve 
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yetersizliklerinin ürünü olan  sağlıksız bir “birlik”, kuruluşundan çok 
daha sağlıksız ve tahrip edici bir bölünmeyle noktalanmıştı.

Ayrılık sonrası kaos ve Koordinasyonculuk

İstanbul’da gençlik dışında kalan alanlarda faaliyet yürüten kadroların 
yarıdan fazlası, Ankara’nın çoğunluğu, biri önceleri muhalefetle 
birlikte hareket edip sonra geri dönen iki kadro dışında İzmir’in 
tamamı, Adana’nın çoğunluğu, Ordu, Kırşehir, Amasya, Çankırı 
gibi bölgelerdeki ilişkilerin tamamı Devrimci Muhalefet’ten yana tavır 
almışlardı.

“Deniz’lerin mirası” olarak görülen THKO gibi bir örgütten kopmayı 
göze alamamakla birlikte geride kalan birçok kadro, Muhalefet’in MK 
hizbine yönelttiği eleştirilerin çoğunu paylaşıyor, en azından tepkilere 
hak veriyorlardı. Ancak eleştirileri “karşı çıkma” ile sınırlı kalan 
Muhalefet’in nasıl bir çizgi izleyeceği, ondan da önce nasıl bir örgütsel 
yapı ve mekanizma inşa edeceği konularında kafalarda soru işaretleri 
vardı. Bunların haksız ve temelsiz kuşkular olmadığını daha sonraki 
süreçte hayat gösterdi.

Nasıl bir oldu-bittiye getirilmiş olunursa olsun sonuçta ‘ayrılık’ 
ilan edilmiş ve fiilen ayrılınmıştı. O noktada artık ya örgüt içinde 
zorlanması gereken bütün yollar denenip tüketilmeden apar topar 
gündeme getirilen bu “erken kopuşun yanlış olduğu” kabul edilerek 
Leninist parti anlayışı ve örgüt kuralları dahilinde açık bir ideolojik 
savaşım yürütmek üzere THKO’ya geri dönülecekti ya da “ayrılık” 
kararı almanın yüklediği devrimci sorumlulukların da hakkını verecek 
şekilde iddialara uygun bir militan proleter sosyalist örgütün inşasına 
girişilecekti. Devrimci Muhalefet hareketinin başını çeken kadrolar ne 
birinci yolu tutma ferasetini ve cesaretini gösterebildiler ne de 1979 
Şubatı’na kadar ikincisine girişme becerisini...

Her ikisinin de temelinde yatan tayin edici etken, çevrecilikten, küçük 
grup zihniyeti ve alışkanlıklarından kopamamaktı. 12 Mart ertesinde 
sağlıksız bir “birlik” ihtiyacı ve arayışını doğuran korku ve tutuculuklar 
bir kez daha hortlamıştı. Gerçi o günlerden farklı olarak hemen 10 
kişilik bir Merkez Komitesi (MK) oluşumuna gidilmiş ve en önemlisi 
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örgüte bir isim konulmuştu: Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği 
(TİKB). Örgüt amblemi de o aşamada belirlendi.

Fakat örgüte örgüt vasfını kazandıracak asıl temel adımlar olarak, 
savunulan merkezi görüşlerin yazılı bir program, en azından onun ön 
çerçevesi niteliğinde programatik bir temel metin haline getirilmesiyle 
örgütsel ilişki ve işleyişi herkes için geçerli kurallara bağlayacak 
bir tüzük ve tüzüğe dayalı bir işlerliğin oturtulmasından yine uzak 
durulmuştu. Hal böyle olunca, bir örgüt isminin konulmuş olması da, 
merkezi bir örgütsel yapının inşası doğrultusunda ilk adımlar olarak 
bir MK ve ona bağlı İK’ların kurulması da -1979’da yapılan İMT’na 
kadar- içi doldurulmamış cılız ve göstermelik adımlar olmaktan öte 
gidemedi.

Şekilsizlik ve çevrecilik, çok geçmeden yeni sancılar ve sorunlar 
üretmeye başladı. Görüş ayrılıklarının bütün boyutlarıyla açığa 
çıkıp netleşmesi dışında savunulan görüşlerin tartışmalar içinde 
olgunlaşıp sistematik bir bütünlüğe kavuşmasını da hızlandıracak  
açık bir ideolojik-siyasi  savaşım süreci yaşanmadığı için, THKO 
yönetiminden farklı nedenlerle “hoşnutsuz” bütün unsurlar, kendilerini 
“Devrimci Muhalefet’in doğal bir parçası ve bileşeni” olarak görmüş 
ve muhalefetle birlikte THKO’dan ayrılmışlardı. Fakat bunlardan 
bazılarıyla Muhalefet’in başını çeken kadroların ezici bir çoğunluğu 
arasında da ideolojik-siyasi bir birlik yoktu. Birlik ya da yakınlık bir 
yana, bunlar THKO yönetimine egemen olan sağcılıktan daha koyu 
bir sağcılığın ve mücadele kaçkınlığının “teorisini” yapıyorlardı. 
Başlangıçta ağırlıklı olarak Ankara’da ODTÜ öğrencileri arasında 
etkin olan bu tasfiyeci görüşler, çok geçmeden yeni kurulan MK 
içindeki bazı üyeler tarafından da benimsenip temsil edilir oldu.

Sonradan “Koordinasyoncular” olarak anılan bu eğilimin 
temsilcileriyle yaşanan tartışmalar, MK’yı, dolayısıyla örgütü bir yıldan 
fazla kilitledi. Büyük iddialarla yola çıkılan bir ayrılığın arkasından 
gelen, ayrıca Türkiye’de sınıf mücadelesinin alabildiğine kızıştığı çok 
kritik bir tarihi kesit bunlarla yaşanan verimsiz iç tartışmalarla harcanıp 
tüketildi.

Koordinasyonculuk özde doğru bir tespitten yola çıkıyordu: Sadece 
içinden çıkılan THKO’nun değil TDH’nin genelinin 1968’den beri 
en büyük yapısal zaafını “teorik gerilik ve teoriye ilgisizlik” olarak 
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tanımlıyordu. Bu çok haklı ve isabetli bir tespitti. Fakat bunun 
üzerine inşa edilen mücadele ve örgüt anlayışı, eleştirdiğinden daha 
geri ve tasfiyeci bir tekyanlılığın ifadesiydi.

Koordinasyonculara göre, “bu zaaf giderilmediği sürece, pratikte ne 
kadar kararlı, militan, fedakar  olunursa olunsun bu pratiğin tıkanması, 
1971 yenilgisinde olduğu gibi tarihsel yenilgilere uğrayıp başa sarması, 
bu arada THKO’da yaşayarak gördüğümüz gibi içten içe eriyerek 
sağcılaşması kaçınılmazdı”. Bu kaderden kaçınabilmenin yolu, “teorik 
inşanın esas alınmasından” geçmekteydi.

Buna göre, önce ML teorinin kavranışında derinleşilmeli, bu amaçla 
işe Kapital’lerin okunup incelenmesiyle başlayacak “okuma-araştırma 
grupları” kurulmalıydı.  Sonra bunlar, Lenin’in Rusya’da devrimci 
hareketi inşa sürecinde yaptığı gibi Türkiye’nin sosyo ekonomik 
yapısının kapsamlı bir araştırmasına dayalı  “Türkiye’de Kapitalizmin 
Gelişimi” ile “Türkiye’nin Ne Yapmalı’sını” ortaya koymalıydılar. Merkezi 
bir örgütlenme ve pratiğe yönelim ancak bu süreçler tamamlandıktan 
sonra gündeme gelmeliydi. Aksi taktirde, yani yolumuzu aydınlatacak, 
neyi, neden, nasıl yapmamız gerektiğini ortaya koyacak böyle bir 
teorik açıklık ve derinleşme sağlanmadan “neyin pratiğini yapacağız” 
diye soruyorlardı.

“Teorimiz olmadan neyin pratiğini yapacağız” sorusu, aslında 
“sorunun da çivisi”ydi. Koordinasyonculuğun temsil ettiği eğilimin 
ideolojik-tarihsel anlamı da, bu eğilimin önerdiği örgüt anlayışının da 
(merkezi bir politika, taktik ve disiplinin bağlayıcılığı, hatta bir merkezi 
dahi olmayan, ağ biçimindeki “araştırma-inceleme grupları” arasında 
koordinasyona dayalı bir “örgüt modeli” öneriyorlardı ve adları da 
zaten bu yüzden “Koordinasyoncular”a çıkmıştı) sağcı karakteri  o 
soruda saklıydı.

Karşımızdaki sapma, teori ile pratik arasındaki ilişkinin 
kuruluşunda, Marksist devrimci bütünlük ilişkisinin yerine 
bunlardan birini diğerinin karşısına dikecek şekilde mutlaklaştıran 
oportünist tek yanlılığın tipik tezahür biçimlerinden birini 
oluşturan “teorisicilik” hastalığıydı.

Meselenin özü, teori pratik birliğinin/bütünlüğünün yerine, parçalardan 
birinin -lafta ne denirse denilsin- fiilen ‘tekleştirilerek’ diğerinin karşısına 
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dikilmesinde düğümleniyordu. Bunları  “özel bir farklılık noktası” 
haline getiren “teori” ya da “pratik” savunuculuğunun her ikisi de, bu 
bütünlüğü farklı yönlerden çekip parçalayarak birbirlerinin karşısına 
dikebilecek kadar ‘kutuplaştırıcı’ bir tek yanlılıkla maluldürler.

Her ikisi de devrimci Marksizme ya da daha doğru bir ifadeyle 
çağımızda Leninizm’de somutlanan samimi ve tutarlı bir sosyal 
devrimciliğin teori ve pratik anlayışına aynı ölçüde uzak bu iki ana 
eğilimin “teori” ve “pratik” anlayışları, görünüşteki bütün zıtlıklarına 
karşın özünde bir ve aynıdır. “Pratik” dediğiniz zaman “teorisizm”in 
aklına (da) sadece dar pratikçiliğin “pratik” anlayışı gelir. Bundan 
farklı, sadece biçim ve yöntem zenginliği bakımından değil, bundan 
da önce tarihsel bilinç açıklığı ve niteliksel derinlik bakımından o 
“darlıkla” kıyas dahi kabul etmez, üstelik onun gibi daha çok biçime 
endeksli, tutarsız, soluksuz, konjonktürel bir militanlıktan çok daha 
atak, dayanıklı ve istikrarlı bir militan pratiğin de mümkün olduğunu 
düşünmez (“Düşünmek istemez” demek daha denk düşer aslında).  
Öte tarafta, devrimci militan pratiği sadece “eylemcilik” olarak 
algılayan, onu da belirli bazı durumlarda belirli bazı reflekslerin 
gösterilmesinden ibaret sınırlı bazı biçimlere indirgeyen dar pratikçilik 
ise, “teori” ve “teorinin önemi” üzerine herhangi bir vurgu duyduğu 
zaman, sınıf mücadelesinin asgari temel gereklerini yerine getirme 
konusunda bile vurdumduymaz bir “teorisizm”in teoriciliği dışında bir 
teori üretim tarzının mümkün olduğunu ve buna en fazla da kendisinin 
ihtiyacı bulunduğunu aklına bile getirmez.

Sözünü ettiğimiz sapmaların her ikisi de, tutarlı bir Leninist devrim 
ve devrimcilik anlayışı bakımından aralarında herhangi bir “tercih” 
yapılmayacak birer sapma ifadesidirler. Belirli bir tarihsel kesitteki 
isabet dereceleri de ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte çubuk 
ister “pratik” isterse “teorinin önemi” yönünde bükülsün, “esas halka” 
olduğu iddia edilen bu halkayı fiilen zincirin tamamı yerine geçiren bir 
tekyanlılığın, Leninist bir sosyal devrimcilik anlayışı açısından özsel 
bir farkı, dolayısıyla birinden birinin tercih edilebilir bir tarafı yoktur. 
“Bir el diğerini yıkar, ikisi birlikte yüzü yıkarlar” diyen bir Arnavut 
atasözündeki gibi bunlar birbirlerine karşılıklı “meşruiyet zemini” 
yaratmakla kalmazlar, farklı yönlerden gelerek partiyi gerçek anlamda 
sosyal devrimci öncü rolünü oynamaktan uzaklaştıran aynı kapıya 
çıkarlar.
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Zaten teori-pratik ilişkisini sürekli bir karşı karşıya koyma ilişkisi 
biçiminde ele alan bu ‘kutuplaştırıcı tek yanlılığın’ görüş alanına 
genellikle hiç girmeyen tayin edici nokta da burasıdır: Her iki yöndeki 
tekyanlılaşmanın da, teori-pratik arasındaki ilişkinin ML kavranışından 
uzaklık dışında, zıt yönlerden gelerek birleştikleri asıl temel nokta, 
partinin etkili bir politik güç olmasını engellemeleridir. Halbuki teori ile 
pratiğin birbirlerine bağlandıkları halkayı da oluşturan bu halka, partinin 
gerçek anlamda öncü bir rol oynayıp oynamadığını (en azından bunun 
hakkını verme yönelimi ve çabası içinde olup olmadığını) gösteren 
tayin edici halkadır. Politik bir güç olmak-olabilmek için önce ‘politika 
yapmak’ gerekir. Politika yapmak ise her şeyden önce taktiklerde ve 
taktik önderlik alanında cisimleşir.

Kim ki tarihin oluşumunu fiilen kenarda bekleyerek seyretmenin dışında 
bir işlev ve misyonun sahibi olma iddiasındadır, o zaman o, olayların 
ve süreçlerin seyrini kendi bağımsız kimliği ve tarihsel amaçları 
doğrultusunda etkileyip yönlendirme iddiası ve bunun somut çabası 
içinde de olmak zorundadır. Dolayısıyla, nazar boncuğu gibi sadece 
şu veya bu konuyla sınırlı kalmayan ya da ağızdan dolma tüfek gibi 
arada bir patlamakla yetinmeyen süreklilik kazanmış bir faaliyet olarak 
tutarlı bir bütünlük oluşturacak şekilde kendi bağımsız taktikleriyle 
ortaya çıkıp her konuda ve her alanda politika yapmak zorundadır. 
Bu özelliği ile ‘politika yapmak’, aslında, teorinin aydınlatıcılığında 
yürütülen ve ancak onun içine dalındıkça teorik faaliyete de devrimci 
bir anlam ve işlev kazandıran bilinçli ve sistematik bir pratik faaliyet 
içinde olmak demektir.

Onun için, kim politikanın rolünü ve önemini hangi gerekçeyle, 
hangi biçim altında reddediyor ya da bir biçimde küçümsüyorsa, o 
ayrıca teoriyi de pratiği de gerçekte değersizleştirip bağrına basarak 
öldürüyor demektir. Lafta hangi iddialara sahip olunursa olunsun 
her iki halde de aslında kendi dışındaki güçlerin ve dinamiklerin 
etkinliklerinden doğacak “elverişli fırsatların” ortaya çıkışını bekleyen 
katıksız bir kendiliğindencilik söz konusu demektir.

Sınıf mücadelesinin kıran kırana bir hal aldığı 1977-’78’lerin 
koşullarında “neyin pratiğini yapacağız” sorusuyla ortaya çıkıp, 
“teorinin önemi” adına “okuma araştırmaya dayalı bir devrimcilik”, 
buna uygun bir örgütlenme politikası ve faaliyet öneren eğilimi, daha 
işin başında, “devrimci pratik kaçkını katıksız bir sağcılık” olarak 
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tanımladık. Fakat ona karşı yeterince kararlı bir tavır almadık. Ayrılık 
sonrası bir yılı aşkın bir süreyi, mücadele kaçkını bu sağcı yönelimin 
MK içindeki elebaşılarını “ikna” çabalarıyla geçirdik. Bu tutukluk ve 
gecikmenin bedelleri de ağır oldu.

Koordinasyonculuk, TİKB olarak bize en büyük zararı, çok kritik 
bir dönemi “içe dönük” tartışmalarla harcamamıza neden olarak 
verdi. Siyasal planda kartların yeniden karıldığı, bir taraftan artık 
yığınsallaşmış bir antifaşist militanlığın siyaseten sınırlarına dayanıp 
yeni bir düzleme sıçrayıp sıçrayamamanın eşiğine geldiği öte 
taraftan 12 Eylül’ün ayak seslerinin duyulduğu bir tarihsel kesitte, 
tek başımıza ol(a)masa bile başkalarını da etkileyip esinlendirici 
bir mihrak olarak devrimci harekete yeni bir soluk ve daha sağlıklı 
yönelimler kazandırmak üzere oynayabileceğimiz tarihsel bir rolü 
oynayabilmemizin önünde engel oluşturdu. Bütün mesaimizi, dikkat 
ve enerjimizi günün acil ve yakıcı devrimci görevleri üzerinde 
yoğunlaştırmak yerine, giderek “birbirimizle didişmeye” dönüşen “içe 
dönük” süreçlerde tüketmemize neden oldu.

Bu kilitlenme ve içe kapanma hali, Devrimci Muhalefet’e ilişkin büyük 
beklentilerin büyük hayalkırıklıklarına dönüşmesine yol açarak 
dağılma sürecimizi de hızlandırdı.

Bunun ‘tek’ hatta ‘asıl’ sorumlusu Koordinasyoncular değildi aslında. 
Onların militan bir mücadele yürütmeye niyetlerinin kalmadığını 
zamanında görerek bu sağ tasfiyeci görüşlere tavır alan diğer 
devrimci kadroların kendi zayıflıkları ve siyasal cesaretsizlikleri bu 
sonucu doğurdu. Küçük grup zihniyeti ve alışkanlıklarının en tipik 
göstergesi olarak eğer onlar, dünyayı sadece kendi “kapalı devre” 
ilişkilerinden ibaret gören bir sığlık ve sınırlılıkla hareket etmeselerdi, 
başını çektikleri bir ayrılığın yüklediği sorumlulukların yanı sıra 
dönemin özgünlüklerini bütün yönleriyle görmelerini sağlayacak 
genişlik ve derinlikte bir devrimci tarihsel perspektif sahibi olsalardı, 
“Koordinasyoncuları ikna edeceğiz” diye bir yıldan fazla oyalanmaz, o 
kritik zamanı bu kadar ucuz ve hovardaca harcamazlardı.

Zaten Koordinasyonculuk, TİKB olarak bizim kafaca ve ruhça 
“küçük bir grup” olarak kalmamızın belirleyici nedenlerinin başında 
gelen siyaseten şekilsizliğimizin, programsızlığımızın, devrimciliği 
ve devrimci siyasal mücadeleyi sadece bazı militan yönelim ve 
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eylem biçimlerine indirgeyen korkunç darlıklarımızın, bunların da 
gerisinde yatan ve dönemin grup lideri başta olmak üzere bütün temel 
kadrolarında kendini değişik biçim ve yoğunluklarda gösteren devrimci 
iktidar iddiasının neredeyse yokluğunun ortaya çıkardığı bir sonuçtu.

O kesitte yapılan bu büyük “yığınak hatası”nın acısını TİKB, 12 Eylül 
gibi bir sürece o kadar zayıf güç ve olanaklarla girmek zorunda kalışı 
başta olmak üzere sonraki yıllar boyunca da çok çekti.

HK ile çatışmalar

THKO’dan 1977 Mayıs’ındaki ayrılıkla TİKB’nin TİKB olmaya karar 
verdiği 1979 Şubat’ı arasında tam bir kaos ve erime süreci yaşandı. 
Başlangıçta Devrimci Muhalefet’le birlikte hareket eden birçok kadro 
ve ilişki, belirsizlik, iç karmaşa ve paralizasyonla geçen bu süreç 
zarfında ya mücadeleyi bıraktı ya da hayalkırıklığı ve pişmanlık içinde 
THKO’ya geri döndü. Ordu, Amasya, İzmir, hatta Ankara’daki ilişkiler 
adeta eridi. İstanbul ve Adana’da da büyük güç kayıpları yaşandı. 
Bu durumu fırsat bilen THKO MK içindeki tasfiyeci hizip, Aydınlık’a 
özgü bir yöntemle “kontrgerilla örgütlenmesi” ve “MİT ajanları” olarak 
lekeleyip Halkın Kurtuluşu gazetesinde  isimlerini yayınladığı 
Muhalefet kadrolarına karşı fiziki saldırılar başlattı.

Saldırıların ilki Ankara’da gerçekleştirildi. Muhalefet’in Ankara’daki 
önde gelen kadrolarından biri, Hacettepe Yurdu’nda kıstırılarak 
ağır bir şekilde dövülüp ikinci kattan aşağıya atıldı. Daha sonraları 
Adana’da düzenlenen silahlı saldırılardan birinde boynundan yara alan 
Sezai EKİNCİ, o kurşunu son nefesini verene dek vücudunda taşıdı. 
Fabrikalarda çalışanlardan cezaevlerinde tutsak olanlara kadar bütün 
kadro ve taraftarlarımız her yerde HK’cıların saldırılarına uğruyorlardı. 
Bu gözüdönmüş saldırganlık, ciddi bir cangüvenliği sorunu yanında 
örgütsel güvenlik açısından da önemli sorunlar ve tehlikeler yaratır 
oldu. Örneğin Sezai yoldaş vurulduğunda, Adliye’den kaçırılmış bir 
firari olarak aranıyordu. O sıralar sahte kimlikle Profilo’ya işçi olarak 
girmiş olan bir kadın yoldaşımız, fabrika çıkışı sadece vahşi bir 
biçimde dövülmekle kalmamış çantası da gasp edildiği için kimliksiz 
kalmıştı ve tuttuğu evin güvenliği de tehlikeye girmişti. Hızlı bir biçimde 
tırmandırılan bu organize saldırılar sonunda iş kan dökmeye kadar 
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vardı.

İstanbul Bahçelievler-Siyavuşpaşa yöresinin mahalli devrimci 
önderlerinden genç bir işçi olan Ali ALGÜL yoldaş, 19 Kasım 
1979 günü mahallesinde pusuya düşürülerek öldürüldü. İlk kan 
böyle döküldü ve işin daha da acı veren tarafı, yıllar sonra 12 Eylül 
mahkemelerinde görülen bir TDKP davası sırasında neredeyse 
tamamı çözülmüş olan 80’i aşkın sanığın dosyadaki tek silahlı eylemi 
Ali ALGÜL’ün vurulması eylemiydi.

Bunun üzerine TİKB, “kadro ve taraftarlarına karşı yürütülen 
saldırılarda kan dökenleri ve bu saldırılara karar verdikleri bilinen 
THKO MK üyelerini ölümle cezalandırma” kararı aldı ve bunu 
kamuoyuna açıkladı.

Bu kararın duyurulmasından bir süre sonra, Ali ALGÜL’e kurulan 
pusuda yer aldıkları çok sayıda tanığın anlatımıyla kesinleştirilmiş olan 
TDKP taraftarı iki genç devrimci bu kez TİKB tarafından cezalandırıldı. 
Bunlardan biri, Ali ALGÜL’e kurulan pusuyu örgütlemekle kalmayıp 
açılan ilk ateşte yaralandıktan sonra bir kum yığınının arkasına 
siperlenen Ali’ye arkadan yanaşarak kafasına son kurşunu sıkmıştı. 
Bölge halkından çok sayıda tanık vardı. Diğeri ise, ayrılık sırasında 
önce Devrimci Muhalefet’le birlikte hareket edip sonra THKO’ya 
geri dönen genç bir devrimciydi ve bunun da, Ali’nin semte gelip 
gelmediğini bütün gün gözlemekle kalmayıp ilk ateşi açanlar arasında 
olduğu yine bölge halkı tarafından belirtilmişti.

Yaptıkları ne kadar ağır bir suç olursa olsun, bu genç devrimcilerin 
ölümleri keşke TİKB’nin elinden olmasaydı!.. Genç ve deneyimsiz 
birer devrimci olarak onlar sonuçta “örgütlerinin aldığı bir kararı 
uyguladıkları” düşüncesiyle hareket etmiş, daha doğrusu bu 
gerekçe onları körleştirmiş, yaptıklarının anlamı ve sonuçları 
üzerinde durup düşünmekten uzaklaştırmış ve Ali gibi öncü bir 
komünist işçinin kanını dökmüşlerdi. Buna rağmen, keşke onları 
bu şekilde cezalandırmanın dışında bir yol bulunabilseydi!..

Ne var ki, bu akılalmaz şiddet politikasını gündeme getirip saldırıları 
sistematik bir biçimde tırmandıran THKO şefleri geriye fazla bir yol 
bırakmamışlardı.

Yoksa  TİKB, devrimci güçler arasındaki ilişkilerde şiddet 
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kullanımına her zaman ilkesel bir karşıtlık içinde oldu. TDH 
içinde,  kendilerinden ayrılanlara karşı şiddet uygulamanın bulaşıcı bir 
hastalık gibi yayılıp genelleştiği ‘90’lı yılların ortalarında, kullandıkları 
yöntemler ve örgüte verdikleri zararlar bakımından bunu fazlasıyla 
hakedenlere bile şiddet uygulamaktan bilinçli bir tutumla kaçındı. Bu 
konuda da TDH’de farklı bir örnek ve gelenek yarattı.

TİKB, 1979 koşullarında da THKO şeflerinin gözüdönmüşlüğü 
karşısında önceleri ısrarla farklı çözüm yollarını zorladı. Kadro ve 
taraftarlarına yönelik saldırılara aynı yöntemlerle karşılık vermekten 
uzun süre kaçındı. Sürekli «saldırıya uğrayan» konumunda olunduğu 
halde hiçbir misillemede bulunulmadı. Tersine, her olayın ardından 
THKO yönetici ve kadrolarına «saldırılardan vazgeçmeleri» çağrısında 
bulunuldu. Kimi bölgelerde Dev-Yol ve MLSPB gibi başka devrimci 
örgütler araya konularak gidişin önü alınmaya çalışıldı. Ama bunların 
hiçbiri kar etmedi. Hatta zayıflık ve acizliğe yoruldu. Şiddeti gündeme 
getirip saldırıları başlatan oportünist gözüdönmüşlük, biraz da bundan 
cesaret alarak işi pusu kurup adam vurma noktasına vardırdı. O sınırın 
da aşılmasından sonra, kadrolarının sistematik bir biçimde saldırıya 
uğrayıp öldürülmelerinin önünü alabilmek için TİKB’nin önünde, bu 
işin sorumlularına sert bir karşılık vermekten başka bir yol kalmamıştı.

12 Eylül döneminde poliste utanç verici boyutlarda çözülmekle 
kalmayıp sonrasında da her türlü devrimci siyasi faaliyetten ellerini 
ayaklarını çeken THKO’nun o zamanki yöneticileri, Ali’yi vuran 
taraftarlarının cezalandırılmasına misilleme olarak bu kez DİSK’i 
kuran öncü işçiler kuşağından, 15-16 Haziran Direnişçisi bir işçi olan 
Hamit TEKİN (Hamido) yoldaşı evinin önünde, eşinin ve çocuklarının 
gözü önünde vurup öldürttüler (9 Aralık 1979). Bu artık aklın, vicdanın, 
devrimci her türlü değer ve ölçünün hükmünü yitirdiği bir noktaydı.

Hamido’nun katledilmesinin yarattığı tepkilerin büyüklüğünden korkarak 
İstanbul’da hız kesen saldırganlık, 31 Ocak 1980 günü kendisini bu kez 
İskenderun’da kustu. Faşist elebaşı Türkeş’i Antakya’ya sokmayan 
devrimci kitle direnişini örgütleyen devrimci öncülerden biri olan Hacı 
KÖSE yoldaş yine kalleş bir pusuda vurularak yaralandı. Çok sayıda 
devrimci eylemden dolayı Antakya polisinin aylardır peşinde koştuğu 
yoldaşı hastaneden kaçırma girişiminin başarısız kalması üzerine, 
oportünist çürümenin yarım bıraktığını polis tamamladı: Hacı yoldaş, 
22 Şubat 1980 günü hastanede işkenceyle katledildi.
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Saldırılardaki tırmanmanın hesabını doğrudan sormak üzere peşlerine 
düşülen THKO şefleri, TİKB’nin nefesini enselerinde hissetmeye 
başlayınca, düğmeye basarken yaptıkları gibi bu kez de saldırıların 
önünü birden kestiler. Onların frene basmaları üzerine, işlerin bu 
noktaya gelmesini zaten istemeyen ve kan davası peşinde koşmayan 
TİKB de acılarını içine gömerek bu süreci noktaladı.

Kurucu kongre: İMT

«Dış»tan THKO’nun saldırganlığına paralel biçimde «iç» bir engel 
olarak merkezi karar ve politikalar temelinde aktif bir siyasal faaliyet 
yürütülmesini fiilen engelleyici bir rol oynayan Koordinasyoncu 
sağcılıkla yolların ayrılmasından sonra silkinip devrimci bir örgüt 
olmanın temel gereklerini yerine getirmeye yönelinmesi beklenir ve 
gerekirdi. Her şey bir yana hızlanarak süren kan kaybının önünü 
alabilmek buna bağlıydı. Elde kalan bütün güçler, temel görüşlerin bir 
an önce yazılı hale getirilmesi yanında proleter devrimci bir pratiğe 
yol gösterecek net politika ve taktiklerin ortaya konulması beklentisi 
ve ihtiyacı içindeydiler.

Ne var ki, çevreci tarz ve alışkanlıklar yanında iktidarsızlık ve iddiasızlık 
çok derine işlemişti. Ne hala büyük bir saygınlık ve otoriteye sahip 
olan grup liderinde ne de ayrılığın başını çeken önder kadroların 
herhangi birinde bu yönelim ve niyet görünüyordu. Devrimci ilke ve 
kurallara dayalı ciddi bir örgütsel işleyiş ve disiplinin olmadığı çevreci 
yapı ve ilişkilere özgü bir keyfilik ve dağınıklık hüküm sürmeye 
devam ediyordu. Herkes kendi eğilim ve alışkanlıklarına göre bir yol 
tutturmuş, kendince “yapılmasını gerekli ve önemli” gördüğü işlerin 
peşinde koşturuyordu.

Derinleşerek süren bu çevreci tarz ve dağınıklığın yeni sorun ve 
sürtüşmeler üretmesi kaçınılmazdı.   Nitekim çok geçmeden hem 
MK’nın geriye kalan üyeleri arasında ciddi görüş ve tutum ayrılıkları 
başgösterdi hem de çeşitli alanlarda sorumlu konumlardaki genç 
kadrolar arasında MK’ya yönelik tepki ve eleştiriler yoğunlaştı. O 
zamanlar Adana İl Komitesi üyelerinden olan İsmail CÜNEYT ile 
Müfreze üyelerinden Sezai EKİNCİ yoldaşların sözcülüğünü yaptıkları 
bu tepkiler, “MK’nın ya örgüte devrimci önderlik sorumluluklarını 
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hakkıyla yerine getirecek bir yönelime girmesi ya da kenara çekilerek 
örgütün önünü açması” temelinde yükselen haklı devrimci eleştirilerdi.

MK içindeki görüş ve tutum farklılıkları da son tahlilde bu nedenden 
kaynaklıydı. Fakat orada kişisel duygular ve tepki birikimleri de işin 
içine fazlasıyla karışmış durumdaydı. Asıl önemlisi, eski grup liderine 
bu temelde sert ve öfkeli eleştiriler yönelten kadroların kendileri de, 
organın ve örgütün önüne düşerek farklı ve devrimci bir yönelim içine 
girilmesine öncülük edecek bir pratik ve iddiadan uzaktılar. Başka 
bir anlatımla bu eleştirellik, kurucu yönü ve iddiası zayıf, esas olarak 
karşı çıkmayla sınırlı bir eleştirellikti. Bu öncü irade ancak aylar sonra 
toplanan İMT (İleri Militanlar Toplantısı)’nda ortaya çıktı.

19-21 Şubat 1979 tarihinde yapılan İMT, yerine getirdiği işlev 
bakımından TİKB’nin tarihinde ‘kurucu kongre’ özelliğine sahiptir. 
Adından da anlaşılacağı üzere bu, ayrılık sonrası yaşanan erimeden 
geriye kalan bütün temel kadroların “tamam mı, devam mı” sorusuna 
yanıt vermek üzere biraraya geldikleri bir kader toplantısıydı. Durum 
o kadar kötü ve moral bozucuydu ki, Ankara’dan çağrılan bir kadro, 
“biraraya gelip konuşacağız da ne olacak, ne değişecek” gerekçesiyle 
toplantıya katılmaya bile gerek duymamıştı. Eski grup lideri de 
benzer bir umutsuzluk ve yorgunluk içindeydi. Ancak toplantıya bu 
ruh hali değil, devrimci bir örgüt ve geleceği inşa iddiası ve kararlılığı 
damgasını vurdu. İMT’nin tarihsel önemi ve anlamı da burada saklıydı 
zaten.

O toplantıdan, Leninist temellerde devrimci militan bir örgüt haline 
gelme iddiası ve kararlılığıyla çıkıldı. Öncelikle her alanda şekilsizliğe 
bir son verecek adımların atılmasına yönelik kararlar alındı. Bunların 
başında da, o güne dek savunageldiğimiz ideolojik-siyasi görüşlerimizi 
ana hatlarıyla yansıtacak yazılı bir Platform’un kaleme alınmasıyla 
Leninist ilke ve kurallara dayalı yazılı bir Tüzük’ün ortaya konulması 
geliyordu. Toplantı, “kişilere bağımlılık” temelinde yükselen dar grup 
tarzına ve çevreci alışkanlıklara, ilkelliğe ve amatörlüğe savaş ilan etti. 
Örgüt içi işleyiş ve ilişkilerde Leninist ilke ve kurallar temelinde organ 
işlerliğine dayalı bir ilişkiler sistematiğinin esas alınmasının altını çizdi. 
Örgütün bu temelde yeniden örgütlenmesini, dağınık ilişkilerin hızla 
toparlanarak militan bir siyasal pratiğe yönelinmesini kararlaştırdı. 
Bu devrimci yeniden inşa atılımına önderlik etmek üzere yeni bir MK 
seçti. Ayrıca, örgütsel faaliyete merkezi bir yön kazandıracak birer 
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kılavuz ve eğitim aracı olmalarının yanında devrimci yeraltı ruhunu 
ve kültürünü geliştirmenin araçları olarak iki illegal yayın organının 
(İhtilalci Komünist ve Orak-Çekiç) çıkarılması kararı alındı.

Kendi başlarına ele alındıkları zaman bunların çoğu “o kadar 
da büyütülmemesi gereken sıradan adımlar” olarak görünebilir. 
Proletaryanın sınıf mücadelesinin kapsam ve genişliği dışında 
başkalarının yaptıkları, hatta bizzat TİKB’nin daha sonraki yıllarda 
başardıklarıyla kıyaslandığında  “küçük ve önemsiz” gelebilir. Ancak 
küçük burjuvaziye özgü bu idealist kıyaslama yöntemiyle değil de 
tarihsel materyalist bir yaklaşımla değerlendirildikleri taktirde, TİKB’nin 
o günkü somut koşullarında bunların bir bütün olarak ne kadar önemli 
adımlar olduğu net olarak görülür. Her biri birbirini tamamlayıp 
bütünleyen bu adımların sonucunda ortaya o güne kadarkinden çok 
farklı ve devrimci bir TİKB gerçeği çıkmıştır.

Zaten TİKB’yi TİKB haline getiren İMT sonrası atılımın püf noktasını, 
Marksist devrimci bütünlük anlayışına uygun çok yönlü bir 
gelişme çizgisinin yakalanması oluşturur. İMT sonrasında atılan 
adımlar şayet sadece teori alanında Platform’un kaleme alınması 
ve bazı yeni ideolojik-siyasi açılımlarla sınırlı kalsaydı ya da genel 
bir örgütsel reorganizasyon ve pratiğe yönelim çerçevesini fazla 
aşmayacak olsaydı, öyle güçlü bir devrimci atılıma yol açmak şurada 
dursun, yapılanların bile karşılığını tam bulamadığı geçici ve göreli 
bir esintiden fazlasını yaratamazdı. Nitekim TİKB tarihinin en büyük 
derslerinden biri bu noktada saklıdır:

TİKB, faaliyetleri sırasında, devrimci bütünlük çizgisini ne 
ölçüde yakalayıp buna yakınlaşmışsa, sadece kendisini aşmakla 
kalmayıp başkalarına da esin kaynağı oluşturan başarıların sahibi 
olmuştur. Buna karşın, bu bütünlük düşüncesinden uzaklaşıp 
sadece belirli bazı konu ve yönlerdeki göreli ilerlemelerle 
yetinen bir tek yanlılığa savrulduğu durum ve kesitlerde ise 
patinaj yapmaktan, hatta eski konumunu ve özelliklerini dahi 
koruyamadığı bir gerileme sürecine girmekten kurtulamamıştır.

İMT’nin tarihsel açıdan önemli özel bir işlevi de, ‘68’lerden o güne 
kadar süregelen “kişiye bağımlı” çevreci yapılanma ve ilişki tarzından 
köklü bir kopuş iradesini ortaya koymasıdır. Bu genellikle eski grup 
döneminin lideriyle yol ayrımlarının o toplantıda iyice belirginleşip 
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resmileşmesine indirgenir. Fakat sözünü ettiğimiz devrimci kopuşun 
özünün gerçekte nerede yattığını göremeyen bu sığ yaklaşımın 
kendisi, “kişilere bağımlılığı” üreten zihniyet ve alışkanlıklardan tam 
kopulamadığını gösterir.

Bu noktada sorunu ideolojik, örgütsel ve tarihsel muhtevasından 
koparıp ‘kişiselleştirerek’ salt eski grup liderinin eleştirisine 
indirgeyenler, İMT’nin özünü ve ruhunu kavrayamadılar. O dönemin 
alışkanlıklarını aşmış gibi görünseler de aşamadılar. Nitekim böyleleri, 
ilerleyen yıllarda, onun hiçbir zaman tenezzül etmediği ölçülerde 
pervasız birer “şef” özentisi olarak örgütün karşısına çıktılar.

İMT’de somutlanan eski çevreci tarz ve anlayıştan kopuş yöneliminin 
can alıcı adımını, örgütsel ilişkiler ve işleyişin tüzüksel kurallara 
bağlanmasından da önce ideolojik-siyasi şekilsizliğe son verilmesi 
oluşturur. Bu anlamda, eski küçük grup dönemine son veren tayin 
edici asıl adımlar, ‘79 Platformu’nun kaleme alınmasıyla merkezi 
yayın organları olarak İhtilalci Komünist (İK) ve Orak-Çekiç’in (OÇ) 
çıkarılmalarına karar verilmesidir. Bunlar sayesinde örgüt, örgütsel 
birlik ve ilişkilerin de temelini oluşturan açık ve kesin bir ideolojik-
siyasi kimliğe, pratik siyasi faaliyetlere merkezi bir karakter ve yön 
kazandıracak araçlara sahip hale gelmiştir.

Bunların grup döneminde en fazla korkulan ve yıllarca uzak durulan 
yönelim ve adımlar oldukları gerçeği de dikkate alınacak olursa, 
TİKB’nin, devrimci iktidar bilinci ve iddiasından yoksun, kişiye bağımlı, 
şekilsiz bir devrimci muhalefet çevresi olmaktan çıkarak Leninist bir 
örgüt olma düzlemine sıçraması açısından İMT’nin oynadığı rol daha 
fazla belirginleşir.

Bu adımların kendi içlerinde taşıdıkları zayıflık hatta lekeler bile 
yerine getirdikleri işlevin yanında önemsizdir. Örneğin, Türkiye’nin 
sosyo-ekonomik yapısı ve devrimin kesintisizliği konularında 
örgütün 1968’lerden beri başkalarından farklılık konusu olarak 
savunageldiği temel görüşlerin biraz daha geliştirilmiş olarak derli 
toplu ifadesini yansıtan ‘79 Platformu bariz Maocu lekeler içerir.  Bir 
taraftan Türkiye’de bağımlı kapitalizmin göreli gelişmişliğinin altını 
çizer, buna bağlı olarak proletaryanın devrimimizdeki önder ve öncü 
rolünü vurgular ve en önemlisi devrimin kesintisizliğini öne çıkaran 
sosyalist bir yaklaşımı dile getirirken diğer yandan hala «demokratik 
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devrim aşamasında bulunduğumuz» tespitini tekrarlamakla kalmaz, 
köylülüğün ve toprak sorununun ağırlığı ve önemi konularında tipik 
Maocu kalıpları tekrarlayan çelişkili yaklaşımlar sergiler. Fakat tüm 
bunlar, Platform’un ve o kesitte atılan diğer adımların, TİKB’nin 
tarihsel gelişim sürecinde oynadıkları rolün önemini zayıflatıp ortadan 
kaldırmayacağı gibi, TDH’nin o zamanki genel düzeyi ve bilinç seviyesi 
gözönüne getirilecek olursa bunların dönemine göre ileri ve gelişkin 
yönler taşıdıkları gerçeğini de değiştirmez.

İMT sonrası devrimci atılım

İMT, örgüt güçleri tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. 
Şekilsizliğe ve belirsizliğe son veren böyle bir toplantının yapılmış 
olması bile örgütün üzerine atılmış ölü toprağını silkelemesine yetti. 
İMT’de alınan kararlar ve peşpeşe devreye sokulan politika ve 
araçlar, bu coşkuyu ve heyecanı büyütmekle kalmadı, alınan kararları 
ve politikalara yaşama geçirme konusundaki devrimci motivasyonu 
kamçıladı.

TİKB’nin ölmediği, daha doğrusu küllerinden yeniden doğduğu 
pratikte de çok geçmeden görülür, hissedilir oldu. İMT’ye bir  “yeniden 
doğuş”, gerçek anlamda “kurucu bir kongre” özelliğini kazandıran 
temel unsurlardan biri de zaten pratikteki bu canlanma ve devrimci 
atılımdı.

Dönem, Türkiye’de sınıf mücadelesinin keskinleştiği bir dönemdi. 
1975 sonlarından itibaren büyük bir dalgaya dönüşen işçi sınıfı ve 
emekçi halk hareketindeki kabarış doruk noktasındaydı. Politize 
olmayan hiçbir alan, kesim, kurum yoktu. Fabrikalar, okullar, 
mahalleler, semtlerin de ötesinde artık iller ve ilçeler düzeyinde bir 
politik saflaşma ve etkinlik söz konusuydu. Sol hareket, tarihinde 
görmediği bir kitleselliğe ulaşmıştı. Fakat hareketin örgütlülük, 
ondan da önce önderlik düzeyi bu gelişmenin çok gerisinde kalmıştı. 
Hızla yığınsallaşan ve devrimcileşen hareket, ona öncülük etme 
iddiasındaki güç ve örgütleri aşmıştı. Hızla büyüyen ‘gövde’ ile 
gitgide daha yetersiz hale gelen ‘kafa’ arasındaki bu anomali, ciddi 
bir tehlike kaynağı, ilerde büyük hayalkırıklıkları ve ağır bir yenilgiyle 
sonuçlanacak kırılmanın habercisiydi.
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Gelişen hareketi kontrol altına almakta giderek daha fazla zorlanan 
burjuvazi, çareyi, terörü daha fazla tırmandırmakta görüyordu. Bu 
arada kapitalist sistemin 1970’lerin başlarında patlak veren genel krizi, 
bağımlı Türkiye kapitalizmini de ağır bir biçimde vurmaya başlamıştı. 
Bu aslında o güne dek izlenen sermaye birikim rejiminde başgösteren 
genel bir tıkanmaydı.1960’ların başından itibaren izlenegelen «ithal 
ikameci sanayileşme» birikim modelinin artık sonuna gelinmişti.

Yeni bir modele geçiş zorunluluğu, Türk tekelci burjuvazisinin kaynak 
ihtiyacının da büyümesi demekti. Zaten yapısal bir zayıflık olarak 
kaynak yetersizliği çeken ve bu konuda yeni bir sıkışma yaşayan 
burjuvazi ise “50 cente dahi muhtaç” haldeydi. Benzin, mazot, ilaç 
başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri bile karaborsaya düşmüştü. 
Dolayısıyla Türk tekelci burjuvazisinin hareket alanı daralmıştı. Gelişen 
sınıf ve kitle hareketini kimi tavizler vererek yumuşatıp denetim altına 
almayı deneyebilecek durumda değildi.

Geriye daha fazla ve daha yoğun bir baskı ve terör uygulamak 
kalıyordu. O da buna yöneldi. Özellikle devlet destekli sivil faşist 
beslemeler aracılığıyla uygulanan terör, devrimci kadrolara, işçi ve 
emekçi kitle önderlerine yönelik suikastlar düzlemini de aşarak toplu 
taşıma araçları ve kahvelerin bombalanıp kurşunlanması şeklinde 
kitle katliamlarına dönüşmüştü. 1978 Aralık’ında gerçekleştirilen 
Maraş Katliamı’yla bu saldırganlık vitesi bir boy daha büyüttü.

Gidişat bir iç savaş yönündeydi. Ortadaki bütün belirtiler bunu 
gösteriyordu. Dolayısıyla devrimci hareketin de en başta kendisini her 
bakımdan hızla bu olasılığa hazırlaması gerekiyordu. Fakat bunun için 
önce, hareketin peşinden sürüklenmenin kolaycılığından kurtulmak 
şarttı. Gel gör ki, kuyrukçuluk o kadar derine işlemiş, önderliklerin 
çapsızlığıyla büyüyen hareketin çapı arasındaki çelişki o kadar 
büyük ve bariz bir hal almıştı ki, sözde öncüler hareketin temposuna 
yetişemez olmuşlardı. 12 Eylül askeri faşist darbesi öncesi her biri 
aynı zamanda birer “yoklama saldırısı” özelliğini taşıyan Tariş ve 
Antbirlik saldırılarıyla Fatsa operasyonuna ülke genelinde gösterilen 
tepkilerin sıradanlığı ve cılızlığı, durumun ve gidişin hala farkında 
olunmadığının tipik göstergeleriydi.

TİKB’nin İMT sonrası en başta devrimci bir yeraltı inşasına 
yönelmiş olmasının anlam ve değeri, bu tarihsel koşullarla birlikte 
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düşünüldüğünde daha iyi görülür. 1977 Mayıs’ındaki ayrılıktan 
o güne kadar geçen sürede çok kan ve mevzi kaybedilmiş olduğu 
halde, daha hızlı güç toplama ve kitleselleşme imkanlarını içeren 
legal araç ve yöntemlerin değil de illegal araçların  ve örgütlenmenin 
esas alınması, 12 Eylül faşizmi karşısında doğru dürüst bir direniş 
dahi sergileyemeden çözülüp hızla tasfiyeciliğe evrilen legalist 
kendiliğindencilikten farklılığı simgeler. Bu stratejik tercihe de yön 
veren devrimci militan ruhu ete-kemiğe büründüren ve sadece tek bir 
biçimden ibaret olmayan politikaların, yöntem ve araçların toplamı, 
TİKB kadro ve taraftarlarının ezici bir çoğunluğunu 12 Eylül koşullarına 
hazırlama okulu işlevini görmüşlerdir.

İMT’nin hemen arkasından çıkarılmaya başlanan İK’lerle örgütün 
ideolojik konum ve kimliği daha net ve gelişkin çizgilere kavuşturuldu. 
Maoculuğun eleştirisini derinleştiren polemik yazıları dışında İK’in 
3. sayısında yayınlanan Parti yazısıyla 4. sayıda yayınlanan faşizm 
tahlilleri, o dönem her iki konuda da etkin yasalcı pasifist görüşlerin 
devrimci ML temellerde güçlü birer eleştirisi olmanın ötesine geçen 
yol gösterici çözümlemelerdi.

OÇ ise, örgüt güçlerini somut siyasal perspektiflerle donatmanın 
yanında onların gelişkin bir devrimci yeraltı ruhu, deneyim ve 
alışkanlıklar edinmelerini sağlayan bir araçtı. İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Adana başta olmak üzere örgütsel faaliyetin yürütüldüğü bütün 
yerleşim birimlerinde, önceden belirlenmiş işçi ve emekçi evleriyle 
çevrelerine silahlı birimlerin koruması altında dağıtılıyordu. Bu 
anlamda OÇ’in yayını, baskıdan dağıtıma kadar faaliyetini her koşul 
altında sürdürebilecek bir örgütsel ağ ve mekanizmaların inşasına da 
kılavuz ipi oldu. 

OÇ, sadece baskısı ve dağıtımıyla değil, içeriğiyle de örgütü komünist 
militan bir savaş örgütü olarak örgütlemede büyük role sahiptir. 
Örneğin, TİKB’nin 12 Eylül faşizmi sırasında örgütsel bir tavır düzlemine 
yükselttiği işkencede devrimci direniş geleneğinin yaratılmasında, 
polise düşen militanlarının somut işkence deneyimlerinin 12 Eylül 
öncesinden başlayarak OÇ’de yayınlamasının ve bu konuda yine OÇ 
aracılığıyla yürütülen sistematik eğitimin rolü belirleyicidir.

Düzenli OÇ dağıtımının yanı sıra günlük propaganda-ajitasyon 
faaliyetleri sırasında da yasadışı biçimlerin kullanımına dayalı 
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militanlık esastı. Silahlı birimlerce yapılan yazılama, afişleme, işçi 
servislerinde ve fabrika önlerinde bildiri dağıtımı gibi rutin faaliyetlerin 
dışında silahların açıkta taşındığı kahve konuşmaları ve silahlı sokak 
gösterileri, TİKB’nin o dönem çok sık kullandığı temel biçimlerdi. 
Seçimler gibi özel kesitler dışında, gündeme gelen kimi önemli konulara 
ilişkin propaganda-ajitasyon faaliyeti kapsamında da düzenlenen 
silahlı kahve konuşmaları, TİKB’nin konulara ilişkin mesajlarını işçi ve 
emekçilere sözlü olarak iletmenin dışında onları gözükara militan bir 
duruş sahibi olmaya teşvik edip cesaretlendirme amacını taşıyordu.

Büyüklü-küçüklü onlarca silahın açıkça taşındığı silahlı sokak 
gösterilerinin amacı da aynıydı. O dönem büyük kentlerde pek 
görülmedik olan bu biçim, ilk kez Adana’da, üstelik sıkıyönetim 
koşullarında, TİKB’nin toprağa ilk düşen militanı Azmi AKAN 
yoldaşın 21 Nisan 1979’daki cenaze töreninde uygulandı. Daha 
sonra yine Adana’da Vedat ÇATALTEPE (9 Eylül 1979), Ali ALGÜL 
ve HAMİDO yoldaşlar için İstanbul- Bahçelievler Siyavuşpaşa’da da 
benzer törenler yapıldı.

1980 yılının 15-16 Haziranı’nda, Maraş Katliamı üzerine ilan edilen 
sıkıyönetimin “her türlü anma ve gösteriyi yasaklama” kararına rağmen 
Kartal-Karlıktepe’de düzenlenen silahlı gösteride sıkıyönetim 
devriyeleriyle çatışma çıktı. Bir asteğmenle iki er vuruldular. 15-16 
Haziran Büyük İşçi Direnişi’ni anmak amacıyla aynı gün Merter’de 
DİSK Genel Merkezi’nden sokağa çıkmaya kalkan TİP Genel Başkanı 
Behice Boran dahil yüzlerce gösterici, ellerini enselerinde birleştirmiş 
olarak yüzüstü asfalta yatırılıp gözaltına alınırlarken, TİKB’nin Kartal-
Karlıktepe’de düzenlediği ve 150’nin üzerinde göstericinin katıldığı 
anmada kimsenin burnu bile kanamadı. Bu darbenin kudurganlığıyla 
Kartal-Gülsuyu bölgesindeki bilinen bütün TİKB taraftarlarının ve 
bilinen devrimcilerin evleri basıldı. Gözaltına alınanlar arasında 
bulunan TİKB taraftarı Songül KAYABAŞI yoldaş ile TİKKO 
sempatizanı Aziz ARAS işkenceyle katledildiler.

TİKB, silahlı sokak gösterileri geleneğini 1990’lı yıllar boyunca da 
sürdürdü. Özellikle örgütün tarihindeki önemli günler ya da olaylar bu 
militan biçimle de selamlandı. Nitekim 1990’lı yıllarda toprağa düşen 
yoldaşlarımızdan genç yaşında önderleşen çok yönlü komünist Eralp 
YAZAR (4 Mart 1992 - İzmir) ile bilinci ve yüreği yaşından kat kat büyük 
Genç Komünar Nurettin DEMİR (16 Şubat 1997 - İstanbul-Esenler) 



38

yoldaşları, örgütün kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen silahlı 
gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda yitirdik.

TİKB ile ilişkisi TİKB öncesi grup döneminde başlayan (1974), militan 
komünist kimliğini, devrime ve sosyalizme olan bağlılığını ölümüne 
kadar da koruyan, 1974 sonrası Ankara’daki gençlik hareketinin öne 
çıkan savaşçılarından Atilla ACARTÜRK yoldaş (9 Şubat 1978); 
babasının İstanbul-Fatih’teki bakkal dükkanında çalışırken faşistler 
tarafından tanınıp katledilen Amasya-Taşovalı genç komünist 
Muzaffer MUTLU (21 Haziran 1978); 17 yaşında gözükara bir 
TİKB militanı olarak Adana-Kiremithane’de faşistler tarafından 
pusuya düşürülerek katledilen Vedat ÇATALTEPE (9 Eylül 1979); 
alçakgönüllü ve çalışkan bir kitle örgütçüsü olarak “Camcı” lakabıyla 
tanınan işçi Serdar YILMAZ (Mayıs 1980) ise THKO’dan ayrılıktan 
1. Konferans’a kadar geçen süreçte yıldızlara uğurladığımız 
yoldaşlarımız  arasındaydılar.    

Kurucu Kongre özelliğine sahip İMT sonrası atılım yapılan alanlardan 
biri de işçi çalışmasıydı. Sınıfın öncü unsurlarını devrimci sınıf 
sendikacılığı çizgisinde biraraya getirip onların önderliğinde militan 
bir sınıf hareketi örgütlemeyi hedefleyen Devrimci Sendikal Birlik 
(DSB) politikası, OÇ aracılığıyla bu dönemde ortaya konuldu. 
Özellikle İstanbul ve Adana’daki sınıf çalışmalarına önderlik eden 
yoldaşların çaba ve katkılarıyla geliştirilip zenginleştirildi. Öyle ki, 
İsmail CÜNEYT’in koordinatörlüğünde yayına sokulan merkezi DSB 
Bülteni dışında, 12 Eylül askeri faşist darbesi gerçekleştirildiğinde 
İstanbul’da Profilo DSB, Adana’da ise Paktaş DSB gibi tümüyle bu 
fabrikalardaki işçi ilişkileri tarafından çıkarılan lokal DSB bültenleri 
vardı. Profilo DSB’nin yayınında Ataman İNCE’nin emeği büyüktü.

1. Konferans

İMT’den 14 ay sonra TİKB 1. Konferansı yapıldı (22-24 Nisan 1980). 
İMT sonrası gerçekleştirilen çok yönlü devrimci atılım, örgütteki 
büyüme ve güçlenme, ama hepsinden önemlisi devrimci özgüvenin 
yeniden kazanılmış olması ve gelecek umudu Konferans’a da 
yansıyordu. Ancak toplantıya damgasını vuran bu gerçek, yine aynı 
toplantıda başını tekrar gösteren bazı zaaf ve zayıflıkların da gözden 
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kaçırılmasına, önemsenmeyip üzerinde yeterince durulmamasına yol 
açtı.

İMT sonrası gerçekleştirilen kolektif devrimci atılımın aslan payını 
kendilerinde gören kimi kadrolardaki başdönmesi ve böbürlenme 
eğilimleriyle grup dönemine özgü bireysel tutum ve keyfiliklerin hala 
yaşadığını gösteren belirtiler bunların başında geliyordu. Örneğin, 
“konferans delegesi” olduğu halde eski grup lideri toplantıya 
getirilmemişti. Onu getirmekle görevli MK üyesi, “gelse ne katkısı 
olacak” gerekçesiyle kendi kafasından böyle bir karar vermiş ve bunu 
da büyük bir pervasızlıkla uygulamıştı. Konfrerans’ın ilk oturumunda 
bazı delegeler tarafından eleştirildi bu keyfilik ama üzerinde de fazla 
durulmadı. Halbuki ciddi bir örgüt işleyişi açısından bu çok vahim bir 
durumdu. Çevreci anlayış ve alışkanlıklardan hala vazgeçilmediğini 
gösteriyordu. Bu yüzden üzerine çok daha ciddi olarak gidilmeliydi.

O sıralar iletişim kopukluğu yaşanan İzmir dışında faaliyet yürütülen 
bütün alanlardan, o dönemdeki örgütsel konum ve yerine getirdikleri 
işlevler bakımından Konferans delegesi olmayı hakeden bütün temel 
kadrolar toplantıda yer aldılar. Konferans, MK’nın sunduğu rapor 
ışığında dünyadaki ve Türkiye’deki güncel durumu ve olası gelişmeleri 
ele aldı. Bunlara dayalı yeni görevler tespit etti.

1. Konferans Raporu, kimi hatalı değerlendirmelerine, eksik ve 
yetersizliklerine karşın bir bütün olarak ML bir yaklaşıma ve devrimci 
bir ruha sahiptir. Onun bu belirleyici ve baskın karakteri, özellikle 
Türkiye’deki duruma ilişkin gerçekçi ve isabetli tahlil ve öngörülerinde 
somutlanır.

Sonradan yaşanan somut gelişmelerin ışığında değerlendirildiğinde 
bunlar arasında en dikkat çekici olanı, “egemen sınıfların yükselen 
devrimi bir an önce ezebilmek için şiddetli bir karşı saldırıya 
hazırlandıklarına” ve “faşist ordunun siyasi hayatta oynadığı rolün 
giderek arttığına” tekrar tekrar işaret etmesidir. Bunların içinde, “... ‘AP 
azınlık hükümeti’, ‘koalisyon hükümeti’, vb. formülasyonlar devrime ve 
halka karşı açılan iç savaşı yürütmede yetersiz kaldığında yapılacak 
olan ilk şeyin askeri-faşist bir rejime geçiş olacağından şüphe 
edilemez” belirlemesi de vardır. 12 Eylül askeri faşist darbesinden 
tam 5 ay önce yapılan bu tespit, herhangi bir istihbari bilgiye dayalı 
değil, tümüyle durumun ve gidişin Marksist tahliline dayalı bir siyasal 
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öngörünün ifadesiydi.

Faşist karşı devrimin, yükselen devrime ve halka karşı saldırıyı 
yoğunlaştırarak sürdüreceğine ısrarla dikkat çeken Rapor, bunu üç 
temel nedene dayandırır: Yükselen halk hareketinin yarattığı devrim 
tehdidini ve korkusunu dağıtmak, derinleşen ekonomik bunalımın 
yükünü emekçi halkın sırtına yıkabilmek ve ABD emperyalizminin 
Ortadoğu’ya yönelik stratejik planlarında “kilit ülke” olarak gördüğü 
Türkiye’deki “cephe gerisi”ni sağlama alma isteği.

Dikkat edilirse sıralanan bu 3 başlıca neden, aylar sonra gelen 
12 Eylül saldırısının da başlıca nedeni ve ana hedefleridir. TİKB 
1. Konferans Raporu, 12 Eylül’ün tezgahlanışının nedenlerini ve 
darbenin hedeflerini sadece önceden isabetli olarak tespit edişiyle 
değil, birbirini bütünleyen bu üç neden arasındaki diyalektik 
bağımlılık ilişkilerini kuruşuyla da 12 Eylül’ün amacını uzun süre tek 
bir nedene (halk hareketindeki yükseliş) indirgeyen düz ve mekanik 
yaklaşımlardan ayrılır.

Rapor, sadece reformist-revizyonist ihanet akımlarının değil, sağ 
ve “sol” biçimlerdeki küçük burjuva devrimciliğinin de 12 Eylül 
karşısında uğradığı “şok”u ve bunun sonucu kapıldığı “panik”i  
adeta önceden öngörmüş gibi dağıtma çabasındadır: “Devrim 
güçlerinin yapabileceklerini hesaba katmayarak, hakim sınıfların bu 
saldırı sürecinin direnme görmeksizin ve dizginlenemez bir şekilde 
süreceğini” düşünmenin sonucunun “aşağılık bir teslimiyet, pasifizm 
ve eylemsizlik olacağına” işaret eder.

İMT’den o güne kadar geçen süre içinde TİKB’nin mücadelesi ve 
faaliyetlerinin de genel bir değerlendirmesini yapan 1.Konferans, 
kaydedilen atılım ve başarılardan çok faaliyetler sırasında ortaya 
çıkan hata, yetersizlik ve zaaflar üzerinde durdu. Çünkü, sertleşen ve 
giderek daha da sertleşeceği görülen sınıf mücadelesi koşullarında 
bunların doğurabileceği tehlikelerin bilincindeydi. Ve o bu bilinçle, 
yeraltı örgütünün daha da sağlamlaştırılması ve kadroların militan 
mücadelede olduğu kadar gizli mücadele sanatında da ustalaşması 
başta olmak üzere örgütün önüne bir dizi görev ve hedef koydu. 
Konferans, yeni bir MK’nın seçimiyle noktalandı.
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12 Eylül faşizmi ve  TİKB

1.Konferans’ın üzerinden 5 ay bile geçmemişken 12 Eylül faşist darbesi 
oldu. Darbe, yaz aylarından itibaren artık göstere göstere geldiği 
halde, devrimci hareketin saflarında belirgin bir şaşkınlık yarattı. TKP 
ve TİP başta olmak üzere Sovyetçi revizyonist kampın mensupları 
arasında ise kelimenin tam anlamıyla panik ve korkuya yol açtı. DİSK 
ve bağlı sendikalar başta olmak üzere dönemin birçok kitle örgütünün 
yönetimini ellerinde tutan bu revizyonizmin temsilcileri, cuntaya karşı 
direnmeyi düşünmek şurada dursun, yılgınlık ve teslimiyet bayrağını 
ilk günden çekerek ortalıktan sıvıştılar. Metalde 80 bin işçinin grevi 
başta olmak üzere sürmekte olan grevleri yüzüstü bırakıp işçileri 
kaderlerine terketmekle kalmadılar; sıkıyönetim karargahları önünde 
teslim olma kuyruğuna girdiler.

Moskova’nın sesi TKP, bu rezil pratiğe uygun pespayelikte “teorik 
fanteziler” üreterek ortalıktaki şaşkınlık ve kafa karışıklığını büyütmeye 
soyundu. TKP’nin iddiasına göre, “bu bir faşist darbe değildi, hatta 
dönemin perde arkasındaki güçlü isimlerin Haydar Saltık başta 
olmak üzere kimi generaller demokrat eğilimlere sahiplerdi, ordunun 
hedefinde MHP’li katillerle onlar gibi cinayetler işleyen solcu goşistler 
vardı...”. TKP aylarca sürdürdü bu temeldeki propagandayı.  

12 Eylül sabahı kendini önce pratikte göstermeye başlayan tasfiyecilik, 
çok geçmeden ideolojik-siyasi alana da sıçradı. Bu alanda tasfiyecilik 
kendini başlangıçta ipe sapa gelmez “teori” ve “tezler” biçiminde 
gösterdi. Dönemin en hızlı tasfiyecilerinden biri olan Kurtuluş’un, 
darbeyi ve cuntayı “faşist” olarak değil de birbirlerine güç yetiremeyen 
işçi sınıfı ile burjuvazi arasında kalan güçlerin temsilcisi “Bonapartist” 
bir hamle ve rejim denemesi olarak değerlendirmesi tasfiyeci fantezi 
merakının çarpıcı bir örneğiydi.

Teslim bayrağını baştan açıkça çeken Sovyetçi revizyonistlerin dışında 
kalan güçlerin hal ve gidişi de pek güven verici değildi. Dönemin en 
kitlesel devrimci örgütlenmesini oluşturan Dev-Yol başta olmak 
üzere hepsinde bariz bir durgunluk ve hazırlıksızlık göze çarpıyordu. 
Hepsi de yasallığın rehavetine alışmış  kitlesel açıdan büyük örgütler, 
doğru dürüst bir bildiri bile çıkaramaz hale düşmüşlerdi. Küçük 
burjuva maceracı bir çizgiye sahip olanların da sesi soluğu çıkmaz 
oldu. Faşist cunta şefi Kenan Evren bile, “bu kadar kolay bir başarı 
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beklemediklerini” sonradan itiraf etti. 12 Eylül’ü izleyen günler ve 
aylarda  işçiler ve emekçiler bütün bu örgütlerin varlığını daha çok 
yedikleri zincirleme merkezi operasyonlar vesilesiyle duyar oldular. 
Zaten hemen hepsi 6-7 ay içinde peşpeşe çökertildi.

Merkez Komitesi üyelerinden en alt birimdeki kadro ve taraftarlara 
kadar TİKB güçleri, askeri faşist darbeyi büyük bir soğukkanlılıkla 
karşıladılar. Sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz toplanan MK, 
darbenin hemen ardından yayınladığı bir genelge ile “bulunulan 
her alanda cuntaya karşı canla başla direnme” kararını tüm örgüte 
duyurdu. Mülteciliği bütün örgüte yasakladı. Bulunulan her alanda 
işçi ve emekçi kitleler TİKB’yi asla gözden kaybetmemeli, devrimci 
öncülerini önlerinde görmeye en fazla gereksinim duydukları bu zor 
ve karanlık günlerde onu daima görmeliydiler. Sadece darbeyi izleyen 
o ilk dönemde değil, bütün 12 Eylül dönemi boyunca TİKB bu temel 
ilkeye uygun hareket etti.

Aldığımız direnme ve dövüşme kararına uygun olarak, cunta 
işbaşına geldiği sırada baskıda olan ORAK-ÇEKİÇ, darbeyi ve günün 
görevlerini tahlil eden yazılar da eklenerek hemen dağıtıma çıkarıldı. 
ORAK-ÇEKİÇ’in aksatılmadan çıkarılması ve olabildiğince yaygın 
dağıtımının yanı sıra 12 Eylül’ü izleyen ilk aylar boyunca cuntaya karşı 
direniş ve mücadele çağrısı içeren sayısız bildiri çıkarıldı; pullama, 
yazılama, kuşlama, pankart asma, vb. eylemleri yapıldı. İşçi ve emekçi 
semtlerindeki kahvelerde, pazar yerlerinde, fabrika önleri ve servis 
arabalarında, okullarda, işyerlerinde yoğun bir sözlü propaganda ve 
ajitasyon faaliyeti yürütüldü. Bu faaliyetler, o günkü koşullarda faşist 
sıkıyönetim devriyeleriyle sık sık girilen silahlı çatışmalar, vurmalar-
vurulmalar, tutsak düşmeler pahasına gerçekleştirildi.

Dönemin gereği olarak silahlı bir biçimde yürütülen bu faaliyetlerin 
yanı sıra önceden planlanmış devrimci silahlı eylemler de düzenlendi. 
Nitekim MK üyesi yiğit yoldaşımız, TİKB ruhunun mimarı, olağanüstü 
yeteneklere sahip askeri komutan Osman Yaşar YOLDAŞCAN, 
cuntanın işbaşına gelişinden 17 gün sonra (29 Eylül 1980) böyle 
devrimci bir eylemin hazırlığı sırasında karşılaştığı faşist güçlerle 
girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. Kendisini bir inşaatta sıkıştıran 
faşist ordu birlikleri ve polis sürüleriyle saatlerce çatışan Osman’ın 
bu soylu direnişi, 12 Eylül cuntasına sıkılan ‘ilk kurşun’ oldu. Adana İl 
Komitesi üyesi yoldaşımız Metin AYDIN da, azılı bir halk düşmanının 
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cezalandırılması eyleminin hazırlığı sırasında 11 Aralık 1980 günü 
yine son mermisine kadar çatışarak toprağa düştü.

12 Eylül karşısındaki taktiğimiz doğru ve devrimciydi. O günlerde 
belirleyici bir önem kazanan paniğe kapılmamak ve devrimci perspektifi 
yitirmemek esası üzerine kurulmuştu. Mülteciliğin yaptığı gibi 
mücadeleden kaçışı ve eylemsizliği değil, kitlelere önderlik ve öncülük 
ederek cuntaya karşı dövüşmeyi ve kazanmayı öngörüyordu. Ama bu 
arada, mücadelenin koşullarındaki değişmenin anlamını ve bunun 
olası sonuçlarını yeterince vurgulamamak gibi “sol” diyebileceğimiz 
bir hataya düştük başlangıçta. 12 Eylül darbesinin gelip geçici ve 
sıradan bir saldırı olmadığının farkındaydık. Ama onun bu kadar kolay 
başarı kazanıp, bu denli uzun süreceğini ve sonuçlarının bu denli ağır 
ve yıkıcı olacağını doğrusu tam olarak kestirememiştik.

Başlangıçta bu bir yerde doğaldı. Sürecin henüz başındaydık. 
Kimin kazanacağı ortadaydı. Ancak faşist cuntanın devrimi ezmek 
için vargücüyle saldıracağından ve bunun için azgın bir teröre 
başvuracağından da hiçbir kuşkumuz yoktu. Bu noktada bizi asıl 
yanıltan, antifaşist devrimci örgütlerin bu denli kof, bu denli tabansız 
çıkmaları oldu. Onların ideolojik siyasi-örgütsel çizgi ve yapılarındaki 
ciddi zaafları önceden de büyük ölçüde görmemize, bazılarının 
çok çabuk, hatta baştan pes edebileceklerini beklememize rağmen 
açıkçası bu kadarını beklemiyorduk.

Cesur olmak kadar tedbirli olmayı da gerektiren uzun sürebilecek 
zorlu bir sürece girdiğimizin yeterince vurgulanmaması, tabana 
doğru indikçe kadrolarımız içinde, örgütsel faaliyet ve mücadelenin 
uzun vadeli sürdürülmesinin önemini yer yer gözden kaçıran bir 
dargörüşlülüğe, tehlikelerin küçümsenmesine, dolayısıyla tedbirsiz 
davranışlara yol açtı. Özellikle cuntanın ilk dönemlerinde yediğimiz 
kimi darbelere bu dargörüşlülük ve tedbirsizlik neden oldu.

Geri çekilme kararı

1981’in yaz aylarına girildiğinde dengeler artık tamamen devrimin 
aleyhine dönmüştü. Cunta duruma hakim olmuştu. Kısa sürede 
denetim altına alabildiği sınıf ve kitle eylemlerini tümüyle bastırabilmişti. 
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Devrimci kitleler ve ilerici kamuoyu, büyük bir düş kırıklığı ve bunun 
körüklediği oldukça yoğun bir karamsarlık içindeydiler. Umut 
bağladıkları devrimci hareket ve örgütler kendilerini yüzüstü bırakmakla 
kalmamış, cuntanın daha ilk yüklenişinde tamamen çökmüş veya felç 
olmuşlardı. 12 Eylül öncesi burnundan kıl aldırmayan nice “büyük” 
örgüt, cuntanın dahi ummadığı ölçüde kof çıkmıştı. Bu durum, faşist 
generaller çetesinin cesaretini ve küstahlığını kamçılarken, kitleler, 
devrimci kadro ve sempatizanlar içinde müthiş bir moral bozukluğu 
ve manevi çöküntü yaratmıştı. Alınan bütün fiziki darbelere rağmen 
küçümsenmeyecek sayıda devrimci militan hala dışardaydı. Ama 
bunlar örgütsüz, öndersiz, merkezi bir yönlendirmeden yoksun bir 
başlarına bırakılmışlardı.

Küçük burjuva sağ ve “sol” oportünizmin körüklediği 12 Eylül 
öncesinin “yakın devrim” hayallerinin yerini şimdi hızlı bir değer 
erozyonu, karamsarlık ve teslimiyet eğilimleri almıştı. Devrim ve 
devrimci geleceğe güven ve umut kalmamıştı insanlarda. Dolayısıyla 
direnme isteği ve mücadele azmi de. Mücadelenin somut koşullarında 
meydana gelen ve artık açık ve kesin bir hal kazanan bu değişiklikleri 
dikkate alarak TİKB, 1981 Haziranı’nda, o güne dek savunduğu ve 
vargücüyle yaşama geçirmeye çalıştığı “saldırı taktiği”nin yerine “geri 
çekilme” kararı aldı.

Bu kararın nedenleri ve nasıl anlaşılması gerektiği OÇ’nin 4 Haziran 
1981 tarihli 24. sayısında yayınlanan “Görevimiz; güçlü, kararlı, 
devrimci kitle eylemlerini hazırlamaktır” başlıklı başyazısında 
açıklandı. Koşullardaki değişime dikkat çeken yazı, “...Sonuç olarak, 
12 Eylül öncesiyle bugünkü durum arasında devrim dalgasının 
kabarma zamanıyla geri çekilme zamanı arasındaki fark gibi temel bir 
farklılık doğmuştur” tespitinde bulunuyordu.

Devamla, “12 Eylül öncesindeki durumun tersine bugün faşist 
karşıdevrimci dalganın kabarması buna karşılık devrimci dalganın 
geri çekilmekte oluşu, komünistlerden, mücadele yöntemlerini ve 
araçlarını değişen koşullarını gözönüne alarak değiştirmelerini 
istiyor. Yoksa, hangi dönemde olursa olsun her komünistin, her 
devrimcinin değişmeden kalan temel görevinden vazgeçmeyi değil... 
Bu temel görev; işçi sınıfı ve emekçi halk yığınlarını devrim yolunda, 
devrimci eylemlere seferber etmeye, ezilen yığınları bunun için eğitip 
örgütlemeye çalışmaktır.



45

Bu nedenle 12 Eylül’ün hemen ertesinde ‘geri çekilme taktiği’ olarak 
kendini gösteren sağcı yılgınlık, daha savaşa girmeden teslim 
bayrağını çektiği için dönektir. O, tuttuğu bu yolla devrimcilerin temel 
görevini yerine getirmekten vazgeçtiği için, komünist ve devrimci 
olma hakkının da ötesinde kararlı bir antifaşist olma hakkını dahi 
kaybetmiştir.

Fakat öte taraftan, koşulların değişmiş olmasına rağmen çalışma 
yöntemlerinde, mücadele biçimlerinin ve sloganlarının kullanımında, 
kitlelerin örgütlenmesinde vd. hala 12 Eylül öncesinin çizgisini aynen 
sürdürmeye çalışmanın da devrimci tutarlılıkla bir ilgisi yoktur. Ayrıca 
bu pratikte mümkün de değildir” dedikten sonra, “Bugünkü durumda 
başta gelen görevimiz nedir” sorusunu soruyor ve şöyle yanıtlıyordu:

“Kitlelerin devrimci bir atılım içinde oldukları, kitle eylemlerinin 
yükseldiği 12 Eylül öncesinin koşullarında başta gelen görevimiz; bu 
atılıma daha büyük bir hız kazandırmaya, kitlelerin saldırısının çapını 
hızla büyütmeye, ezilen yığınlara önderlik ederek halk hareketini 
devrimci bir çizgide ilerletmeye çalışmaktı.

Kitle eylemlerinin durduğu, emekçi yığınlar içinde daha çok bir bekleyiş 
havasının, devrimci eyleme geçmekte çekingenliğin egemen olduğu 
bugünkü koşullarda ise görevimiz, geniş işçi ve emekçi yığınları 
yeniden güçlü, militan ve kararlı saldırılara girişmek için hazırlamaktır.

Dün yığınları siyasal grev ve direnişlere, silahlı sokak gösterilerine, 
genel greve çağırıyor ve bunları örgütlemek için çalışıyorduk. Bugün 
ise çoğu yerde işe yemek boykotu, iş yavaşlatma, kısa süreli direniş 
gibi en geri mücadele biçimlerini örgütlemeye çalışmakla başlamak 
zorunda kalmaktan yılmamalıyız, karamsarlık ve hayal kırıklığına 
kapılmamalıyız...”

TİKB’nin bu taktik değişikliği, çok önceden havlu atan “geri çekilmeci” 
oportünistlerin bazıları tarafından ilerleyen yıllarda demagoji ve 
spekülasyon konusu yapılmak istendi. Kendilerinin daha işin başında 
korkakça kaçışlarını “haklı” gösterme çabası içine giren bu yüzsüzler, 
TİKB’nin de sonunda “onların dediklerine geldiği” havalarına girdiler. 
Bunu, kendi “uzakgörüşlülükleri”nin bir kanıtı olarak göstermeye 
yeltendiler.

Yalnız bu oportünist demagoglar aradaki bazı “küçük” farkları unutmuş 
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görünüyorlardı. Birincisi, onlar daha işin başında, devrimin kazanma 
umudu ve şansı hala varken kavgaya bile girmeden kaçmışlardı. TİKB 
ise bu şansı hem de gücünün çok üstünde bir çabayla zorladıktan, 
ama buna rağmen devrimin yenilgisi artık açık ve kesin bir hal aldıktan 
sonra “geri çekilme” kararı aldı. İkincisi, onlar “geri çekilme” adı 
altında herkesi ve her şeyi yüzüstü bırakarak panik halinde ortalıktan 
sıvışmışlar, hepsi fiilen mültecileşmişlerdi. TİKB ise sadece düzenli 
ve soğukkanlı bir biçimde geri çekilmekle kalmadı, geri çekilme 
sırasında dahi ne öncü mevzilerini terketti ne de mücadele ve direnişi 
elden bıraktı. Bu iki temel fark, hızla bayağı bir tasfiyeciliğe dönüşen 
oportünist “geri çekilmecilik” ile TİKB’nin geri çekilişi arasında yalnızca 
özde değil biçimde ve doğurduğu sonuçlarda da kendini gösteren nitel 
bir ayrım oluşturur.

Gerçi “geri çekilmeyi” daha öncesinde gündeme getirenler bizim 
aramızdan da çıkmıştı. MK’nın 1980 Aralık sonunda yaptığı toplantıda, 
o zamanlar sekreter konumundaki MK üyesi tarafından yapıldı bu 
öneri. Ona göre, “kadrolarımız mücadelenin koşullarındaki değişimin 
ve işlerin ciddiyetinin hala farkında görünmüyorlardı. Değişen fazla 
bir şey yokmuş gibi 12 Eylül öncesi tarz ve alışkanlıklarını sürdürüyor, 
rahat ve tedbirsiz hareket ediyorlardı. Böyle gidecek olursa cunta 
işimizi çabuk bitirirdi...”

MK’nın diğer dört üyesi şiddetle karşı çıktılar bu sağcı öneriye. 
Direnmeyi dahi düşünmeyen tasfiyecilerle aramızdaki farkları ortadan 
kaldırıp silikleştirecek olmasının dışında kadroları eğitmenin, dönemin 
özelliklerini kavrayarak uzun vadeli düşünmelerini sağlamanın yolu 
bu olamazdı. Dönemin farkını kadrolarımıza örgüt içi bir eğitim 
kampanyasıyla da kavratabilirdik. Yani sıra gündelik faaliyetleri 
daha sıkı kurallara bağlar ve bunlara uygun hareket edilmesini 
daha yakından denetleyebilirdik. Bundan da önemlisi, böyle bir 
gerekçeyle taktik değişikliği yapılamazdı. İşçi sınıfına ve emekçi 
yığınlara  devrimci öncülük iddiasını taşıyan komünist bir örgüt, 
taktiklerini, her şeyden önce ‘devrimci öncü’ misyonunun yüklediği 
tarihsel sorumluluklar ışığında belirlerdi. Güçlerini de bu temelde 
eğitir, hazırlar ve yönlendirirdi. Üçüncüsü, belirgin bir yılgınlık ve panik 
içindeki TKP, TİP ve DİSK çevreleri dışında cuntaya karşı anlamlı ve 
etkili bir devrimci direniş örgütlemenin hala olanaklı olduğu o tarihsel 
kesitte “geri çekilme” kararı almak, hızlı tasfiyecilerle aynı konuma 
düşmekten başka bir anlama gelmezdi. Ve TİKB asıl o zaman “biterdi”.
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O günlerde TİKB olarak merkezi faaliyetimiz, ORAK-ÇEKİÇ’in düzenli 
çıkarılması ve olabildiğince yaygın dağıtımı üzerine kuruluydu. 
Her sayı yaklaşık 5 bin OÇ dağıtıyorduk. Faşizmin “yenilmezlik” 
yaygaralarının ortalığı inlettiği bir evrede devrimcilerin varlığını ve 
sesini kitlelere ulaştırmanın önemi bir kat daha artmıştı. ORAK-
ÇEKİÇ’in düzenli yayını ve elden geldiğince yaygın olarak dağıtılması, 
o tarihsel koşullarda bu yüzden bir kat daha büyük önem taşıyordu. OÇ 
dışında bildiri, pul, kuş, afiş, yazılama, pankart asma gibi yöntemlerin 
de kullanılmasına karşın yeraltı yayınının düzenli bir biçimde çıkarılıp 
dağıtılmasının yeri başkaydı. Eğer “… mış” gibi yapmak peşinde 
değil de, tarih önünde,12 Eylül faşizmine karşı net ve kararlı bir 
devrimci duruşun gereklerini yerine getirmek amacındaysak ORAK-
ÇEKİÇ’ten vazgeçemez, onun dağıtımını var’la yok arası bir düzeye 
indirgeyemezdik. Zaten sadece MK çoğunluğu olarak değil, örgütün 
bütün temel kadro ve taraftarları olarak bu konuda 12 Eylül öncesi 
düzeyimizi korumakta ısrarlıydık. Osman yoldaşın şehit düşmesi 
üzerine yayınladığımız bildiride de vurguladığımız gibi, “faşist cuntadan 
hangi darbeyi yiyecek olursak olalım, aramızdan alınan ya da tutsak 
düşen yoldaşlarımızın boşluğunu hissettirmemekte kararlıydık”.

Bu devrimci kararlılık, TİKB’nin faaliyetlerini kesintisiz olarak 
yürüttüğü 1985 Martı’na kadar sürdü. ‘81 sonlarına kadar 5 bin 
tirajını koruyan ORAK-ÇEKİÇ dağıtımı, 1983 sonlarına gelindiğinde 
3 bin 500 civarındaydı. 1984 sonrasında bu sayı haliyle daha fazla 
düştü. Bu arada  ORAK-ÇEKİÇ, 12 Eylül’ün en karanlık günlerinde 
dahi -1983 sonuna kadar- faşizmin zindan duvarlarını da delerek 
Sultanahmet’ten Metris’e, Alemdağ ve Kabakoz’dan Sağmalcılar’a, 
Mamak’tan Adana-Köprüköy’e, Antakya’dan Mersin’e kadar birçok 
cezaevine çoğu kez tıpkı basım olarak girdi.

Ufkunu dar bir antifaşizmle sınırlamama

TİKB, geri çekilmeyi hiçbir zaman her şeyden elini eteğini çekme 
olarak anlamadı. Tam tersine geri çekilme taktiğini de ideolojik, 
siyasi, örgütlenme ve pratik alanlarda yine bir mücadele taktiği olarak 
uyguladı.

Bu mücadelenin hedefleri elbette bir önceki dönemden farklıydı. 
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Şimdi hedef, devrimin dağılan güçlerini yeniden toparlamak ve yeni 
bir devrimci yükselişin öznel koşullarını hazırlamaktı. Bunun yolu 
ise her şeyden önce yılgınlık, karamsarlık ve teslimiyet eğilimleriyle 
tasfiyeciliğe karşı mücadeleden geçiyordu.

Bu bağlamda, OÇ’nin 14 Haziran 1982 tarihli 36. sayısında 
“Tasfiyeciliğin Takvimi” başlığını taşıyan bir makale yayınlandı. 
Makale, kimsenin adını henüz ağzına bile almadığı bir dönemde 
hastalığı açıkça tanımlıyor, karşıdevrimci bir akım olarak tasfiyeciliğin 
ideolojik özünü ortaya koyuyor, Türkiye sol hareketinin 12 Eylül öncesi 
durumu ve dönemle ilişkisini kurarak koşulların sertleşmesiyle birlikte 
utanç verici bir teslimiyetçilik üreten tasfiyeciliğin başlıca tezahür 
biçimlerine işaret ediyordu:

“Bir öncekine kıyasla ani bir değişme ve tehlikeli bir döneme 
geçmek demek olan 12 Eylül darbesi, Türkiye ‘sol’unda üç kampın 
biçimlenişine (aslında eski kamplaşmanın yeni koşullardaki devamı) 
yol açtı. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1) Faşist darbeyle birlikte, örgütsel varlığını ve bütün faaliyetlerini 
tamamen tasfiye eden, ondan bu yana hiçbir faaliyeti görülmeyen TKP, 
TİP, TSİP, TİKP, Kurtuluş, vb. akımların oluşturduğu karşıdevrimci 
tasfiyeciler kampı. 12 Eylül öncesinde bunların büyük çoğunluğu legal 
parti ve hareketlerdi; darbe sonrasında kendi istekleriyle yeraltına 
geçmediler. Revizyonist tasfiyeciliğin aşırı sağı ve öncü kuvveti 
bunlardır.

Bu kampa küçük burjuva demokrat kesimden birkaç ay gecikmeyle 
de olsa Dev-Yol katılmış, tasfiyecilikte yukardakilerle arasındaki fark 
kaybolmuştur.

2) TDKP, Partizan, Kawa, DHB gibi sağ oportünistlerin, MLSPB, Dev-
Sol gibi maceracıların oluşturduğu ortadaki istikrarsızlardan kurulu 
tasfiyeciler kampı. Bu kampın özellikle maceracı kesimi çok çabuk pes 
edip Dev-Yol’vari bir tutum takındı. Diğerleri ise yunus balığı misali bir 
görünüp bir kayboldular; ya da kimi ilk bir yıl boyunca (DHB), kimi de 
son bir yıldır (TDKP) ‘sıfır kilometre’de seyrettiler.

3) Tek başına TİKB’nin temsil ettiği anti tasfiyeci devrimci proletarya 
kampı. Örgütümüz, aldığı darbelere ve önündeki tüm zorluklara rağmen 
bugüne dek varlığını korumuş, örgütlenme, ajitasyon, propaganda 
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faaliyetini aralıksız ve kararlı bir tutumla sürdürmüştür. TİKB, doğru, 
kesin ve tutarlı devrimci taktikler izlemekle de diğerlerinden ayrılır.

İlk iki kamp arasında (hatta bunların kendi içlerinde) karşıdevrimin 
kararlı yolcusu olmakla, devrim kampında tutunmaya çalışmak gibi 
farklar olmakla birlikte, hemen hepsinin tasfiyeci revizyonist taktik 
etrafında birleştiği söylenebilir. 12 Eylül ölcesinde değişik kıvamlardaki 
revizyonistler arasında kaos ve taktik ayrılıklar vardı, şimdi yeni 
koşullarda bu yerini daha ileri bir yakınlaşmaya ve esas olarak taktik 
birliğe bırakmıştır.

                                                   ***

Burada, 12 Eylül’le tam teslimiyetçi tavırları karşısında en ufak bir 
şaşkınlık duymadığımız Sovyetçi, Çinci karşıdevrimci revizyonistlerin 
taktikleri (olmayan taktikler) üzerinde fazla durmayacağız; daha çok 
antifaşist mücadele yandaşlığından hemen her şeyi terke varan küçük 
burjuva sosyalizmine değineceğiz. Elbette küçük burjuva oportünist 
akımlar da aralarında ton farkları taşıyorlar.

Tasfiyeciler alayının taktiğinin adı nedir? Kimi buna “geri çekilme” 
(oportünistlerin sözlüğündeki anlamıyla) diyor, kimi adını koymuyor, 
kimi de zaten ağzını hiçbir konuda açmıyor. Fakat farketmez, önemli 
olan ne yapıldığıdır.

Tasfiyeci taktiğin yazılı olarak değilse bile sözlü olarak en açık, en özlü 
savunucusu Dev-Yol’dur. Çünkü o lafa fazla uzatmadan şöyle diyor: 
‘Bu dönemde bir şey yapılmaz. Beklemek gerekir. Biz önümüzdeki iki 
yıl için örgütsel ilişkilerimizi ve faaliyetlerimizi dondurduk.’ Bu, devrim 
hayalinin ve sınıf mücadelesinin açık açık kafalardan silinmesi, 
mücadeleden büsbütün vazgeçilmesi demektir. Aynı görüş 12 
Eylül’den beri Kurtuluş’un, bir senedir TDKP’nin çizgisiydi...”

Ortadaki somut tarihsel olgunun adını açıkça koyan bu net devrimci 
tutum, eleştirilerin doğrudan hedefi olan örgütlerden de önce, İstanbul 
cezaevlerinde o dönemki Dev-Sol başta olmak üzere bazı küçük 
burjuva örgütlerin tepkilerini çekti. Onların avukatlığına soyunarak 
“Kurtuluş ve Dev-Yol’un karşı devrimci olarak nitelendirildikleri” 
bahanesiyle bunlar, faşizmin zindanlarında TİKB ile her türlü ilişkiyi 
kesmekle kalmadılar, onun cezaevi konseylerinden de çıkarılarak 
tecrit edilmesi için uğraştılar.
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OÇ’nin bu kez Eylül 1983 tarihli 50. sayısında yayınlanan 
“Tasfiyeciliğin Takvimi Makalesinden Kimler Alındı” başlıklı ikinci 
bir makale ile, hem ilk makaledeki kimi özensiz ifadelerin gerçekte neyi 
anlatmayı amaçladığına açıklık getirildi hem de kraldan fazla kralcı bu 
tepkilerin altında gerçekte hangi kaygı ve hesapların yattığına işaret 
edildi:

“Sultanahmet ve diğer bazı cezaevlerinde, ORAK-ÇEKİÇ’in 14 
Haziran 1982 tarihli 36. sayısında yayınlanan ‘Tasfiyiciliğin Takvimi’ 
başlıklı yazı üzerinde cadı kazanları kaynatıldı. Küçük burjuva 
önderler, ‘Siz Kurtuluş ve Dev-Yol’a karşıdevrimci diyorsunuz” diyerek 
yoldaşlarımızı cezaevi organlarından çıkardılar; bazıları da bunu 
‘siyasi ve sosyal ilişkileri’ kesmeye kadar vardırdı.

Adı geçen yazıda, 12 Eylül’den sonra Türkiye Solu’nda üç kampın 
biçimlendiğine işaret ediliyordu. Kurtuluş ve Dev-Yol’un belli aralıklarla 
TKP, TİP, TSİP, TİKP vb. tasfiyeci modern revizyonistlerin bulunduğu 
birinci kampa geçtiği belirtilmişti.

İlkin şunu söyleyelim ki, sınıflandırmamız tam bir açıklıkla yapılmadığı, 
özellikle de sınıflandırmaya tasfiyeci taktiklerdeki benzerlikler 
açısından yaklaşıldığı halde bu yeterince vurgulanmadığı için yanlış 
yoruma müsait bir durum ortaya çıkmıştır. TİKB, mevcut durumda 
Kurtuluş’u ve özellikle Dev-Yol’u karşıdevrimci olarak görmemektedir. 
Belli akımların kamp değiştirmeleri mümkündür, fakat bunun nesnel 
tespitinin onların henüz dönemin yarı yolundayken değil, gidişatlarının 
tam olgunluğa ulaştığı noktada yapılması gerekir.

Ancak insanın ‘Tasfiyeciliğin Takvimi’ yazısındaki ifadelendirme 
ve vurgulama noksanlığını yüzde yüz aleyhte yorumlaması, üstelik 
bunda ısrarlı olması için; sınıflandırmanın tasfiyeci taktikler açısından 
yapıldığını, ilk kamp içinde devrimci/karşıdevrimci ayrımı yapılması 
gerektiğine ilişkin kaydı ve ikinci kısmın başında yapılan karşıdevrimci 
revizyonistler/küçük burjuva sosyalistler ayrımını görmezden gelmesi 
şarttır. Yazının bütünlüğü ve paragraflar arasındaki ilişkiden başka, bir 
ve iki sayı önce yayımlanan ‘Faşizmin ve Revizyonizmin Paralelleri’ 
yazısında Dev-Yol ve Kurtuluş için karşıdevrimci diye bir ibare 
kullanılmaması da kasten dikkate alınmıyor.

Ne var ki, bir kaşık suda fırtına koparılması, görünenin ardında başka 
nedenler yattığına delalet ettiğinden buna pek fazla şaşırmıyoruz.
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Aslında TİKB ile ilişkisini kesen hareketlerin meselesi, ‘Tasfiyeciliğin 
Takvimi’nde yer alan birkaç cümle değildir. Bunca öfkenin ardında 
yatan neden, bu makalede ve ORAK-ÇEKİÇ’te yayınlanan diğer 
makalelerde dönemin moda hastalığının açtığı tasfiyeci yaralara 
parmak basılmasıdır. Bu arkadaşlar, kendilerine yönelttiğimiz 
devrimci eleştirilere cevap veremedikleri için çeşitli bahanelerin ardına 
gizleniyorlar.

Sanki Türkiye’de son üç yıllık dönemde ‘Tasfiyeciliğin Takvimi’ndeki 
birkaç cümleden başka yanlış yokmuş gibi ‘o yazı var ya’ diyorlar, 
başka bir şey demiyorlar. İşin garibi bu korkunç itiraz (!) üzerine -hiçbir 
ideolojik-siyasi gerekçe getirmeksizin- tavırlar belirlenip ilkesiz bloklar 
kuruluyor. Daha düne kadar ağzını her açtığında önüne gelene 
karşıdevrimci diyenlerin, hatta bunu birbirine kurşun sıkmaya kadar 
vardıranların daha bir özeleştiri bile yapmamışken devrimci evliya 
pozuna bürünmeleri kimi kandırır?

Halka ve devrime olan sorumluluğunu yeterince içinde duyarak ciddi bir 
şekilde düşünen kimse için Türkiye’de son üç yılda çok şey su yüzüne 
çıkmış, revizyonizmin bütün günahları ortaya serilmiştir. Revizyonist 
ve maceracı siyasetlerin iflası, Menşevik örgütlerin çöküşü, sınıf 
mücadelesinin terkedilmesi, faşizme karşı teslimiyetçilik, sağa yöneliş, 
beklemecilik, vs. öyle sessizce geçiştirilecek ve kolayca unutturulacak 
şeyler değildir. Her siyasi hareket bunların genel bir muhasebesini 
yapmak, kendi payına özeleştirisi ortaya koymak, yenilginin nedenleri 
ile revizyonizmin günahları arasındaki bağı kurcalamak zorundadır. 
Ya bu yapılacak ya da eski oportünist yolda devam edilecektir -başka 
alternatif yoktur...”

TİKB, 12 Eylül faşizmine karşı mücadeleyi hiçbir zaman dar bir 
antifaşist direnişçilikle sınırlı tutmadı. OÇ aracılığıyla ortaya koyduğu 
siyasal perspektifler yanında pratiğiyle de devrimci proletaryanın 
tarihsel hedef ve sorumluluklarının gözden kaçırılmamasının altını 
çizdi.

Örneğin OÇ’nin 23 Nisan 1981 tarihli 22. sayısında yayınlanan 
“Faşizme Karşı Mücadele ve DSB” başlığını taşıyan yazıda, 12 Eylül 
cuntasının Türk-İş’e dayalı faşist sendika tekeli yaratma çabaları 
başta olmak üzere sınıfın süngü zoruyla gasp edilmek istenen temel 
hak ve talepleri uğruna mücadelenin önemine dikkat çekilirken, bu 
mücadele ve örgütlenmenin işçi sınıfının kızıl sendikacılık anlayışıyla 
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ilişkisinin hangi yönlerde nasıl kurulması gerektiğine dair somut ve 
kapsamlı bir DSB politikası ortaya konuluyordu. Sayının manşet 
yazısında, 1 Mayıs’ın yaklaşmasından hareketle işçi sınıfının kendi 
içinde ve diğer emekçi kesimlerle kuracağı mücadeleci birliğin o günün 
koşullarında taşıdığı önem üzerinde duruluyordu. Çeşitli alan, fabrika 
ve cezaevlerinden cuntaya karşı direniş haberlerinin verildiği sayının 
diğer temel yazı konularını ise; Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı 
“ilke kararları”nın irdelenmesi, ASALA’nın düzenlediği suikastlerin 
eleştirisiyle bağlantısı içinde Ermeni soykırımı ve cuntanın şoven 
milliyetçi karakterinin teşhiri, Basra Körfezi’ne yönelik emperyalist 
stratejilerle cuntanın izlediği uşakça politika arasındaki bağların 
sergilenmesi oluşturuyordu.

Benzer bir başka örnek olarak, OÇ’nin 1983 Şubat sayısında 
yayınlanan “Parti perspektifini kaybetmemek” yazısını anabiliriz. 
TİKB’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle kaleme alınan bu yazıda da, 
“günün öncelikli ve yakıcı görevini faşist cuntaya karşı çok yönlü 
militan bir mücadelenin oluşturduğu, bu tarihsel sorumluluğun hiçbir 
gerekçe ve bahaneyle ertelenip tavsatılamayacağı ve bunun devrimi 
hedefleyerek yürütülmesi gerektiği”  vurguladıktan sonra, “fakat 
proletaryanın komünist sınıfsız toplum hedefinin temsilcileri olarak biz 
komünistlerin  tarihsel hedef ve görevlerimizi de unutmayıp gözden 
yitirmememiz gerektiğinin” altı çiziliyordu. Bu bağlamda “TİKB’nin 
partileşme hedefi” hatırlatılıyordu.

Temmuz-Ağustos 1987 tarihli 62-63. sayı ise içeriğinin zenginliği 
yanında o kesitte gündeme getirdiği konular ve yaptığı uyarıların 
tarihsel önemi bakımından dikkat çekiciydi. O sıralar gündemde olan 
anayasa referandumuna ilişkin “boykot” çağrısı dışında daha sonra 
broşürleştirilen “Din ve Laiklik” konusuyla “Türkiye’de Burjuvazinin 
Gelişimi ve Özellikleri” başlıklı çözümlemeleri sayının teorik yazılarını 
oluşturuyordu. “Siz önce kendi ellerinizdeki kanların, yüzünüzdeki 
karanın hesabını verin” başlığını taşıyan başyazı ise, PKK’nin o 
sıralar giriştiği köy baskınlarında kadın ve çocukların öldürülmesini 
demagoji konusu yapan şovenizmin bütün türlerinin karşısına net 
bir tutumla çıkmakla kalmıyor, 1987 gibi erken bir tarihte PKK’yi de 
devrimci bir temelde uyarıyordu: “...kim olursa olsun devrimcilerin ve 
yurtseverlerin kanına giren ihbarcıların, halk düşmanı katillerin ve 
kelle avcılığına soyunan korucu çetelerinin devrimci şiddet yoluyla 
cezalandırılmalarını” net bir tutumla sahiplenip destekleyen yazının 
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devamında, o sıralar bu konuda “kurşun adres sormaz” rahatlığıyla 
hareket eden PKK’ye yönelik şu uyarıda bulunuluyordu:

“... Fakat bunu yaparken sapla samanı da birbirine karıştırmamak, 
masum çocuk ve kadınları, babalarının, kocalarının işledikleri 
suçlardan sorumlu tutmamak gerekir. Bu ne devrimci adalet 
anlayışıyla bağdaşır ne de en azından tutarlı bir halkçı bakış açısıyla. 
PKK’nin bu tutumunda daha çok ‘feodal bir intikamcılık’ duygusunun 
egemen olduğu görülmektedir. Düşmanın sadece kendisini değil 
soyunu sopunu da öldürerek ‘kökünü kurutma’ anlayışı devrimci 
değil feodal bir yaklaşımdır. Suçlular öldürülür ama yakınları değil! 
Vietnam, Nikaragua ve El Salvador devrimlerine baktığımızda böyle 
bir şeyi göremezsiniz.

PKK, faşist korucular, muhbirler, azılı işbirlikçilere karşı saldırılarında 
kadın ve çocuk ayrımı gözetmeyen bu yanlış tutumuyla, her şeyden 
önce bu tür hedeflere yönelmesinin haklı özünü de gölgelemektedir. 
Faşizme ve gericiliğe kendi cinayet ve suçlarını gizleme, yenileri için 
‘haklı gerekçeler’ oluşturma olanağı vermektedir. Bu durum, Kürt 
halkının haklı davasına destek olması gereken güçlerde kuşku ve 
tepkilere yol açıyor. Bu hatalı anlayış ve yanlış tutumla aynı zamanda 
Kürt halkının özgürlük mücadelesine zarar vermekle kalınmıyor, büyük 
bir dar görüşlülükle aslında kendi bindikleri dalı da kesmiş oluyorlar.

Görünen o ki PKK, Kürt halkı içerisindeki tabanını ve etki alanlarını bir 
an önce genişletmek, bu arada yanına çekemediği kitleleri en azından 
tarafsızlaştırmak için 12 Eylül öncesinde izlediği yanlış yaklaşımı hala 
tamamen terketmemiş olduğunu bize gösteriyor. Korku ve sindirme 
yöntemlerini de kullanarak aradaki güçleri en azından tarafsızlaştırma 
ve etkinlik alanlarını kısa sürede genişletme siyaseti belli bir dönem 
etkili olabilir, ama bu güvenilmez bir durumdur. Mücadelenin akışı 
içerisinde güç dengelerinde meydana gelebilecek en küçük bir 
değişiklik, sonucu kolayca tersine döndürebilir. Gerilla mücadelesi 
konusunda zengin derslerle dolu ülkelerin deneyleri de bir yana, 
PKK’nin bunu bizzat kendi deneylerinden görmüş ve çıkarmış olması 
gerekirdi.

Bütün bu yanlış tutum ve davranışlar, şüphesiz PKK’nin yanlış 
ideolojik siyasi çizgisinden kaynaklanmaktadır. Kürt proletaryasını 
temsil ettiği iddiasıyla hareket eden PKK, aslında kendine yakıştırdığı 
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etikete sahip değildir. İzlediği çizgi, Kürt ve Türk proletaryasının 
ortaklaşa mücadelesini, proleter enternasyonalizmini değil Kürt küçük 
burjuvazisinin milliyetçi çizgisini temsil etmektedir. Kürt ulusunun 
ayrılmasını mutlaklaştırıp, emperyalist boyunduruğa ve Kürt hakim 
sınıflarına karşı mücadeleyi bir yana bırakıp ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadelesini birbirine bağlamıyor. Kürt ulusunun ayrılıp ayrı bir devlet 
kurması, Kürt proletaryasının tek ve en önemli meselesiymiş gibi 
davranıyor. Sınıfsal karakterinden kaynaklanan ‘faydacılık’ anlayışı, 
onu zaman zaman modern revizyonizmle tehlikeli bir şekilde flört 
etmeye götürüyor...”

12 Eylül koşullarında sınıf çalışması

TİKB’nin 12 Eylül faşizmine karşı mücadelesinin ayırdedici yönlerinden 
birini de, cuntaya karşı bütün faaliyetleri sınıf eksenli yürütmesidir. 
Proletaryanın devrimci dünya görüşünü benimsemiş komünist bir 
örgüt olarak bu, zaten onun hem ideolojisinin doğal ve mantıki bir 
sonucuydu hem de 1968’lerden beri küçük burjuva demokratizmin 
sağ ya da sol temsilcileriyle arasındaki temel ayrım noktalarından 
birini oluşturan sınıf devrimciliği kavrayışı ve pratiğinin bir devamıydı.

Bu yüzden darbenin hemen ertesinden itibaren faaliyetlerde bütün 
ağırlık ve öncelik fabrikalara verildi. Darbeyi izleyen ilk günlerde, 
metaldeki  grevlerin sürmesini sağlamaya çalışmakla özellikle 
İstanbul ve Adana’daki diğer fabrikaları da harekete geçirmeye 
çalışmak üzerine yoğunlaşıldı. O sıra grevde olan öncü fabrikalardan 
Profilo’da işçilerin çoğunluğunun içeri girip işbaşı yapmamalarını 
sağlamakta ilk anda kısmı bir başarı sağlandı. O kritik anlarda sınıfa 
doğrudan saldırarak karşısına almaktan kaçınma taktiği izleyen 
darbeciler, “çalışmayı kabullenmeyen işçilerin eve gitmelerini” istedi. 
Maden-İş ve DİSK yönetiminin ortalarda görünmeyişinin de etkisiyle 
grev 2-3 gün sonra bütünüyle çözüldü. Uzanılabilen bütün fabrika ve 
işyerlerinde, soyunma dolaplarına sistematik olarak OÇ ve bildiriler 
bırakmanın dışında değişik ilişki biçimleri kullanılarak işçiler harekete 
geçirilmeye, kendiliğinden kaynamalar büyütülmeye çalışıldı. Yemek 
veya servis boykotu, iş yavaşlatma ve benzeri biçimler altında irili 
ufaklı direnişler örgütlendi. Bunlar yer yer fiili grev, oturma eylemi, 
kısa süreli korsan yürüyüş veya etkili devrimci sendikal muhalefet 
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hareketlerine dönüştürüldü.

Örneğin 1983 başları gibi ileri bir tarihte, faşist karanlığın en koyu 
olduğu anlardan birinde, Adana’da aylardır ücretleri ödenmeyen 
yüzlerce tekstil işçisinin aileleriyle birlikte Yavuzlar girişinden 
Valilik önüne kadar yürütülmesi yaratılan bu örneklerden biriydi. Bu 
müthiş eylemin mimarı, o zamanlar Adana İK üyesi, aynı zamanda 
Müfreze’de yeralan gözükara bir savaşçı fakat her şeyden önce 
olağanüstü yetenekte bir kitle örgütçüsü olan Mehmet Ali DOĞAN 
yoldaştı. Sabahın kör karanlığından geceyarılarına kadar günlerce 
fabrikanın önünde, kahvelerde, ev ev dolaşarak işçilerle birlikte oldu, 
onların güvenini kazandı ve asıl kadınları ikna ederek bu yürüyüşü 
örgütlemeyi başardı. Yürüyüşün başlangıcından en kritik aşamaların 
atlatılmasına kadar eylemin en önünde yeralan bu yiğit komünistin, 
bine yakın işçi ve işçi ailesine saldırmayı göze alamayan faşist 
sıkıyönetim güçleri ve sivil polislerin eline düşmemesini yine o kitle ve 
kitlenin içindeki kadınlar sağladı.

Sınıf içinde sonuç alınan başka bir pratik, 1983 sonbaharında gündeme 
gelen sendika şube genel kurulları sırasında yine Adana’da sergilendi. 
Faşist cuntanın Türk-İş’in sendika tekelini meşrulaştırmak için 1982 
yılında çıkardığı yeni Sendikalar Yasası gereğince bütün sendikaların  
1983 yılı bitmeden genel kurullarını yapmaları gerekiyordu. Bunu bir 
fırsat olarak değerlendirmek üzere Adana’nın değişik sektörlerinden 
ulaşılabilen her fabrika ve sendika şubesine üye öncü işçilerle 
bağ kurmanın yolları arandı. İlk etapta, 12 Eylül öncesinde Kürt ve 
Türkiye solundan farklı  örgütlere sempati duyan ilerici işçilerle bağlar 
kuruldu. Israrlı kovalamalar ve ortaya konulan somut taktik politikalar 
sayesinde, toplam 10 binden fazla işçinin çalıştığı BOSSA I ve 
BOSSA II fabrikalarıyla Paktaş ve Sümerbank’ın üye olduğu TEKSİF 
Karşıyaka Şubesi’yle, 12 Eylül öncesinde bile resmen gangster 
sendikacılığın hakim olduğu Güney Sanayi ve Teksa gibi fabrikaların 
üye olduğu Merkez Şube kongrelerinde yönetimi muhalif listelerin 
kazanmasıyla sonuçlanan bir süreç örgütlendi.

Adressiz Sorgular

TİKB, 12 Eylül faşizmine karşı mücadelenin her cephesinde birbirini 
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tamamlayan, bütünlüklü, tutarlı ve istikrarlı bir militan direnişçi tutumun 
sahibi ve temsilcisi oldu.

Bu anlamda, tıpkı İMT sonrasının devrimci atılımıyla ilerleyen yıllardaki 
başka bir atılım dönemini oluşturan 1991-’94 kesitinde olduğu gibi 12 
Eylül faşizmine karşı bu etkileyici tarihsel duruşun püf noktasını da 
yine  ‘devrimci bütünlük’ çizgisinin yakalanması oluşturur. Örgütün 
olduğu gibi örgüt kadro ve taraftarlarının 12 Eylül pratiklerini yerli 
yerine oturtmanın temel ölçüt ve göstergelerinin başında da bu 
bütünlüğün ne ölçüde yakalandığı ve hakkının her alanda ne kadar 
verildiği gelir.

Türkiye devrimci hareketinin tarihinde ilk kez TİKB, işkencede 
devrimci direnişi, bazı kadrolarla sınırlı istisnai bir durum 
olmaktan çıkarak örgüt çapında genelleşmiş bir tutum ve pratik 
düzlemine yükseltmiştir. MK’nın geriye kalan 7 üyesinden 1985 
operasyonunda Adana’da ifade veren biri dışında kalan 6 üyesi 
başta olmak üzere 12 Eylül’de faşizme tutsak düşen TİKB kadro 
ve militanlarının ezici bir çoğunluğu poliste ifade vermediler. Polis 
tarafından bilinen kimliklerini dahi kabullenmediler, üzerlerinde çıkan 
sahte kimliklerde ısrar ettiler, “ifade vermekten kaçınma” tutanağı 
dahil hiçbir belge ve tutanağı imzalamadılar.

Türkiye sol ve devrimci hareketinin tarihinde poliste direnen devrimciler 
kuşkusuz TİKB’den önce de olmuştur. Fakat bunlar, örgütleri içinde 
bile azınlıkta kalan, hatta istisnayı oluşturan bireysel direnişlerdir. 
TDH’nin tarihindeki bu öncü direnişlerden en bilineni ve en derin iz 
bırakanı İbrahim Kaypakkaya’nın 1972 yılındaki soylu direnişidir. 
Zaten TİKB’nin işkencede devrimci direnişi bir üst düzleme sıçratırken 
beslendiği esin kaynaklarından biri Kaypakkaya’nın direnişidir; başka 
biri ise, dünya komünist hareketinin tarihindeki direniş örnekleriyle 
Nazi faşizmine veya emperyalizme karşı direnişin kahramanlarıdır. 
Büyük komünist direnişçi Julius Fuçik ile Vietnamlı yurtsever ve 
komünistlerin Saygon zindanlarındaki direnişlerini anlatan kitapların, 
Henri Alleg’in “Sorgu” kitabında anlattığı deneyimin bu direnişçi 
kültürün şekillenmesinde özel yerleri vardır. Bunlar, 1970’li yılların ilk 
yarısından başlayarak kadro ve militanlar tarafından mutlaka okunan 
başucu kitapları haline gelmişlerdi. Bu anlamda, işkencede direniş 
geleneğinin kökleri TİKB öncesi grup dönemine uzanır.
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Dolayısıyla, TİKB’nin 12 Eylül döneminde örgütsel bir tavır ve değer 
düzlemine sıçrattığı işkencede devrimci direniş geleneği, tarihsel bir 
süreç içinde, başkalarının ve birbirlerinin deneyiminden esinlenip 
öğrenerek onu adım adım geliştirip ‘sanat’ düzeyine yükselten 
yüzlerce militanın direngenliği ve emeği sayesinde yaratılmış kolektif 
bir değerdir.

TİKB üyeleri ve militanlarının 12 Eylül faşizminin işkence tezgahlarında 
sergiledikleri direnişlerden bazılarının gelecek kuşaklara deneyim 
aktarımı amacıyla bir araya getirildiği “Adressiz Sorgular” kitabı bu 
kolektif geleneği simgeler. Bu bağlamda, komünist kişilik ve direnme 
pratiği olarak devrimci bütünlük düşüncesinden, özellikle de başka 
konularda ya da sonrasında nasıl bir seyir grafiği izlendiğinden 
koparılmış bir «işkencede direnmiş olmak» böbürlenmesi TİKB’nin 
proleter devrimcilik anlayışı ve kültürüne ne kadar uzak ve yabancı 
bir tutum ise ; «örgüt tavrı» düzeyinde genelleşmiş kolektif bir direniş 
pratiğinin «sahibi» ya da «yaratıcısı» havalarına girerek «Adressiz 
Sorgular» geleneğini özel mülkiyet konusu haline getirmeye 
yeltenmek de «bireycilikten» ve «birey kültü»nden kopuş temelinde 
şekillenen TİKB kültürüne uzaklığın bir göstergesidir. «Adressiz 
Sorgular» geleneğine yapılabilecek en büyük saygısızlık, onu bu 
tarzda metalaştırarak sömürmeye kalkışmaktır.  

Bu soylu geleneğin yaratılmasının bedelleri de kuşkusuz ağır oldu. 
Sayısız yoldaşımız gördükleri işkenceler sonucu sakat kaldı ya 
da sağlıklarını yitirdi. Bunların dışında, 1981 Ağustos sonunda 
Adana’da ağır yaralı olarak yakalandığı halde polise tek bir sır dahi 
vermeyi reddettiği için ölüme terkedilen gencecik fidanımız Selma 
AYBAL yoldaş (8 Eylül 1981) ile faşizmin işkenceleri ve zindanlarıyla 
12 Mart döneminde daha ortaokul öğrencisiyken tanışan İstanbul İl 
Komitesi üyemiz Ataman İNCE yoldaş 25 Ekim 1981’de İstanbul- 
Soğanlı Karakolu’nda tanınmaz hale getirilerek vahşice katledildiler. 
Sefaköy Direnişi’nin komutanı, kendini sürekli aşan bir komünist 
gelişme ve mükemmelleşme örneği, MK üyesi önder komünist İsmail 
CÜNEYT yoldaş ise, ihaneti reddettiği ve faşist cellatlara tek bir kelime 
dahi söylemeye yanaşmadığı için 21 Aralık 1983’te Gayrettepe 
bodrumlarında kurşuna dizildi.

TİKB’nin işkencede direniş geleneği özellikle ‘90’ların ortalarından 
sonra belirgin biçimde sulandı. Bunun başlıca nedeni, dönemin 
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karakteri ve genel koşullarına paralel olarak örgütün kadrosal 
beslenme kaynaklarındaki daralma ve doku bozulmasıydı. Bu etken 
sadece TİKB’ye özgü olmayıp TDH’nin genelini kesen bir nesnellikti. 
Fakat özellikle ‘94 sonrası örgütün sürüklendiği kriz ve buna paralel 
gelişen değer erozyonu, bu bozulmayı ivmelendirip genişleten öznel 
etken oldu.

Yaşanan bu deformasyona rağmen TİKB’lileşmiş genç komünistler 
işkencede direniş geleneğini sürdürmekle kalmayıp kendi içinde daha 
ileri noktalara taşıdılar.

23 Ekim 1992’de Adana’da girişilen bir kamulaştırma eylemi sırasında 
tutsak düşen Müfreze üyelerinden Remzi BASALAK yoldaşın siyasi 
şubede kurulan teşhir masasına indirdiği tekme bu doruk noktalarından 
biri oldu. “Remzi tekmesi” tarihe geçti. Bu arada aynı eylemde son 
kurşununa kadar çatışan Müfreze Komutanı Şaban BUDAK yoldaşın 
vücudundan tam 32 kurşun çıktı.

‘94 Haziran Operasyonu’nda da tek bir ifade verilmediği gibi polisin 
teşhir masasının arkasına dizilmek reddedildi.

20 Nisan 1999’da Ümraniye Cezaevi’nde yürütülen bir firar hazırlığı 
sırasında kazılan tünelde kaptığı bir mikrop sonucu ölümsüzlüğe 
uğurladığımız ‘90 sonrası kuşağın önderleşen kadrolarından Uğur 
Hülagu GÜRDOĞAN yoldaşın hem ‘94’teki hem de 1998’deki tutsak 
düşmelerinde ağzından tek bir kelime çıkmadı.

2000 Ölüm Orucu sürecinde ölümsüzlüğe uğurladığımız Ali 
ÇAMYAR, Lale ÇOLAK ve Tuncay GÜNEL yoldaşlar, ‘90 sonrası 
süreçte işkencede direniş pratikleriyle de geleneği sürdüren yoldaşlar 
arasındaydılar.

Zindanlarda direniş

12 Eylül faşizmi döneminde sınıf mücadelesinin öne çıkan en 
zorlu cephelerinden biri de zindanlardı. Yüzbinlerce komünistin, 
devrimcinin, demokratın, yurtseverin, aydının, öncü işçi ve emekçinin 
doldurulduğu faşizmin zindanlarında başeğmez devrimci militan bir 
tutumun sahibi olabilmek, sadece cesur ve kararlı olmayı değil, bu 
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direnme iradesi ve kararlılığını yıllarca koruyup canlı tutabilmeyi de 
gerektiriyordu.

TİKB militanlarının yine büyük bir çoğunluğu, konuldukları 
cezaevlerinde faşist dayatma ve yaptırımlara boyun eğmeyen devrimci 
direniş hattının en kararlı ve öncü savaşçıları arasında yer almakla da 
kalmayıp, kimi cezaevlerinde direnişin başını çekip örgütleyen bir rol 
oynadılar. Kadınlı-erkekli TİKB tutsakları gelene kadar koyu bir faşist 
zulmün ve  teslimiyetin egemen olduğu Adana Kapalı Cezaevi’nin 
1984 yazından itibaren adım adım ayağa kalkıp direnişçi bir kimlik 
edinmesi bu öncü tutumun somut bir örneğidir.

12 Eylül faşizmine başından itibaren başeğmemesiyle ünlü İstanbul 
cezaevlerinin direnişinde de TİKB tutsaklarının özel bir yeri vardır. 
Faşizmin 1983 sonlarından itibaren yoğunlaşan Tek Tip Elbise (TTE) 
saldırısına gelene kadar birleşik genel bir direnişin sergilendiği İstanbul 
cezaevlerinde TİKB, direnişçi tutum ve çizgisini o tarihten sonra da 
yalpalayıp tereddüte düşmeden sürdüren, bu anlamda başından 
sonuna kadar kararlı ve istikrarlı duruşuyla başkalarından ayrılır.

Nitekim TİKB, İstanbul cezaevlerindeki devrimci direnişin doruk 
noktalarından birini oluşturmakla kalmayıp onun kaderini belirleyici 
önemde ‘84 Ölüm Orucu Direnişi’ni gerçekleştirmeyi göze alan iki 
örgütten biridir. O güne dek başeğdiremediği İstanbul cezaevlerini 
de Mamaklaştırmanın peşinde koşan faşizmin direnişi çözmek 
amacıyla giriştiği bu tayin edici saldırıyı boşa çıkarmak için bedenlerin 
namluya sürüldüğü o tarihsel direnişte ölümsüzleşen dört yiğit devrim 
savaşçısından biri de, TİKB MK üyesi, işkencede direnişin simge 
ismi, usta yeraltı savaşçısı, komünist tevazu ve sadelik örneği önder 
komünist Mehmet Fatih ÖKTÜLMÜŞ oldu (17 Haziran 1984).

Bu eylemde kendisine emanet edilen direniş bayrağını bilinci yerinde 
olduğu sürece dizleri titremeden taşıyan Direnç Çiçeğimiz Aysel 
ZEHİR yoldaş ise, eylemin bedeninde yarattığı ağır tahribatı hala 
yaşayan bir ÖO gazisidir.

Yargılayan savunma

12 Eylül cuntasının emir ve komutası altında çalışan faşist sıkıyönetim 
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mahkemeleri, komünistler ve devrimcilerle faşizm arasındaki 
çatışmanın bir başka alanıydı.

12 Eylül’cülerin amacı, kararların peşin olarak verildiği mahkemeleri, 
faşizmin gücü ve öfkesinin karşısında durulamayacağı mesajını 
veren birer gösteri alanına çevirmekti. Gözaltına alınmayla başlayıp 
cezaevlerinde de süren işkence ve baskılarla yaratılan çaresizlik, 
pişmanlık ve yılgınlık o sahnede de yansımalıydı.

Fakat 12 Eylül faşizminin bu hevesi büyük ölçüde kursağında kaldı. 
Daha az ceza alma kaygısından hareketle davalarını siyasileştirmekten, 
politik savunma yapmaktan kaçan ya da “örgüt değil bir dergi çevresi 
oldukları” profili çizmeye kalkan tabansız tasfiyeci tutumları hariç 
tutacak olursak, 12 Eylül döneminde tutsak düşen devrimcilerin ezici 
bir çoğunluğu siyasi görüş ve ideallerini mahkemelerde de gür bir 
sesle dile getirerek cuntanın bu hesaplarını bozdu.

TİKB dava tutsaklarının mahkemelerdeki tutumlarına da, proletaryanın 
tarihsel önderlerinin Komünist Manifesto’da formüle ettikleri 
“komünistler siyasi kimlik ve fikirlerini hiçbir zaman gizlemezler” 
ilkesiyle, bu ilkeden hareket ederek Hitler faşizminin mahkeme 
komedisini tersine çevirmesiyle ünlü Dimitrovcu gelenek yol 
gösterdi. “Yargılanan değil, yargılayan olmalıyız” temel yaklaşımından 
hareketle kukla sıkıyönetim mahkemeleri 12 Eylül faşizmiyle ideolojik-
siyasi bir hesaplaşma platformuna dönüştürüldü. Göstermelik 
yargılamaların her aşamasında cepheden, net bir devrimci tavır 
konuldu. Polis işkenceleri, soruşturmalardaki tutarsızlık ve çelişkiler, 
cezaevlerindeki baskı ve saldırılar tek tek açığa çıkarılıp teşhir 
edildi; yeri geldi, mahkemeler, gündemdeki siyasal ve sosyal olay 
ve gelişmelere ilişkin mesajların verildiği devrimci kürsülere çevrildi; 
yapılan siyasi savunmalarla kapitalizmin ve 12 Eylül faşizminin ipliği 
pazara çıkarıldı.

Öyle ki, birçok TİKB dava tutsağı, çeşitli konularda verdiği 
siyasi dilekçelerden, duruşmalarda yaptığı konuşmalar ya da 
savunmalarından ötürü ana davadan aldığı cezadan daha fazla ceza 
aldı. Ana davada yaptığı savunmanın savunmasının savunması 
bile ceza konusu oldu. Bu savunmalardan bir kısmı, “Yargılayan 
Savunma” adı altında 1988 sonlarında kitaplaştırıldı.
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Militan devrimcilikte bütünsellik

TİKB’nin 12 Eylül faşizmine karşı militan direnişçi tutumunun 
genellikle gözden kaçırılan kimi yön ve çizgileri vardır. Halbuki bunlar, 
mücadelenin her cephesinde nasıl tutarlı ve bütünlüklü bir direniş 
hattının izlendiğini göstermekle kalmazlar; bağımsız olarak ele 
alındıklarında da etkileyici bir devrimci değer ve anlam taşırlar.

Silahını kullanma imkanına sahip hiçbir TİKB militanının çatışmaya 
girmeksizin teslim olmayı aklından dahi geçirmeyişi ile dışardaki sıcak 
mücadeleye bir an önce katılabilmek için cezaevinden firar yollarının 
aranıp imkanların zorlanması bu devrimci tutum ve reflekslere örnek 
verilebilir.

12 Eylül faşizmi karşısında -ve sonrasında, ‘90’lı yıllarda da- 
silahlı hiçbir TİKB militanı sonuna kadar çatışmaksızın polise ve 
askere teslim olmamıştır. Temelinde militan bir devrimcilik anlayışı 
ve bilincinin yattığı bu devrimci refleksin kökeni de grup dönemine 
uzanır. Bu bilinçli militan tutum, 12 Eylül cuntasının işbaşına gelişinden 
sonra da aynen sürdürülmüştür.

Cuntanın işbaşına gelişinin üzerinden henüz 17 gün geçmişken, bir 
kamulaştırma eyleminin hazırlığı sırasında sıkıyönetim devriyeleriyle 
karşılaşan Osman Yaşar YOLDAŞCAN ve Mehmet Fatih 
ÖKTÜLMÜŞ, gelenekte kesintisizliği 12 Eylül sonrasında da sürdüren 
ilk örneği yarattılar. Birlikte giriştikleri çatışmanın belli bir noktasında, 
kolundan vurulan Fatih’i kurtarmak için faşist devriyeleri üzerine çeken 
Osman yoldaş, elinde kalan tek bir 14’lü ve bombayla çatışmayı 3 
saate yakın sürdürmüş ve son mermisiyle işkenceci bir başkomiseri 
de vurduktan sonra ölümsüzleşmiştir.

Bağcılar’da yazılan bu destandan 43 gün sonra bu kez Adana’da 
Metin AYDIN yoldaş, faşist bir muhbiri cezalandırmaya giderken 
karşılaştıkları polis ekipleriyle son kurşununa kadar sokak sokak 
çatışarak “Adana’nın Osman’ı olacağım!..” sözünün hakkını vermiştir 
(11 Aralık 1980).

9 Aralık 1981’de Ankara-Etlik’te kaldıkları ev polis tarafından sarılan 
iki TİKB militanı, ellerindeki tek bir tabancayla 4,5 saat çatıştıktan 
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sonra mermileri bitince bu kez evde yangın çıkarmışlar, bir polisi de 
yaraladıktan sonra tutsak düşmüşlerdir.

‘85 Mart operasyonunda İstanbul’da basılan bir evde o an tek başına 
olan kadın militan, evde bulunan G-3’ü kullanarak direnmeye çalıştığı 
için omuzundan vurularak yakalanmıştır.

24 Mart 1983’teki Sefaköy Direnişi ise bu militan tutumun doruk 
noktalarından biridir. Ertesi gün yapılacak bir kamulaştırma eylemi 
için bir araya gelen İsmail CÜNEYT yoldaşın komutasındaki Müfreze 
üyelerinin bulundukları ev, gece yarısı polis tarafından basılır. Evin 
sahibi, Müfreze üyesi yiğit TİKB savaşçısı Aslan TEL yoldaştır. 
Uzun yıllar o evi, Aslan yoldaşı memleketi Çankırı’dan tanıyan Adil 
Özbek haininin verdiği düşünülmüştür. Fakat yoldaşın aile fertlerinin 
sonradan yaptığı araştırmalara bakılırsa, evi veren, başka bir örgütün 
taraftarı başka bir hemşeridir. Evi basan işkenceci sürüsü -biraz da 
bu yüzden olsa gerek- hiç ummadıkları bir direnişle karşılaşırlar. 
Evde alıştıkları ve bekledikleri gibi korkudan rengi kaçmış suratlar, 
hemen havaya kalkan eller görmek yerine komünistlerin namlularıyla 
karşı karşıya kalınca korkudan ne yapacaklarını şaşıran onlar olur. 
Çıkan çatışmada, Müfreze’nin o an evdeki 4 üyesinden iki yiğit 
savaşçı, Mehmet Ali DOĞAN ve Aslan TEL yoldaşlar ölümsüzlüğe 
kavuşurlar. Fakat o zamanlar TİKB timinde de görevli azılı  işkenceci 
bir başkomiserle, biri MİT ajanı, diğeri polis memuru üç işkenceciyi de 
öldürürler.

Yaprağın bile kıpırdamadığı bir dönemde cuntanın gizleyemediği 
Sefaköy Direnişi, karanlık gökte çakan bir şimşek etkisi yarattı. 
O havalarda bile dövüşenlerin hala varolduğunu dosta-düşmana 
gösterdi. Bu sarsıcı etki o kadar açıktı ki faşist cunta şefleri, Sefaköy’ü 
izleyen günlerde yaptıkları konuşmalarda, “bunlar kılıç artıklarının son 
çırpınışları” demagojisine başvurma ihtiyacını duydular.

Kapitalizme, burjuvaziye, faşizme ve emperyalizme karşı militan 
bir mücadele yürüten her devrim savaşçısı her an tutsak düşebilir. 
Dava adamı bir komünist ve devrimci için asıl felaket, tutsak düşmek 
değil, tutsaklığı adeta değiştirilemez bir kader gibi benimseyip 
tevekkülle “günlerinin dolmasını”  bekleyen ince bir teslimiyetçiliğe 
sürüklenmektir. TİKB kadrolarının çoğu, kendilerini  teslimiyetçiliğin 
bu biçiminden de uzak tutmuşlardır. Kapatıldıkları cezaevlerinden 
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firarın yollarını düşünüp zorlamayı hiçbir zaman unutmamışlardır.

Bu geleneğin kökleri de 12 Eylül öncesine, hatta grup dönemine 
dayanır. O yıllarda bu daha çok dışardan müdahaleyle “kaçırma” 
biçiminde gerçekleştirilmiştir. Osman Yaşar YOLDAŞCAN’ın Toptaşı 
Cezaevi’nden, Fatih ÖKTÜLMÜŞ’ün Cerrahpaşa Hastanesi’nden, 
Sezai EKİNCİ’nin Bakırköy Adliyesi’nden kaçırılmaları bunun 
örnekleridir. TİKB’nin ilk kaybı olan Azmi AKAN yoldaş da, 20 Nisan 
1980 günü Adana’da, gözaltına alınan bir grup yoldaşı kaçırmak 
amacıyla Hacıbayram Karakolu’na düzenlenen bir baskın sırasında 
aldığı yaralar sonucu toprağa düşmüştür. Yine Adana’da Anadolu 
Mahallesi’nde iki erin vurulduğu çatışma, gözaltına alınan bir 
kadronun  kurtarılması sırasında çıkmıştır. Hacı KÖSE yoldaşı 1980 
Şubatı’nda İskenderun Devlet Hastanesi’nden kaçırma girişimi bu 
tür eylemlerin başka bir örneğidir.

12 Eylül faşizmi sırasında da sürdürülen bu devrimci tutum sonucu 
TİKB kadroları, çoğu kez başka devrimci örgütlerle ortaklık ve işbirliği 
halinde çok sayıda firar girişiminde bulundular. Bunlardan Bursa 
Özel Tip, Çanakkale ve Antep’teki girişimler TİKB’nin dışındaki 
nedenlerle açığa çıkıp başarısızlığa uğradı. Ancak 1988 Eylül’ünde 
başka örgütlerle güçbirliği temelinde örgütlenen Kırşehir firarıyla 
1989 yılbaşında TİKB’nin kendisinin örgütlediği bir MK üyesinin 
Çanakkale’den kaçırılması girişimleri başarıyla sonuçlandı. ‘89 firarı, 
örgütü teslim alan ‘86 tasfiyeciliğinin tasfiyesi sürecinin de başlangıcı 
oldu. TİKB, işkencede direnişleriyle ünlü bir kadrosunu da 1990 yılında 
İzmir-Kemalpaşa cezaevinden kaçırdı.

TİKB bu devrimci geleneğini 12 Eylül sonrasında da sürdürdü. 
Bayrampaşa, Ümraniye, Ankara Kapalı, Gebze ve Adapazarı 
cezaevlerinde, başka devrimci örgütlerle güçbirliği temelinde tünel 
kazma girişimlerinde bulundu. O dönem Bayrampaşa’da tutuklu ‘89 
firarisi MK üyesinin, örgüt işlerliğini çiğneyerek bu kez kendi başına 
örgütlemeye kalkıştığı bir firar girişimi ise, planlama ve uygulamadaki 
zaafiyetler yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı. Bayrampaşa’da 
iki devrimci örgütle ortak olarak içerden dışarıya doğru kazılan 
tünel girişimin açığa çıkmasının ardından altyapısı TİKB tarafından 
hazırlanan ve bu kez dışardan içeriye doğru kazılan yeni bir tünel 
girişimi örgütlendi. Altyapısı bütünüyle TİKB tarafından örgütlenip 
olgunlaştırılan bu girişimin belli bir noktasından sonra dost bir devrimci 
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örgütle eylem birliğine gidildi. O dönem Bayrampaşa’da tutsak bütün 
devrimci örgütlerle PKK’nin öne çıkan tüm simge isimlerini içerecek 
tarzda çok sayıda devrimcinin kaçırılmasının hedeflendiği bu ikinci 
girişim de, sonuca çok az kalmışken, eylemde görevli bir kadronun 
yapmaması gereken vahim bir hatası sonucu açığa çıktı.

‘86 Tasfiyeciliği

1985 Martı’nda yenilen toplu operasyon, TİKB’nin 12 Eylül 
faşizmine karşı o güne dek kesintisiz olarak yürüttüğü 
mücadelenin kırılma noktası oldu.

Dışarda kalan son MK üyesi ile birlikte elde avuçtaki tüm kadrolar 
o operasyonda tutsak düştüler. İstanbul’dan girilip Adana’dan çıkılan 
böyle bir operasyonu TİKB o güne dek yememişti. Operasyonun 
uzun süreli bir takibe dayandığı açıktı. Belli ki gevşek ve dikkatsiz 
davranılmıştı.

1985 Mart operasyonu ağır bir darbe oldu. Ama bu her şeyin “bittiği” 
anlamına gelmiyordu. Çoğu deneyimsiz ve dağınık çevreler halinde 
de olsa dışarda kalan kadrolarımız ve güçlerimiz vardı, gelişmeye 
açık ilişki ve alanlara sahiptik, mücadelenin genel koşulları eskisi 
kadar ağır değildi. Ayrıca deneyimli kimi kadrolarımızın tahliyeleri 
yakındı. Yavaş ve çok dikkatli bir tempoyla da olsa yaralarımızı sarma 
ve giderek gelişme olanağı ve şansı vardı.

Yenilen darbelerden sonra dışarda kalan güçlerimiz az ve yetersizdi 
belki ama örgüt olarak büyük bir prestije sahiptik. Başkaları gibi önce 
tarihe, sınıfa ve halka hesabını vermemiz gereken ağır suçların 
kamburu yoktu sırtımızda. “Bahar Eylemleri” dalgasının alttan alta 
mayalandığı bir tarihsel kesitte bu çok büyük bir avantajdı bizim 
için. Geriye kalan güçlerimiz gelişmiş bir örgütsel faaliyetin altından 
kalkabilecek birikimden yoksundular belki ama, mütevazı sınırlar 
içinde koşullara uygun devrimci örgütsel bir faaliyet yürütebilmek 
için gerekli temel araçlara da sahiptiler. Önlerinde kendilerine yol 
gösterecek ML bir çizgi, oturmuş ve sınanmış politikalar, zengin bir 
pratik deney birikimi, güç ve gurur verici bir geçmişin mirası vardı. 
Ayrıca önderlikte yer alan yoldaşların birikim, deney ve önerilerinden 
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yararlanma olanaklarına da sahiptiler.

Ne var ki, eldeki güçler içinde görece en deneyimlisi olduğu için bu 
dönemde dışardaki çalışmanın sorumluluğuna atanan unsur, örgütün 
o güne dek kesintisiz yürüttüğü devrimci faaliyeti sürdürmekte ısrar 
yerine, korkaklığı yüzünden tasfiyeci bir tutuma yöneldi. Mevcut 
olumsuz koşullar ve etkenler onun için ipe un sermenin elverişli 
birer bahanesi oldu. Bu arada, “polisin bir sızma girişiminde 
bulunduğunu” iddia ederek iyice paniğe kapıldı. Üstelik «polis ajanı 
haline geldiğini» iddia ettiği ve o sıralar cezaevinden yeni çıkmış 
bir kadroyu cezalandırmayı da göze alamadı. «Ajanlık»la suçlanan 
kişinin kapatıldığı evden kaçmasına göz yumuldu. Ama bu bahaneyle, 
mevcut kadro ve taraftarlarımızı kendi başlarına bırakarak paçasını 
kurtarma telaşına düştü. “Takipten kurtulma” bahanesi ve palavrası 
altında aylarca “pasaportsuz mülteci” bir yaşam sürdü.

12 Eylül darbesinden o güne dek, üzerimizdeki polis baskısının en 
yoğun olduğu dönemlerde bile bu kadar korkak bir tasfiyeci tutum 
örneğiyle karşılaşmamıştık. Ayrıca ne devrimcilik anlayışımız, ne 
çizgimiz, ne de geleneklerimizde buna yer vardı. Biz ki, hem teorimiz 
hem de 12 Eylül gibi bir dönemdeki pratiğimizle, her şeyi yüzüstü 
bırakıp kaçan tasfiyeci korkaklığın en uzlaşmaz ve en amansız 
düşmanı olduğunu kanıtlamış militan bir komünist müfrezeydik. 12 
Eylül’ün en zor ve en karanlık günlerinde dahi canımızı dişimize 
takarak, gerektiğinde can vererek örgütsel faaliyeti kesintisiz olarak 
sürdürme konusunda devrimci bir gelenek yaratmıştık. Ancak bu 
tasfiyeci korkak, tüm bu değerlerimize sırt çevirdi, geleneğimize gölge 
düşürdü. Mücadelede kesintisizlik çizgisinde kırılma yarattı. Onun en 
büyük ve ağır suçu bu oldu zaten.

Bu unsur ‘75’lerde örgütlenmiş, ikinci kuşaktan bir kadroydu. 
Örgütlendiği dönemde de en büyük zaafı kişilere bağlı bir örgüt 
anlayışına sahip olmasıydı. “Güvendiği” kişilerin yönlendirmesi ve 
denetimi altında olduğu sürece verilen her görevi yerine getirme 
çabası içinde olan, ayrıca polis sorgularında direnişçi tutumlarıyla 
tanınan biriydi. Fakat kişilere dayalı bir örgüt anlayışına sahip olması 
dışında  “zor” zaman ve konularda yalpalama, teorik ve pratik olarak 
kolayca yoldan çıkma şeklinde ciddi yapısal zaaflarla maluldü. Örneğin 
THKO oportünizminden ayrılığın hemen arkasından, Maoculuğun 
eleştirilmesini doğru bulmadığı için etrafına topladığı 2-3 kişiyle ayrı 
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bir grup kurmaya yeltenmiş ama sonrasında dönüp dolaşıp yine TİKB 
ile ilişki kurmuştu.

12 Eylül’ün ilk aylarında cezaevinden çıkar çıkmaz örgütle bağ 
kurmakta tereddüt göstermeyip İK üyesi olarak gönderildiği Adana’da 
yakalanana kadar sergilediği performans, eski hastalık ve zaaflarını 
aştığı izlenimini yaratmıştı. Fakat 12 Eylül sürecinin uzamasının onu 
da içten içe nasıl çürüttüğü, özünde ML ideolojik-siyasi sağlamlık 
yoksunluğundan kaynaklanan eski hastalık ve zaaflarını nasıl 
hortlattığı zamanında görülemedi. Halbuki, gittiği cezaevlerinde 
TTE’yi giymekle de kalmayıp yemek duası ve İstiklal Marşı söylemek 
gibi ideolojik karakteri ve amacı açık faşist yaptırımlara bile en küçük 
bir direnme çabası dahi göstermeden uyması uyarıcı olmalıydı.

‘85 sonrası dışarda kalan güçlerimiz içinde en deneyimlisi oydu. 
Zorunlulukların da basıncıyla önünü arkasını fazla düşünmeden 
dışarda örgütü yönetme sorumluluğu ona bırakıldı. Bunun nasıl 
vahim bir hata olduğunu yaşam adeta suratımıza çarparak gösterdi. 
Bu vahim yanlışın temelinde, grup liderinin kendi kendini tüketmesiyle 
arındığımız yanılsamasına kapıldığımız eski çevreci tarz ve 
alışkanlıklarımız yatıyordu. Bunların başında da, eldeki mevcut 
güçler arasından en uygun olanların biraraya getirildiği organlara ve 
organ işlerliğine dayalı bir sistem kurmak yerine, hala kişilere 
dayalı bir sistem kurmaya yönelmiş olmamız geliyordu.

Ayrıca kişileri değerlendirirken de, onları devrimci bir bütünlük 
ilişkisi içinde ele alıp hangi yönde nasıl bir gelişim ve değişim içinde 
olduklarına bakarak değil, geçmiş hizmetlerine, geçmişte sahip 
oldukları belirli bazı yön ve tutumlarına bakarak değerlendiren bir 
idealist yöntemle hareket ediyorduk. Grup döneminin kalıntısı bu 
çevreci alışkanlığı sonraki yıllarda da çok tekrarladık.

1989’la birlikte yaptığımız devrimci atılım, örgütümüzün merkezi 
çizgisi, anlayışı, iradesi ve isteği dışında fiili bir durum olarak ortaya 
çıkan bu tasfiyeci felç ve eylemsizlik dönemine bir son verdi. Birbirini 
izleyen bu iki dönem arasındaki fark bile, TİKB olarak bizim 
faaliyetlerimizin büyük ölçüde “kişilere bağlı” olmaktan hala 
kurtulamadığının acı bir göstergesiydi. Gelişmiş ML bir partide 
bile önderler ve önderliğin, özellikle de kritik dönem ve anlarda nasıl 
belirleyici bir role ve öneme sahip olduklarını yadırgamamak gerekir. 
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Ancak aradaki fark bu kadar büyük değildir, ayrıca da olmamalıdır.

Tutsak MK üyelerinden birinin ‘89’daki firarı, örgütü teslim alıp felç 
eden tasfiyeci korkaklığın tasfiyesinin de başlangıcı oldu. İşçi sınıfının 
Bahar Eylemleri dalgası gibi tarihsel fırsatların harcandığı 1986-
’89 arası büyük ölçüde yitirilmişti belki ama dönem hala bir yükseliş 
dönemiydi.  İşçi sınıfı hareketi kendi içinde kabarmayı sürdürürken, 
12 Eylül’ün ölü toprağının yavaş yavaş atılmakta olduğunu gösteren 
başka dinamikler de sahneye çıkıyorlardı. Bunların başında da 
emekçi memur hareketinin doğumuyla öğrenci gençlik hareketindeki 
kıpırdanma geliyordu.

Kaybettiği bütün zamana karşı TİKB bu rüzgarı arkasına aldı. Her 
şeyden önce 12 Eylül faşizmi karşısında sergilediği yüz ağartıcı 
pratik sayesinde büyük bir prestij sahibiydi. “Adressiz Sorgular” ve 
“Yargılayan Savunma” da cisimleşen başeğmezlik, özellikle gençlik 
içinde başlıbaşına bir örgütleme aracı işlevini gördü.

Genç Komünarlar (GK)

TİKB’nin gençlik örgütlenmesi Genç Komünarlar (GK), o yıllarda bu 
prestije dayanarak örgütlendi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 
ve Bursa’da üniversite gençliği içinde etkin bir güç haline geldi.

Fakat başta organ olarak MK’da ve gençliğin örgütlenmesinden 
sorumlu kadrolarda, proleter sosyalist çizgide militan bir gençlik 
örgütlenmesinin misyonu ve temel perspektifleri konusunda stratejik 
bir kafa açıklığına sahip olunmadığı için bu ivme yeterince etkin 
değerlendirilemedi. Neredeyse sadece TİKB’nin 12 Eylül faşizmi 
karşısındaki performansının propagandasına dayanan ‘bilinçli 
görünen bir kendiliğindecilik’ gelişmeyi de belirleyici oldu. Dönemin 
sunduğu avantajların da yardımıyla ‘yol alıyormuş’ gibi görünen -ve 
görece de alan- bu kendiliğindencilik sonucu, çok geçmeden, TİKB’nin 
kötü bir kopyası olmaktan öte geçmeyen bir yapı çıktı ortaya.

GK, proletarya sosyalizmini savunan komünist bir gençlik örgütü olma 
iddiasındaydı. Fakat bırakalım işçi gençliği, meslek okulları ve liseli 
gençliğe yönelimi bile yıllar sonra gündemine alan, dar bir üniversiteli 
gençlik örgütü olarak şekillendi. Gençliğin arayış halinde olduğu bir 
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dönemde, bu sınırlar içinde bile dar bir kadro örgütlenmesi olmaktan 
öteye gidemedi. Henüz yeni kurulan bir örgütlenme olduğu halde 
kendisini tekyanlı, çarpık bir illegalite anlayışıyla sınırladı, üstelik 
pratikte bunu da başaramadı, “illegal” görünen ama büyük ölçüde 
legal melez bir yapı çıktı ortaya.

MK organ olarak seyirci kaldı bu çarpık ve kendiliğindenci 
gidişe. Gençlik örgütlenmesi, onun stratejik esasları, hedef ve 
perspektiflerinin ne olması gerektiği konularında 2.Konferans’a kadar 
ciddi bir görüş alışverişi dahi yapılmadı MK içinde.  

Gençlik hareketi ve örgütlenmesinin özgünlüklerine uygun bir 
stratejik yaklaşım ve planla hareket etmek yerine TİKB’yi taklide 
dayalı bir yaklaşımla hareket edilmesi, onun en kötü yapısal zaaf ve 
hastalıklarının daha doğarken gençlik örgütlenmesine taşınmasını 
da beraberinde getirdi. Kişilere bağımlılık temelinde çevreci bir 
yapılanma ve işlerliğin GK’da da etkin hale gelmesi bu hastalıkların 
başında geliyordu. Bu doğum lekesi, organlaşma ve organ işlerliğine 
dayalı bir ilişkiler sistemi geliştirme yönündeki bütün zorlamalara ve 
ısrarlı çabalara rağmen ilerleyen yıllarda da bütünüyle giderilemedi.

Kişilere dayalı bu yönetim tarzı ve ilişkiler sistematiğinin, karakterine 
uygun yeni hastalıklar üretmemesi düşünülemezdi. Örneğin, merkezde 
olduğu gibi alanlarda da GK’nın performansı, o alanda “sorumluluk” 
verilen bireylerin özelliklerine göre şekillenir oldu. Örneğin, Uğur 
Hülagü GÜRDOĞAN gibi 12 Eylül sonrası kadro kuşağının en yetkin 
temsilcilerinden birinin de yönetiminde yeraldığı Adana’daki gençlik 
çalışması -ve kadrolaşma- TİKB çizgisine ve onun temsil ettiği militan 
komünist değerlere en yakın çizgide seyrederken, her biri birbirinden 
küçük burjuva unsurların sorumlu görevlere getirildiği İzmir’deki 
gelişme seyri bununla taban tabana zıttı.

GK yapılanmasını baştan sakatlayan küçük burjuva bireycilik ve çevreci 
tarzın ürettiği sonuçlar içinde ideolojik ve örgütsel açıdan en tehlikeli 
olanı, GK’nın kendisini giderek TİKB’nin dışında hatta onunla 
rekabet halinde bir örgüt olarak görmeye başlamasıydı. Dünya 
komünist hareketinin tarihinde de örneklerine rastlanan bu küçük 
burjuva rekabetçi sapma, bizde de kendisini “gençlik örgütlenmesinin 
partiden örgütsel bakımdan bağımsız olması” ilkesinin arkasına 
saklanarak gösterdi.
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Halbuki bu Leninist ilke, komsomol örgütlenmesinin parti içinde ikinci 
bir parti ya da paralel bir parti gibi davranması anlamına gelmiyordu. 
Onun amacı, komsomola, hedef kitlesini oluşturan gençlik kesimlerinin 
özgünlüklerini de gözönünde bulundurarak en uygun strateji ve 
taktikler geliştirip uygulama özgürlüğü ve inisiyatifi tanımaktı. Onu bu 
yönde teşvik edip kendini rahat ve sorumlu hissetmesi için konulmuş 
bir ilkeydi bu.

Fakat bizde, amacı yönünde değerlendirilmek yerine, küçük burjuva 
kariyerist hırsların da işin içine girmesiyle tam tersi yönde kullanılmaya 
kalkışıldı. Öyle ki, 1990 başları gibi erken bir tarihte, o zamanlar GK 
sorumlusu konumunda olan bir kariyerist, TİKB ile GK’dan “siz ve biz” 
şeklinde söz edip merkezi faaliyetler sırasında kim, nerede, neyi, ne 
kadar yapmış temelinde kıyaslamalarla hareket eder hale gelmişti. 
Bu rekabetçi anlayış ve ruh hali alanlara da taşınıyor, kadrolar ve 
organlar arasında saçma sapan sorunlar ve sürtüşmeler yaşanıyordu.

TİKB 2.Konferansı’nı izleyen süreçte, hem bu küçük burjuva rekabetçi 
sapmaya hem de onun da gerisinde yatan kişilere bağımlı yönetim ve 
ilişki tarzına karşı sistematik bir ideolojik ve pratik savaşım yürütüldü. 
2. Konferans’ın ardından örgüt genelinde bir «Düzeltme ve Atılım 
Kampanyası» başlatıldı. Kampanyanın gençlikteki ilk sonuçları üzerine 
bizzat o dönemdeki GK üst yönetimi tarafından kaleme alınan ve OÇ’nin 
Eylül 1991 tarihli 79. sayısında yayınlanan değerlendirme raporunun 
önsözünde de vurgulandığı gibi, kampanyanın öncelikli amacı, «küçük 
burjuva çevreci alışkanlıkların ve kafaların değişmesiydi».

Organ işlerliğine dayalı bir ilişkiler ve yönetim sisteminin kurulmasından 
örgüt içi demokrasinin, aşağıdan yukarıya-yukarıdan aşağıya karşılıklı 
denetimin geliştirilmesine, organların ve kadroların mücadelenin 
her cephesinde yetkin ve militan bir önderlik sergileyecek düzeye 
getirilmelerinden teorik düzeyin yükseltilmesinde ısrarlı olmaya kadar 
bir dizi yönelimi kapsayan bu çabaların ısrarla sürdürülmesi sonucu 
genelde kısmi bir başarı da sağlandı. Fakat ne baştan gelen doğum 
çarpıklıkları tam düzeltilebildi ne de bu anlayışın temsilcileri ve onun 
şekillendirdiği unsurların TİKB ile olan doku ve kan uyuşmazlıkları 
ortadan kaldırılabildi.

Kaydedilen gelişmeler yanında bir türlü aşılamayan zaaf ve 
alışkanlıkların hangi noktalarda toplandığı, 2. Konferans sonrası 
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sürece GK faaliyetinin olduğu bellibaşlı bütün il temsilcilerinin de 
katılımıyla her ay düzenli toplanan bir üst yönetimle giren GK 1.Dönem 
Raporu’na da yansıyordu (OÇ, 81. sayı, Mayıs 1992).

Mayasında güçlü bir kariyerizmin bulunduğu bu iflah olmaz küçük 
burjuva zihniyet, 3.Konferans öncesi patlak veren Tartışma 
Platformu (TP) sürecinde (1996 Ağustos sonu), bu kez zaman 
tünelinde kalmış demagojik bir “TİKB nostaljisini” bayrak edinerek 
ortaya çıktı ve işi hizip kurmaya kadar vardırdı.

2. Konferans

TİKB 2. Konferansı, 1991 Mayısı’nda yapıldı. O sıra çıkarılan Terörle 
Mücadele Yasası’ndan (TMY) yararlanarak cezaevlerinden tahliye 
olan kadroların güvenliği açısından  kamuoyuna Mart ayı içinde 
yapılmış gibi duyuruldu.

Aslında Konferans kararı, TMY henüz gündemde bile yokken alınmış 
ve hazırlıklarına da Antep cezaevinde başlanmıştı. 12 Eylül gibi 
zorlu ama aynı zamanda uzun bir dönemin ardından, üstelik yeni bir 
devrimci atılımın başlangıcında Konferans’ın bir an önce toplanması 
ertelenemez bir zorunluluktu. Hazırlanan Konferans Raporu’nda da, 
“araya 12 Eylül gibi ‘olağanüstü’ bir dönemin girmiş olmasına rağmen, 
1980 Nisan’ında yapılan 1. Konferans’tan o güne dek bir kongre ya da 
konferans yapılmamış olması ciddi bir eksiklik” olarak tanımlanıyordu. 
“Araya giren bu olağanüstü durum ve etkene rağmen Tüzüğümüzün 
bu gereğini yerine getirmeliydik, II. Konferans ya da Kongremizi 
zamanında yapmalıydık...” diye vurgulanıyordu (TİKB II.Konferans 
Belgeleri, sf: 95-96).

Sonradan her ikisi de ağır örgütsel bunalım süreçlerine dönüşen 3. 
ve 4. Konferans süreçlerinin yaşanma biçimleri gözönüne getirilecek 
olursa, Konferans’ın bir an önce yapılması konusundaki hassasiyetin 
ve bu özeleştirel yaklaşımın anlamı ve önemi daha iyi anlaşılır.

12 Eylül sonrası gerçekleştirilen devrimci atılımın önünü açan 
2.Konferans’ın ayırdedici yönünü, “proletaryanın öncü komünist 
partisini inşa” stratejik hedefiyle bağlantısı içinde TİKB’nin önüne 
“militan proleter sosyalist bir çizgide kitleselleşme” hedefini koyması 
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oluşturur. Daha sonra delegeler tarafından da aynen benimsenip 
oybirliğiyle onaylanan Konferans Raporu’nun hemen girişinde bu 
hedef, kısaca şöyle tanımlanır:

“... Bugüne dek kendimizi ‘küçük ama çelikten Bolşevik bir müfreze’ 
olarak tanımlayageldik. Bu tanım, önyargısız bütün dostlarımız hatta 
düşmanlarımız tarafından bile kabul edilen bir gerçeğin ifadesiydi. 
Ama artık bununla yetinemeyiz, bu noktada çakılıp kalamayız, 
kalmamalıyız!.. Devamına en küçük bir halel getirmeksizin, bu 
tanımın ilk sıfatını değiştirmeliyiz artık. Yine ‘çelikten’, yine ‘Bolşevik’, 
yine ‘komünist bir öncü müfreze’ olarak kalmalıyız. Fakat artık ‘küçük’ 
olmaktan çıkmalı, kitleselleşmeli; demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm 
için mücadelede Türkiye işçi sınıfı ve çeşitli milliyetlerden emekçi halk 
yığınlarının geniş kesimlerine önderlik eden güçlü bir sosyal devrim 
örgütüne dönüşmek için gerekli atılımı yapmalıyız” (age. sf: 9-10)

“Kitleselleşme” hedefini, kendi başına bir amaç olarak kafa sayısı 
artışına indirgeyen küçük  burjuva bir kavrayışa savrulma tehlikesine 
karşı sık sık uyarılarda bulunmakla yetinmeyen Rapor,  bu hedefi 
sürekli, partinin inşası ve devrimin örgütlenmesiyle ilişkisini kurarak 
açımlar. Rapor’a göre; “Leninist bir parti, hem nitelik hem de hem de 
nicelik açısından çokyönlü, tutarlı ve birbirini bütünleyen bir gelişme 
sürecinin ürünü olarak şekillenir ve ortaya çıkabilir. Partileşme süreci, 
ne salt ideolojik-siyasi gelişmeye, ne salt sayısal olarak büyüme 
ve kitleselleşmeye, ne de salt profesyonel devrimci bir çekirdek 
yaratmaya indirgenebilir. Büyüme ve gelişme her yönde, birbirini 
tamamlayan diyalektik bir bütünlük içinde ve tutarlı ML bir karakterde 
olmak zorundadır. Ancak böyle bir gelişme düzeyinin belli bir olgunluk 
düzeyine ulaştığı noktada Parti(nin) ortaya çıkacağını” belirtir (age. 
sf: 100).

“Leninist bir öncü komünist partinin inşası(nı), ülkemiz koşullarında 
hala çözümlenmemiş olarak duran stratejik bir görev” olarak tanımlayan 
Rapor, bu geriliği, TDH’nin genelinde öncelikle iki yöndeki gelişmenin 
eksikliği ve yetersizliğine bağlar: “Bunlardan birincisi, ideolojik-siyasi 
plandaki gelişmenin sığlığı ve yetersizliğidir. İkincisi ise, örgütsel-
pratik planda güçlü, yetenekli ve kendini kanıtlamış militan Bolşevik 
bir çekirdeğin yaratılmasında gösterilen yetersizlik ve beceriksizliktir.”

“İdeolojik-siyasi inşa planındaki gerilik ve yetersizlik derken bununla 
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en başta ML teorinin devrimci özünün kavranışında belirli bir derinliğe 
inilmemiş, onun diyalektik materyalist yöntemini kullanmakta çokyönlü 
bir ustalığa erişilememiş olmanın kastedildiğini” vurguladıktan sonra, 
“TDH’nin genel ve en temel zaaflarından biri olarak” tanımladığı “ML 
teorik düzey geriliğinin”, salt kadrolarla sınırlı kalmayıp, bundan daha 
vahimi önderlikleri de kapsadığı belirlemesinde bulunur.

2000’ler sonrası azan tasfiyecilik ortamında, neoliberalizmin çokyönlü 
saldırıları ve ideolojik basıncının da etkisiyle çok daha boyutlanmış 
olarak karşımıza çıkan bir çürüme ve gerilik etkenine o zamanlar 
şöyle parmak basar:

“(ML teorik düzey geriliğini kastederek) Bundan ötürü, her yanından 
keskin bir çürük kokusu yayılan en pespaye, en anti ML görüşler 
bile ‘Marksizm’ ve ‘sosyalizm’ adına bazen hatırı sayılır bir müşteri 
kitlesi bulabilmektedir. Bizzat yaşamın artık neredeyse her gün, 
her saat eskittiği görüşler dahi hala yaşayabilmekte; daha doğru 
dürüst bir programa dahi sahip olmayan veya elbise değiştirir gibi 
programatik görüşlerini ikide bir değiştiren ‘örgüt’ hatta ‘parti’lere 
rastlanabilmektedir...” (age. sf:101-102)

Rapor, bu açıdan sorunu ve görevi, “Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
yapısı ve tarihsel gelişiminin tutarlı ML bir perspektifle tahliline dayalı, 
her türlü sağ ve ‘sol’ oportünizmle arasına açık ve kesin sınırlar çekmiş, 
belirgin bir militan devrimci karaktere, ikna edici ve çekim gücü yüksek 
bir teorik derinliğe sahip, istikrarlı ve sınanmış bir ‘program’ ve ‘temel 
politikalar bütünlüğü’nün ortaya konulmasına” bağlar (age, sf: 102).

TDH’nin adına ve misyonuna layık öncü komünist bir parti inşasındaki 
gerilik ve yetersizliklerine ilişkin olarak da Rapor, durumu ve genel 
görünümü “içler acısı” olarak tanımlar. En başta da yasalcılık ve 
menşevizmin yaygınlığı ve egemenliğine dikkat çeker. “Bundan ötürü, 
ne sınanmış ve oturmuş devrimci militan örgütsel ve pratik mücadele 
geleneklerinden, ne uzun vadeli, planlı ve istikrarlı bir çalışma ve 
örgütlenme anlayışı ve alışkanlıklarından, ne işçi sınıfı ve emekçi 
kitlelerle kalıcı bağlardan, ne onlara güven veren bir yapılanmadan, ne 
de örgütlü devrimci çalışmada süreklilik geleneğinden söz edebilme” 
imkanının olmayışına işaret eder. “Dönemsel olarak kiminin şu veya 
bu yönde bir gelişme göstermesi sözkonusu olsa bile, bunun çoğu kez 
oportünist bir karakter taşıması da bir yana, tekyanlılıkla ve geçicilikle 
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sınırlı olması” gibi TİKB özgülünde de hala süren ciddi bir yapısal 
zaafa parmak basar. (age. sf: 103)

Ve en önemlisi Rapor, 18 yıl sonra ortaya “işçi sınıfı devrimciliği ve 
proletarya sosyalizminin bayraktarları” pozlarında çıkıp, “TİKB’nin 
tarihinde hiçbir zaman ciddi bir sınıf yönelimine, bu yönde bir anlayışa 
dahi sahip olmadığını, zaten proletaryayı da sadece devrimimizin 
ideolojik önderi olarak gördüğünü” iddia eden TİKB’nin tarihinden 
bile habersiz sağcı küçük burjuva aydın bozuntularının iftiralarına 
yanıt verircesine şunları vurgular:

“Devrimimizin temel ve önder gücünü oluşturan işçi sınıfı içinde 
çalışmaya bilinçli bir yönelimin, bu konuda iyi düşünülmüş ve 
uzun vadeli politikalar temelinde bir çalışmanın birikmiş deney ve 
geleneklerinin yokluğunun sözünü dahi etmiyoruz. Çünkü Türkiye 
devrimci hareketinin büyük bir kesimi, sahip oldukları sağ veya ‘sol’ 
revizyonist programatik görüşlerinden ötürü böyle bir perspektife 
daha başından yabancıdır. Onlar için gençlik, daha çok lafını ettikleri 
köylülük, gecekondu semtlerinin ve taşranın küçük burjuva yığınları 
içinde çalışma daha çekicidir. Bir ‘küçük burjuvalar ülkesi’ olan ülkemiz 
ortamında, nitelikten önce niceliğe önem veren, kolaycı ve sabırsız 
küçük burjuva alışkanlıklardan da beslenen küçük burjuva devrimciliği 
yaygın bir hastalıktır. İşçi sınıfı içinde çalışmanın önemini sözde 
kavramış kesimlerin ‘kusuru’ ise farklı farklıdır. Bunlardan bazıları süper 
revizyonist, yasalcı ve pasifisttirler. Genel olarak devrimci olanların 
büyük kesimi ise, lafta bunun sözünü etmekle birlikte pratikte küçük 
burjuva devrimciliğinin yasalcı, menşevik ve sağcı alışkanlıklarının 
esiridirler. Küçük burjuva kesimleri örgütlemenin kolaylığı ve cazibesi 
onları da peşinden sürüklemektedir.” (age. sf: 103-104)

12 Eylül’den çıkılırken örgütün önüne hedef olarak konulan bu 
yönlendirmeler, bir yönüyle, 1991-’94 arası devrimci atılımını mümkün 
kılan stratejik yaklaşımın genel çerçevesini oluşturur. Diğer bir 
yönüyle de, 2.Konferans sonrası yaptığı atılımla 1991-’94 arasında 
tarihinin en parlak dönemini yaşayan TİKB’nin, ‘94’ten itibaren 
neden inişe geçip tarihinin en rezil  krizlerine sürüklendiğinin ipuçlarını 
bize verir.

Aralarındaki diyalektik bağlantıları gözden kaçırmamak kaydıyla 
önem sırasına göre sıralayacak olursak bunları özellikle şu dört ana 
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başlık altında toplayabiliriz:

 1) Program inşa perspektifinin kaybedilmesi, “incelmiş” bir 
çevrecilikte ısrar anlamına gelmenin yanında her türlü savrulmaya 
açık “programsız devrimcilik”te ısrar; 2) Türkiye’de kapitalizmin 
1980 sonrası yaptığı tarihindeki üçüncü büyük atılımı da dikkate 
alarak 1990’ların başından itibaren çok daha net, kesin ve tereddütsüz 
bir biçimde savunulması gereken proleter sosyalist devrim 
perspektifinin bulanıklaşıp silikleşmesi; 3) “Devrimimizin temel ve 
önder gücünü oluşturan işçi sınıfı içinde çalışmaya, iyi düşünülmüş 
uzun vadeli politikalar temelinde” yüklenmek ve ne olursa olsun bu 
temel doğrultudan şaşmamak 1970’ler ve ‘80’lerden bile çok daha 
tayin edici ve yakıcı bir hale gelmişken, bu konudaki tarihsel tutum 
ve ısrarın dahi gerisine düşecek şekilde bu stratejik perspektifin 
zayıflayıp yitirilmesi; 4) ML temellerde gelişmede bütünlük ve 
süreklilik anlayışından uzaklaşıp kopulması.

12 Eylül dönemi gibi bir etkenin araya girmesi yüzünden örgüt 
konferansının zamanında yapılamayışından duyulan rahatsızlıkla 
birlikte düşünülecek olursa tüm bunlar, daha sonraki gelişmelerin 
de ‘anahtarı’ özelliğini taşırlar. 12 Eylül sonrasının hemen ertesinde, 
yeni bir devrimci atılımın başında ortaya konulan bu perspektiflerin 
hakkı iyi-kötü verildiği sürece kaydedilen gelişmelerle daha sonraları 
bunların yerini başka öncelikler ve yönelimlerin almasının doğurduğu 
sonuçların karşılaştırmalı bir okuması da bizleri aynı sonuca götürür.

1996 ve 2006 krizlerini doğuran çizgisel kırılmanın başlangıç 
noktası da aslında 2. Konferans’ta saklıdır. O Konferans’ta 
MK seçimi sırasında kendisini gösteren seçkinci tutuculuk, 
daha sonraları birbirine eklenip katlanarak büyüyen bir dizi 
olumsuzluğun da döl yatağıdır çünkü.

O sırada henüz tahliye edilmemiş 3-4 yoldaş dışında, GK’yı temsil 
eden iki delege dahil dönemin bellibaşlı bütün temel kadrolarının 
delege olarak katıldıkları 2. Konferans’ta, sıra yeni MK’nın seçimine 
gelince, biri o sırada halen cezaevinde bulunan eski MK üyelerinden 
üçü dışında MK’ya ne aday olan ne de başka bir yoldaşı aday gösteren 
tek bir delege çıktı. Sadece eski MK üyelerinden biri iki yeni aday 
önerdi. Bunlardan biri o sıra henüz cezaevinden çıkmamış bir kadın 
üyeydi, diğeri ise işçi kökenli bir delegeydi.
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Delegelerden bazıları önerilen bu iki yeni adaya da açıkça karşı 
çıktılar, diğer delegeler de bu konuda ürkek ve edilgen bir tutum 
sergilediler. Aday gösterilenlerden  Konferans’ta bulunan işçi kökenli 
delegenin kendisi bile tereddütteydi (bu kişi, TP sürecinde bu kez «biz 
niye MK’da değiliz» sorgulamasıyla bayrak açıp hizipçiliğe soyunan 
kariyeristler arasındaydı). Kimi konularda çok gelişkin komünist 
devrimci özelliklere sahipken, teorik gerilik başta olmak üzere başka 
bazı yönlerde de bunlarla taban tabana zıt ve vahim boyutlarda bir 
gerilik içinde olunduğunun farkında olmaktan kaynaklanan bir güven 
ve özgüven eksikliği yatıyordu bütün bunların temelinde. Ki bu TİKB 
kadrolarının -1990 ortalarına kadar- başta gelen yapısal zaafiyetiydi.

Ortaya çıkan bu tıkanıklığa o an için çözüm önerisi yine aynı MK 
üyesinden geldi. Bolşevik Parti’de, Lenin’in önerisi üzerine başvurulan 
bir yöntemden hareketle Konferans’tan MK’ya, “kendini genişletmek 
üzere içine yeni üyeler seçme yetkisini (kooptasyon yetkisi) tanıması” 
istendi. MK üyelerini seçmek, normalde sadece Konferans’a ait bir 
yetkiydi. Ancak ortaya çıkan bu durumda Konferans güven duyar 
ve bir defaya mahsus olmak üzere bu yetkisini geçici olarak MK’ya 
da tanıyacak olursa, yoldaşların ve örgütün gelişimine bağlı olarak 
MK, sırf bunun için yeni bir Konferans toplamaya gerek kalmadan, 
her şeyden önce sayıca yetersiz, güdük bir organ olarak kalmaktan 
kendini çıkarabilirdi. Konferans, tartışma gereğini bile duymadan bu 
yetkiyi MK’ya tanıdı. Ancak MK, akılalmaz bir tutuculukla bu yetkiyi 
yıllarca kullanmadı.

Zaman tünelinde kalmış bir devrimcilik anlayışının dışında asıl olarak 
kariyerist hırs ortaklığı temelinde biraraya gelen ‘96 hizbinin elebaşıları 
başta olmak üzere ilerleyen yıllarda örgüte bayrak açan bütün kariyer 
meraklıları, “dil ağrıyan dişe gider” sözüne uygun olarak MK’nın bu 
tutuculuğunu, “koltuklarını koruma kaygısına” bağladılar. Her şey bir 
yana, ortada böyle bir “tehdit” yoktu ki böyle bir “korku” olsun!..

Sorunun kaynağı başka yerdeydi. Genlere kadar işlemiş olan küçük 
grup anlayışı ve alışkanlıklarında, özellikle de örgütsel konularda o 
darlığın ölçüleriyle düşünüp hareket etmekten hala kurtulunamamış 
olunmasındaydı. Bu tutucu korku ve kaygılar, kadrolarda farklı biçim 
ve boyutlarda kendini gösteriyordu, önderlikte yeralan kadrolarda 
farklı. Ama hepsinin kesişme noktaları ortaktı. Bunlardan biri idealist 
“mükemmelliyetçilik” ise; diğeri, sorunları öncelikle bir ‘sistem sorunu’ 
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olarak görüp çözüm arayışları sırasında da ‘sistem kurma odaklı’ 
düşünme yerine, küçük çevrelere özgü bir sığlıkla “kişi” odaklı 
düşünme anlayışı ve alışkanlığından hala kopulamamış olmasıydı. Bu 
ikincisi, TİKB kadrolarının tarihsel-yapısal zaaflarının başında gelen 
“güven-özgüven” konusundaki çarpıklıklarla da birleşince ortaya bu 
tablo çıktı.

12 Eylül faşizmi gibi bir dönemin arkasından gelen, sınıf ve kitle 
hareketinin büyüdüğü, örgütün de yeni bir atılımın eşiğinde olduğu 
bir tarihsel kesitte, MK gibi kritik bir organın, sayı olarak bile bu 
kadar dar, güdük ve yetersiz tutulması, akılalmaz bir tutuculuk 
ve dargörüşlülüktü. TİKB kadrolarının zaten en zayıf noktasını 
oluşturan özgüven ve inisiyatif eksikliği, çevreci elitist bu 
tutuculuk yüzünden o Konferans’ta adeta ‘kurumsal’ bir düzleme 
taşındı, adı konulmamış bir biçimde kalıcılaştırılıp pekiştirildi.

Bunun nasıl vahim bir tarihsel hata olduğunun o sıralar kimse farkında 
bile değildi. Ama hayat o büyük yanlışın faturasını ilerleyen yıllarda, 
değişik biçimlerde tekrar tekrar çıkardı TİKB’nin karşısına.

Bu bazen, hırsları çaplarından kat kat büyük kariyeristlerin kendilerini 
maskeleme bahanesi oldu; bazen hayati önemdeki ideolojik-siyasi 
farklılık ve çatışmaların özünün zamanında görülmesini engelledi; 
yerine ve dönemine göre “önderliğe ve önderlere güven” görünümü 
altında kişileri fetişleştiren bir yağcılığa neden olurken, yeri geldi, 
sorumlu oldukları alanlarda tam bir «örgüt ağası» gibi davranmalarının 
önüne set çekilmesini hazmedemeyen düşkünler tarafından bile 
“şeytan taşlama” aracı olarak kullanılmaya kalkışıldı.

Fakat bu elitist tutuculuk TİKB’ye en büyük zararı, kadrolarımızın 
gelişim süreçlerinin önüne adeta görünmez bir sınır çizgisi çekmekle, 
belli bir noktadan sonra aşılması zor hatta imkansız bir eşik olduğu 
duygusunu uyandırmakla verdi. Bu gözle görülüp ölçülebilir bir etken 
değildi belki ama, frenleyici ve geriye çekici etkileri herkeste ve her 
dönem farklı biçimlerde kendini bir şekilde hissettirdi.

Tarihsel atılım

‘91 Mayısı’ndaki 2.Konferans’ın arkasından TİKB, çokyönlü bir atılım 
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sürecine girdi.

1994 Haziran operasyonuna kadar süren bu atılım sürecinde, 
teoriden pratiğe, örgütlenmeden politika ve taktik üretimine kadar 
mücadelenin bütün cephelerinde birbirini tamamlayıp büyüten bir 
dizi adım atıldı. TİKB tarihinde o güne dek örneği görülmeyen, 
bazıları geçmişte hayal dahi edilmeyen yönelim ve uygulamalar 
bu kesitte gerçekleştirildi.

Her şeyden önce TİKB’nin siyasal iddiası ve etkinliği büyüdü. 
Faaliyetlerinin çapı genişledi. 12 Eylül öncesi grup döneminde bile 
İstanbul, Ankara, Adana ve biraz da İzmir’in sınırlarını fazla aşmayan 
faaliyet, Edirne, Çorlu, Malkara, Çerkezköy, Bursa, Eskişehir, 
Balıkesir, Bandırma, Manisa, Söke, Antalya, Mersin, Niğde, Hatay, 
Gaziantep, Malatya, Trabzon’u içine alacak şekilde geniş bir coğrafi 
alana yayıldı.

Asıl önemlisi, yönelimler ve etkin olunan kesimler bakımından, 
kullanılan araç ve yöntemler, örgüt içi uygulamalar bakımından 
geçmişin dar sınırlarını kat kat aştı.

Devrimci Proletarya’nın (DP) yayına başlamasıyla Parti Okulları’nı 
(PO) bunlara örnek verebiliriz. Sınıf çalışmasına stratejik bir derinlik ve 
genişlik kazandırmak amacıyla 1993 sonlarında Emeğin Kurtuluşu 
Kurultayı (EKK) yönelimi ve politikalarının gündeme getirilişini, 
emekçi memur hareketi içinde ulaşılan etkinlik düzeyini, gençliğin 
liselerde Öğrenci Birliği (ÖB) açılımını, Demokratik Üniversite 
Platformu/Kurultayı (DÜP) ve Boğaziçi İşgali’nde somutlanan yeni 
stratejik yönelimler içine girmesini, 1992 yerel seçimleri sırasında 
Adana-Yüreğir ve İstanbul- Kağıthane’de aday çıkarma cesaretinin 
gösterilmesi gibi gelişme ve uygulamaları yine bu kapsamdaki örnekler 
arasında sayabiliriz.

Askeri alanda, örgütsel ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
gerçekleştirilen çok sayıda kamulaştırma eyleminin dışında 12 Eylül 
döneminin öne çıkan itirafçı hainlerine hakettikleri cezayı verme 
konusunda TDH içinde ilk örneği oluşturan TİKB itirafçısı Adil Özbek 
haininin 1990 Kasımı’nda cezalandırılmasıyla Remzi BASALAK 
yoldaşın Adana’da vahşice katledilmesinin sorumluları arasında 
yeralan Adana savcısının 1993 Nisanı’nda cezalandırılması gibi 
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eylemler, sayıca da güçlenmiş olan Müfreze’lerin eylem yeteneği 
ve potansiyellerindeki gelişmenin yanında 2. Konferans sonrası 
gerçekleştirilen devrimci atılımın farklı bir boyutunu yansıtır.

Müfrezeler

Müfrezeler, TİKB’nin silahlı çekirdek birimleriydi. Onun militan 
devrimcilik anlayışının somut ifadelerinden biri olarak THKO’dan 
ayrılığın hemen arkasından örgütlendiler.

Müfrezelerin kurucusu ve ilk komutanı Osman Yaşar YOLDAŞCAN’dı. 
Onun toprağa düşmesinin ardından sırasıyla Fatih ÖKTÜLMÜŞ, Sezai 
EKİNCİ ve İsmail CÜNEYT yoldaşlar bu sorumluluğu üstlendiler. 
Her biri sadece olağanüstü ustalık ve cesaret örneği askeri eylemler 
örgütleyip gerçekleştirmekle kalmadı, bu alandaki deneyim birikimini 
ve komünist gelenekleri ileriye taşıyıp zenginleştirdiler.

Örgütün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla örgütlenen çok sayıda 
kamulaştırma eyleminin yanında silah temini, bomba yapımı, bazı polis 
ajanlarının, ihbarcıların ve halk düşmanlarının cezalandırılması, sivil 
faşist çeteler ya da sıkıyönetim kuvvetlerinin ablukası altındaki alan 
ve fabrikalara yönelik örgütsel faaliyetlerin güvenliğinin sağlanması 
Müfrezeler tarafından yerine getirilen başlıca görevler oldu.

Bu silahlı özel birimler, 1990’ların başından itibaren, ölümsüzleşmiş 
yoldaşların isimleriyle anılır oldular. Osman Yaşar Yoldaşcan ve 
İsmail Cüneyt Müfrezeleri bunun ilk örnekleriydi.

12 Eylül sonrası toprağa ilk düşen Müfreze üyesi Yunus DURMAZ 
yoldaş oldu. Yunus, 29 Temmuz 1991’de devrimci bir eyleme giderken 
karşılaştığı polisler tarafından İstanbul Yahya Kemal Mahallesi’nde 
kuşatıldı. Uzun bir boğuşmanın ardından ellerinden kurtuldu. 
Arkasından açılan ateşle yaralanmasına rağmen kaçmayı başardı. 
Ancak yaralı haliyle bölgeden uzaklaşmaya çalışırken elinden düşen 
bombanın çevredeki çocuklara zarar vermemesi için kendini feda 
edip üzerine kapandı, bombanın patlamasıyla can verdi.

14 Ekim 1993’de İstanbul’da bir kamulaştırma eylemi sırasında 
vurulan Nilgün GÖK yoldaş, Müfrezeler’in ilk kadın üyesiydi. O 
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güne kadar çeşitli askeri eylemlerde görev alan başka kadın yoldaşlar 
da olmuştu. Ancak Nilgün, Müfreze üyeliğine seçilen ilk kadındı. 
Gözünü budaktan sakınmayan cesur ve atak bir yapıya sahipti. Fakat 
onun Müfreze’ye seçilişinin tek nedeni bu değildi. O aynı zamanda 
bilinçli bir komünistti. TİKB’yi seçişi bile bilinçli bir tercih sonucuydu. 
TİKB’li olduktan sonra da önüne iyi bir komutan ama ondan da önce 
iyi bir parti kadrosu olmak hedefini koymuştu. Son nefesini verene 
kadar da bu yolda büyük adımlar attı.

TİKB, şiddete dayanan devrimin zorunluluğunu savunmasıyla 
reformizm ve barışcıl revizyonizmden ayrılır. Ancak TİKB’nin devrimci 
şiddet, onun örgütlenmesi ve işlevi konusundaki yaklaşımları 
küçük burjuva maceracılığından da farklıdır. «Devrimin işçi sınıfı 
ve emekçi kitlelerin eseri olacağı» temel ilkesini rehber aldığı için 
TİKB, devrimci şiddetin kullanımı ve onun örgütlenmesi sorununu, 
öncünün dar kadro eylemlerine indirgemez. Devrimin ve devrimci 
şiddetin örgütlenmesi sorununu, her şeyden önce sınıfın ve emekçi 
yığınların devrimci eylem içinde eğitilip militanlaştırılmaları sorunu 
olarak görür. Bu ilkesel yaklaşımdan hareketle kitlelerin ancak 
öncünün silahlı eylemleri sayesinde sarsılıp harekete geçirilebileceği 
şeklindeki «öncü savaş» anlayışını reddeder. İşçi sınıfı ve emekçi 
kitle hareketinin önünü açmak, bu bağlamda sınıfa ve kitlelere sadece 
cesaret kazandırmakla kalmayıp esin kaynağı olacak öncü eylemlerin 
önemini ve işlevini tümden reddetmez. Fakat sınıfın ve kitlelerin 
devrimci militan temellerde örgütlenmesinin salt ya da esas olarak 
«silahlı propaganda» yoluyla sağlanabileceği şeklindeki görüşlere de 
itibar etmez.

Devrimci şiddetin kullanımı konusunda küçük burjuva maceracı 
anlayış, devrimci militanlığı belirli biçimlerin varlığı ya da yokluğuna 
ve bunların her koşulda esas alınıp alınmadığına indirger. Sorunu 
baştan bu darlıkta ele alan anlayış, silahlı mücadelenin örgütlenişi 
sırasında da dar kadro eylemlerine dayalı bir militanlığı öne çıkarıp 
her şey haline getirir. TİKB’nin devrimci militanlık anlayışı ve ölçütleri 
bu yönüyle de küçük burjuva maceracılıktan ayrılır. O, devrimci 
militanlığı sadece belirli biçimlerin kullanılıp kullanılmaması sorununa 
indirgemediği gibi sadece pratikte militanlıkla sınırlı sığ yaklaşımı 
da benimsemez. TİKB’nin anladığı anlamda komünist militanlık, 
pratiğin bütününde olduğu kadar teoride de, sadece belirli eylem 
anları ve işlerle sınırlı kalmayıp hayatın her anı ve alanında, 
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yaşam tarzında, düşünce ve davranışta da kendini göstermesi 
gereken bir militanlıktır. TİKB’nin Müfrezeleri, bu yaklaşım temelinde 
kuruldular.

Müfrezeler kurulurken, birbirleriyle bağlantılı iki stratejik amaç 
güdüldü: Bunlardan birincisi, örgütün ve sınıf hareketinin güncel 
gelişimi ve ihtiyaçlarının gerektirdiği silahlı eylemlerin özel olarak 
eğitilmiş birimler aracılığıyla profesyonelce çözümüydü; ikincisi ise, 
bu özel birimlerde görecekleri teorik, siyasi ve askeri eğitimin yanı sıra 
pratik deneyim biriktirecek kadroların sayısını olabildiğince çoğaltarak 
militan kitle eylemlerini yönetme becerisi gelişmiş savaşçılar ve 
devrimci komutanlar yetiştirmekti.

‘90’ların ortalarına gelene kadar bütün Müfrezeler, hem bu işlev 
ve amaçlara görece en uygun kadrolardan kuruldu hem de onların 
eğitimleri sadece teorik ve pratik  askeri eğitimle sınırlı tutulmayarak 
ML teorinin ve sınıf mücadeleleri tarihinin sistemli olarak incelenmesini 
de içeren bir çokyönlülük çizgisinde yürütüldü.

Ancak örgütün kadro yapısında 1990’ların ortalarından itibaren 
başlayan doku bozulması, etkilerini bu alanda da gösterdi. Komünist 
bir devrimciliğin temel değerlerine ve ML’e bariz bir biçimde yabancı 
kimi unsurlar dahi sırf pratik bir militanlığa eğilimli olmalarına bakılarak 
Müfrezeler’e alındılar. Yenilen darbelerin yarattığı boşlukların da 
basıncıyla küçük burjuva maceracı örgütlere özgü bir pragmatizme 
düşüldü bu konuda. Bunun üzerine bir de örgütsel değerlerin korkunç 
bir biçimde kirletildiği TP sürecinin kaosu eklenince, MK’nın organ 
olarak doğrudan denetimi ve yönlendirmesinden uzak kalan Müfreze 
adeta özerkleşti, başıboşlaştı, yaşam tarzı bakımından olduğu kadar 
ideolojik ve ruhsal yönlerden de deforme oldu.

Nitekim 1998 Mayısı’nda yenilen operasyon sırasında yakalanan 
son Müfreze’nin dört üyesinden ikisi itirafçı oldu, diğer ikisi ise berbat 
biçimde çözüldüler. Bu utanç, örgütün özellikle 1996 sonrasında 
sürüklendiği duruma ilişkin çok şey anlatıyordu ancak gereken dersler 
yine alınmadı.
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Devrimci Proletarya

2. Konferans sonrasının 1994’e kadar süren devrimci atılımı da, tıpkı 
İMT sonrası atılım gibi, mücadelenin hemen her cephesinde birbirini 
tamamlayıp güçlendiren açılımlar dizisi şeklinde devrimci militan bir  
bütünlük çizgisinde seyretti ve o zaten en başta da bundan dolayı 
etkileyici tarihsel sonuçlar yarattı.

2. Konferans’tan 5 ay sonra, Ekim Devrimi’nin yıldönümünde yayına 
başlayan Devrimci Proletarya (DP), başlangıçta 15 günde bir çıkan 
siyasi dergi formatındaydı. Belirgin bir proleter sosyalist içeriğe, 
militan devrimci bir ruh ve dile sahipti. TİKB’nin 12 Eylül faşizmi 
karşısındaki  duruşu, özellikle de “Adressiz Sorgular” geleneğinden 
etkilenerek TİKB’ye yönelen bir kuşağın ML dünya görüşü temelinde, 
işçi sınıfı devrimciliği çizgisinde eğitilip biçimlendirilmesinde hayati bir 
rol oynadı. Bu eğiticilik sadece TİKB kadro ve taraftarlarıyla da sınırlı 
kalmadı. Dönemin tasfiyecilik ortamında DP’nin diğer devrimci güçler 
ve yeni yeni şekillenmekte olan genç kadrolar üzerinde de etkisi ve 
prestiji yüksekti.

DP, içeriğiyle olduğu kadar dili ve biçimiyle de klasik devrimci 
yayınlardan ayrılıyordu. Gündemdeki siyasal ve toplumsal olay ve 
gelişmeleri proleter sosyalist bir bakış açısıyla yorumlamanın yanında 
her sayısında mutlaka bir ya da iki teorik yazıya yer veriyordu. 
Ele alınan konular ve onları işleyiş biçimiyle bu yazılar, kuru bir 
dille kaleme alınan cansız -ve çoğu kez dışı keskin içi boş- vaaz 
metinlerinden farklı olarak teorik olanı pratiğe de yol gösterecek 
siyasal bağlantılarını kurarak ele alıp işleyen hayatla ilişkili metinlerdi. 
Ve bu yüzden, özellikle de ML klasikleri okumaktan uzak duran ya da 
buna henüz yeterince fırsat bulamamış genç devrimciler tarafından 
ilgiyle karşılanıyor, onların Marksizmle ve sosyalizmle tanışmalarına 
katkıda bulunuyordu.

Leninist anlayış ve çizgide bir yayın olarak DP, kendisini sadece 
gündemi yorumlayan, aktüel konu ve sorunlara ML teorinin ve 
proletarya sosyalizminin ışığını düşüren bir propaganda ve eğitim 
aracı olmakla sınırlamadı. Teori ile pratik arasında olması gereken 
devrimci ilişkinin ruhuna uygun bir tutumla işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin 
ekonomik ve siyasal mücadelelerine pratik olarak da yol gösterici 
olmaya çalıştı. Sınıfa ve kitlelere somut taktik politikalar önerdi, bunları 
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onların görüş alanına taşımak için farklı araç ve yöntemleri devreye 
soktu. Bunlar arasında en etkili ve anlamlı olanı 1992 Kasımı’nda 
başlatılan “Kürdistan’da Askere Gitme” kampanyasıydı.

“Kürdistan’da Askere Gitme” kampanyası

“Kürdistan’da Askere Gitme” kampanyası, Kürt ulusal mücadelesindeki 
yükselişe paralel olarak azan şovenizmin karşısına “halkların 
kardeşliği” bayrağını yükselterek çıkan bir meydan okumaydı. O 
sıra ortalık “Mehmetçik’e Yardım” kampanyalarından geçilmiyordu. 
“Kürdistan’da Askere Gitme” kampanyası, o tarihsel koşullarda, 
bunlara tam karşı cepheden bir yanıt oluşturmanın dışında Türk işçi 
ve emekçi kitlelerine somut bir hedef göstererek onları Kürt emekçi 
kardeşleriyle eylemli dayanışmaya çağırıyordu.

1993 Mayısı’na kadar sürdürülen kampanya, imza kampanyası 
formatında açıldı. Ama başından itibaren her fırsatta vurgulandığı 
gibi, “bu sadece bir imza toplama çalışması değildi.” Onun asıl 
amacı, “TC’nin Kürdistan’da yürüttüğü gerici ve haksız savaşa karşı 
özellikle işçi ve emekçi kitleler arasında devrimci bir duyarlılık ve tepki 
oluşturmaktı.”  Bu yüzden kampanya çalışmaları, “Kürt sorununda 
Türk şovenizminin vahşi imha politikasının teşhirini ve buna karşı 
oluşturulacak en geri tepkileri dahi bir potada toplamayı amaçlayan 
politik bir kitle çalışması olarak” yürütüldü.

Kampanyada 45 bin imza toplandı. SHP’nin, insan hakları 
savunucuları, çevreciler ya da dergiler platformunun o yıllarda 
çeşitli konularda açtıkları kampanyalarda 15-20 bin imzayı zor 
toplayabildikleri düşünülecek olursa, bu sayı elbette yetersiz ama 
fena olmayan bir sonuçtu. Asıl önemlisi, kampanya,  TİKB’nin örgütlü 
güçleri ve ilişkilerinin bulunduğu alanların sınırlarını da aşarak 
Erzurum’dan Ayvalık’a, Konya’dan Zonguldak-Kozlu’ya kadar çok 
geniş bir coğrafyaya ulaştı.

1993 Kasımı’na kadar 15 günlük siyasi dergi olarak yayımlanan 
DP’nin yerini, 1993 Aralık başında haftalık işçi gazetesi aldı. DP ise 
aylık teorik dergiye dönüştürüldü. Siyasal faaliyetin farklı yönlerine 
ilişkin farklı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan bir yayın çeşitlenmesi 
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yaratmanın ötesinde bu değişim, özellikle sınıf çalışmasında yeni bir 
stratejik yüklenme hazırlığı içine girilmesinden kaynaklıydı. Haftalık bir 
işçi gazetesinin çıkarılması, 1994 Şubatı’nda gündeme gelecek olan  
Emeğin Kurtuluşu Kurultayı (EKK) stratejisinin ön adımlarından 
biriydi.

Parti Okulları

1992 ve ‘93 yıllarında gerçekleştirilen Parti Okulları (PO), TİKB 
tarihinde daha önce hayal dahi edilmeyen uygulamaların herhalde 
başında gelir.

Yasadışı temelde örgütlenen bu okullar, öncelikle temel kadroların 
teorik-siyasal konularda eğitimini amaçlıyordu. Fakat onların işlevi, dar 
sınırlar içinde kalan bir “teorik” eğitimle sınırlı değildi. Belirlenen eğitim 
konuları dışında kalan konularda da canlı tartışmalar ve görüş alış-
verişleri yaşandı. Fakat asıl önemlisi, güvenlik nedeniyle sıkı gizlilik 
kuralları uygulanarak örgütlenen bu okullar, komünist değerlerin ve 
örgütün ileri düzeylerde solunduğu güçlü birer yoldaşlaşma zemini 
işlevini gördüler. İkinci Parti Okulları’nın ardından OÇ’nin 84. sayısında 
(Ocak 1994) yayınlanan değerlendirmede de altı çizildiği gibi, “Kurslar 
(PO’lar kastediliyor-nba) örgütsel gelişimimizin pek çok, özellikle 
açılım gerektiren sorunlarının da siyasal düzlemde konuşulmasıyla 
bir nevi bölgesel konferanslar olma özelliği kazandı. Tecrübe 
aktarımı, kadroların birbirlerinden öğrenmesi, günlük yaşamın kolektif 
örgütlenmesi, yoldaşlık ilişkilerinin gelişimi bakımından kazancımız 
büyük oldu.”

Her bölge için aynı tarihlerde fakat ayrı yerlerde açılan okulların 
ilk yılında, emperyalizm, faşizm ve faşizme karşı mücadele ile 
sosyalizmden geriye dönüş konuları işlendi. İlk yıl İstanbul, Adana, 
Ankara ve Gençlik için açılan okullara, ‘93 yılında, işçi ve memur 
çalışmasında yeralan kadroların diğerlerinden ayrı tutuldukları beşinci 
okul eklendi. İkinci yılın konuları ise; işçi sınıfı ve sendikal hareket, 
ulusal sorun, kadın sorunu, devrim süreçleri ve silahlı mücadele ile 
gençlik konularıydı.

1996 Haziranı’ndaki PO sırasında yenilen merkezi operasyondan 
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sonra ülkedeki PO’ları uygulaması kesintiye uğradı.

Bu gelenek yıllar sonra -2003-2004 yıllarında- yurtdışında “A tipi 
seminerler” biçiminde tekrar canlandırıldı. Yurtdışında çeşitli ülkelerde 
sorumlu konumlarda olanların yanında kadrolaşma potansiyellerine 
sahip taraftar ilişkilerinin de çağrıldığı ve ortalama iki ayda bir yapılan 
bu seminerler dizisi de, önce mali sorunlar, arkasından örgütün 
sürüklendiği iç kriz nedeniyle kesintiye uğradı.

GK’da reorganizasyon - Boğaziçi İşgali

2.Konferans sonrası atılım yapılan alanlardan biri de gençlik çalışması 
oldu. Bu alanda özellikle üç  nokta üzerinde yoğunlaşıldı: Bunlardan 
birincisi, Genç Komünarlar örgütlenmesini, pratiği ve kadro yapısıyla 
olduğu kadar ufuk olarak da üniversitelerle sınırlı dar bir örgütlenme 
olmaktan çıkarmak; ikincisi, üniversite gençliği içinde bile kitlelerden 
kopuk dar bir kadro örgütlenmesi olmaktan çıkarmak; üçüncüsü, 
faaliyetlerin kişilere bağımlı olduğu bir çevre örgütlenmesi olmaktan 
çıkarmak.

İlk iki noktada gelişmenin sağlanabilmesi bile üçüncü konuda 
kaydedilecek gelişmeye bağlıydı. Çünkü gençlik hareketindeki darlık 
ve “tıkanma”, örgüt olarak bu konuda ortaya baştan stratejik bir 
yaklaşım ve planın konulmamış olmasının yanında, alandan sorumlu 
kadro ve çevresindeki ilk halkayı oluşturan yeni güçlerin çapları ve 
özelliklerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtu. Bu da herkesten önce 
elbette yine MK’nın sorumlu olduğu bir çarpıklık ve sakat doğumdu.

GK’nın ‘91 sonrası reorganizasyonuna, yukardan aşağıya doğru 
organlaşma ve organ işlerliğine dayalı bir ilişkiler sistematiğinin kurulup 
işletilmesiyle başlandı. Önce merkezi bir üst organ oluşturuldu. 
İstanbul, Adana, Ankara ve İzmir’deki gençlik örgütlenmesinin fiilen 
sekreteri konumunda olan il temsilcileriyle GK sorumlusundan oluşan 
bu organ, TİKB MK temsilcisinin de katılımıyla her ay düzenli olarak 
toplanmaya başladı. GK’yı ilgilendiren bütün politika ve kararlar bu 
organda tartışılıp kararlaştırılıyordu.

Bunun dışında illerdeki yönetici GK komitelerinin ayda en az iki kez 
toplanması zorunluluğu getirilmişti. Acil ve zorunlu haller dışında 
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-özellikle de organı atlayarak- ayaküstü görüşmelerde karar almak 
yasaklandı. Alanları ve alanlardaki kadroları sadece GK sorumlusu 
ya da il temsilcilerinin aktarımlarıyla sınırlı görmeye mahkum 
olmaktan çıkabilmek için rapor sisteminin işletilmesinde ısrar edildi. 
Buna rağmen, özellikle de kişilerin değerlendirilmesinde bariz bir 
subjektivizmin sürüp gitmesinin önü bütünüyle alınamadı.

GK, gençliği militan bir proletarya sosyalizmi çizgisinde örgütlemeyi 
hedefleyen komünist bir gençlik örgütü olma amacı ve iddiasındaydı. 
Fakat sadece kuruluş yıllarının toplumsal-siyasal atmosferiyle öne 
çıkan acil görevlerin demokratik karakteriyle açıklanamayacak bir 
kendiliğindencilik göstergesi olarak faaliyetlerini üniversitelerle ve 
“kitlelerin demokratik haklarının kararlı savunuculuğu” ile sınırlamış 
bir gidiş içindeydi. Gerçi 1990 Mayısı’nda “Paralı Öğretime Hayır!” 
gibi doğru bir talep temelinde başlattığı daha ilk kampanyasında, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde 12 Eylül sonrasının ilk yığınsal ve 
gönüllü boykotunu örgütlemeyi başarmıştı. Ayrıca, başlangıçta 
mayanın ağırlıklı olarak üniversite gençliği içinde tutmuş olmasında 
yadırganacak bir yön olmadığı gibi, gençliğin demokratik hak ve 
taleplerinin savunulmasında da yanlış birşey yoktu. Yadırgatıcı ve 
yanlış olan, bu sınırlılıkları alttan alta kabullenen bir pratik ve anlayışın 
yerleşmeye yüz tutmuş olmasıydı.

2.Konferans sonrası gençlik örgütlenmesi ve faaliyetlerine yeni bir 
yön verilirken, içerik ve kapsam açısından özellikle iki nokta üzerinde 
ısrarla duruldu: Atılacak her adımda tutarlı bir sosyalist sınıf bakış 
açısıyla hareket etmek ve militan bir sosyalizm anlayışının temsilcisi 
olarak öne çıkmak. GK örgütlenmesinin yaklaşım ve faaliyetlerinin, 
ağırlıklı olarak militan antifaşist bir  demokratizmle sınırlı kalmaktan 
hızla çıkıp nasıl belirgin bir devrimci sosyalist içerik, ruh ve yönelim 
kazandığı gerçeği, dönemin gençlik yayınları, bildiri ve haberlerinin 
içeriği ve dilindeki farklılaşmadan bile görülebilir. Fakat bu stratejik 
farklılaşma, kendini en belirgin olarak, işçi sınıfıyla ilişkilenme ile 
sınıfla olan yakın bağları dolayısıyla meslek liselerinde örgütlenmeyi 
başa yazan liseli gençlik dinamiğine yönelimlerde gösterdi.

GK’daki sınıf yöneliminin pratikteki en çarpıcı ve iz bırakan örneği 
ise Zonguldak-Kozlu’da toprağa gömülen 263 madencinin “haykıran 
soluğu” olmak amacıyla 9 Mart 1992’de gerçekleştiren Boğaziçi 
Üniversitesi İşgali oldu. 3 Mart 1992 günü Kozlu-İncirharmanı 
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ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucunda yüzlerce 
madenci toprak altında kaldı. Gözüdönmüş kapitalist kar hırsının 
neden olduğu katliam, Azerbaycan’la Ermenistan arasında o sıra 
patlak veren sınır çatışmaları üzerine koparılan milliyetçi-şoven 
yaygaraların tozu dumanı arasında unutturulmaya kalkışıldı. Onlarca 
madencinin cesedi hala toprak altındaydı. Kamuoyunun dikkati bu 
katmerli alçaklığa çekilmeliydi. TİKB MK’nın direktifi ve yönlendirmesi 
üzerine Genç Komünarlar, önce İstanbul Üniversitesi Merkez Binayı 
işgal kararı aldılar. Fakat binanın uzun süreli bir işgale elverişsizliği 
başta olmak üzere çeşitli nedenlerle işin uzaması üzerine 27 
Komünar, 9 Mart günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nü işgal 
ettiler. İşgal tam 3 gün sürdü ve ülke çapında yankılanıp ses getirdi. 
Aynı zamanda gençlik hareketi açısından da esinleyici öncü bir eylem 
oldu.

DPG ve  DÜP

GK’nın üniversiteler içinde bile kitlelerden kopuk dar bir kadro 
örgütlenmesi sıkışmışlığından kurtarılması, anlayış düzeyinde bir 
farklılaşma yanında yöntem ve araçlar bakımından da bir farklılaşmayı 
zorunlu kılıyordu. Üniversite gençliğinin kitlesel örgütlenmesi 
noktasında dernek tipi geleneksel biçim ve yöntemlerin yetersiz hatta 
işlevsiz hale geldiğinin hemen herkes farkındaydı. Fakat artık eskimiş 
olanların yerine ne konacaktı?..

Devrimci anlayış ve geleneklerden özellikle kaçma çabası içinde olan 
tasfiyeciler için bu konuda bir sıkıntı yoktu. Kendiliğinden hareketin 
ortaya çıkardığı hatta düzenin de yukardan teşvik ettiği  öğrenci 
temsilciliği, kulüpler, üniversite konseyleri gibi resmi biçimler onların 
da kabulüydü. Fakat gençlik kitlelerini en azından tutarlı ve militan bir 
çizgide örgütleme diye bir derdi olan devrimciler, buna uygun biçim ve 
araçlar bulup uygulamak zorundaydılar. Bunlar elbette masabaşında 
oturularak üretilemez, üretilse dahi pratikte karşılık bulamazlardı. Yine 
de öncelikle yeni biçimler bulunmalı ve denenmeliydi.

Bu temel tespitten yola çıkan GK, legal planda kendini görece daha 
esnek bir bileşim ve işlerliğe sahip Devrimci Proleter Gençlik (DPG) 
örgütlenmesi olarak ifade ederken; bir taraftan da, öğrenci gençlik 
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kitlesi içinde değişik konulardaki duyarlılıkları tanımlanmış ortak 
hedefler temelinde biraraya getirecek “taban örgütleri” yönelimini 
gündeme getirdi (1991 Eylül). Bu yönelim daha sonra, kitlesel bir 
taban örgütlenmesi biçimi olarak Demokratik Üniversite Platformları 
(DÜP) örgütlenmesine ve DÜP’lere dayalı olarak tabandan yukarıya 
doğru örgütlenecek bir Demokratik Üniversite Kurultayı (DÜK) 
politikalarına evrildi.

                                                 ***

2. Konferans sonrası gerçekleşen çokyönlü atılım, gelişmenin belli 
bir noktasından itibaren yeni sorun ve sorumlulukları da doğal olarak 
beraberinde getirdi. Örgütün büyümesi, faaliyetlerinin ve etkinliğinin 
çapındaki genişlemenin sürebilmesi her şeyden önce yeni stratejik 
hedef ve politikaların ortaya konulmasına bağlıydı. Aksi taktirde, 
kendini tekrarlamanın ötesine geçemeyen bir patinaj hali ortaya çıkardı 
ki, mücadelenin koşullarındaki değişimle birlikte düşünülecek olursa 
içten içe bir tıkanma ve gerileme anlamına gelen bu duraksamanın 
-başka etkenlerle de birleşerek- örgütü bir krize sürüklememesi 
düşünülemezdi.

Kaldı ki kriz öğeleri -özellikle örgütsel planda- daha o kesitte 
belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştı. En başta örgüt büyümüş ve 
gelişmiş fakat kadrosal gelişim, merkezi yönetimin etkinliği ve iç 
mekanizmalar yönünden eskinin de gerisine gitmişti.

‘93 yazında düzenlenen II. Parti Okulları, bir yönüyle de, örgütün artık 
yeni bir düzleme sıçramak zorunluluğuyla karşı karşıya bulunduğunu 
bağıran bir alarm ziliydi aslında.

2. Konferans’tan o güne kadar geçen sürede örgüt toparlanmış ve 
büyümüş, örgütsel faaliyet genişleyip gelişmişti. Bu arada TDH’nin 
genelinde de saflar netleşmiş, tasfiyeciler tasfiyecilik yolunda tasfiyeci 
dalgaya karşı koyan devrimci örgütlerse kendi yollarında ilerlemeyi 
seçmişlerdi. Sınıf mücadelesinin genel tablosu açısından ise, işçi 
hareketinde Zonguldak Direnişi’nin satışla noktalanması ve ‘91 Ocak 
başında yapılan göstermelik Genel Grev’in ardından başlayan geri 
çekilme sürüyordu. Buna karşın emekçi memur hareketi hala diri ve 
ataktı. Fakat bu dinamiğin canlılığı, toplumsal muhalefetin genelindeki 
durgunluk ve tutukluğu kıracak boyut ve süreklilikte değildi.
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Diğer yandan Kürt ulusal hareketi hızlı ve keskin bir reformistleşme 
yönelimi içine girmişti. Öncesinde büyük iddiaların ortaya konulduğu 
‘92 Newroz’unda yaşanan kırılmanın ardından başlayan bu süreç, 
TDH içinde de bir dizi yalpalama ve tereddütü beraberinde getiriyordu. 
Buna karşın burjuva devlet yeni bir atağa kalkmış, ‘93 Konsepti 
olarak bilinen yoğunlaştırılmış terör stratejisini yürürlüğe sokmuştu.

Örgütün, dönemsel hedef ve yönelimlerini, kullandığı biçim ve 
araçları, bu arada iç örgütlenmesini ve mekanizmalarını bu yeni 
dönemin ihtiyaçlarına uygun hale getirmesi gerektiği çok açık ve 
ortadaydı. Bu hem 12 Eylül ve ‘86 tasfiyeciliği sonrası toparlanma 
ve yeni alanlara açılma aşamasının iyi-kötü tamamlanmış olmasının 
gerektirdiği bir zorunluluktu hem dönemin koşulları ve genel 
dengelerdeki değişme bunu zorunlu kılıyordu.

II. Parti Okulları’nın genel manzarası da örgütte yeni bir devrimci 
atılıma olan ihtiyacın yakıcılığını gösterdi. Bir taraftan herbiri değişik 
yetenek ve potansiyellere sahip oldukça zengin ve dinamik yeni 
bir kadro kuşağı ortaya çıkmıştı fakat onlara da önderlik etmekten 
sorumlu olan eski kuşaktan kadrolarda belirgin bir tıkanma ve 
yetmezlik kendini gösteriyordu. Bu çelişki çözülemediği taktirde, 
büyüyen ve genişleyen örgütün yeni bir düzleme sıçraması şurada 
dursun, işlerin eski tarz gitmesi bile zor hatta olanaksızdı.

Kaldı ki nesnel koşullardaki değişim, o güne kadarki anlayış, biçim ve 
yöntemlerle ilerleme imkanını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı.

                                           

MK’da kriz

Öte yandan MK içinde bir kriz zaten patlak vermişti.

2. Konferans’ta baştan yetersiz, dar ve güdük tutulan üç kişilik 
MK’nın cezaevinde olan üyesi, 1992 baharında MK’ya gönderdiği bir 
mektupla örgütle bütün köprüleri attı.

Konferans sonrası MK sorumluluklarını fiilen dışarıdaki iki üye 
omuzlamışlardı zaten. Organın cezaevindeki üyesi ise, örgütün ihtiyaç 
ve yönelimleriyle ilgisini aslında 2. Konferans öncesinden başlayarak 
büyük ölçüde kesmişti. Örneğin Konferans hazırlıklarına en küçük 
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bir katkısı bile olmamıştı. MK adına Konferansa sunulmak üzere 
hazırlanan Rapor taslağını şöyle bir okumuş ve “katıldığını” belirtmekle 
yetinmişti. Öyle ki, Konferans’a bir mesaj dahi göndermemişti.

Özde bir kopuşun habercisi bu kayıtsızlık belirtileri, Konferans 
sonrası artarak sürdü. 12 Eylül gibi bir dönemin ardından acil çözüm 
bekleyen örgütsel, siyasal ve pratik sorunlardan vazgeçtik program 
sorunu, sosyalizmden geriye dönüşler, Kürt sorunu, sosyo-ekonomik 
yapıda yaşanan değişimlerin çözümlenmesi gibi daha bir dizi teorik 
sorun çözüm beklerken o cezaevinde “medya” ve “tarih” üzerine 
çalışmalarla oyalanıyor, görüşü sorulan konularda bile üstünkörü 
cevaplarla yetiniyordu. Örneğin, Kürt ulusal sorunu gibi temel bir 
soruna ilişkin MK içi görüş alışverişleri sırasında, “herkes Kürdistan’a 
‘sömürge’ diyor, biz de sömürge deyiverelim gitsin...” diyebilecek 
kadar ciddiyetsiz yaklaşımlar sergiliyordu.

Ondaki düşünsel ve ruhsal gerileme aslında yeni başlamamıştı. 
Başlangıcı daha geriye, 12 Eylül’ü izleyen aylara gitmekle birlikte 
özellikle ‘88 sonrası Antep cezaevinde gözle görülür bir hal almıştı. 
Bu tasfiyeci çözülme ve çöküş süreci, ‘91’deki tahliyelerden sonra 
cezaevinde yalnız kalmasının ardından hızlandı.

Yeraltı mücadelesinin zorluklarına daha fazla gelemeyen karısının da 
o kesitte örgütle yollarını ayırması onun için aradığı bahane oldu. Söz 
konusu mektubu bunun üzerine kaleme aldı. Ve sadece TİKB ile değil 
örgütlü mücadele ve devrimcilikle de bütün köprüleri attı.

MK’nın hayattaki iki üyesi dışında ölmüş kimi üyelerine de yönelik 
akılalmaz iddia ve hakaretlerle dolu olan mektubun ruhunu, “her şeyin 
yaratıcısı benim” diye özetlenebilecek bir megalomani oluşturuyordu. 
Onda özellikle eski grup şefiyle yolların ayrılmasından sonra gelişip 
serpilen bu hastalıklı ruh hali, örgütün kurucu kadroları tarafından 
bilinmeyen bir durum değildi. Kendisini herkesten “farklı” ve “üstün” 
gördüğünü çoğu kez “şaka” görünümü altında hissettirirdi. Öyle ki, 
Osman Yaşar YOLDAŞCAN ve Fatih ÖKTÜLMÜŞ dahil gelmiş 
geçmiş bütün MK üyeleri hakkında bir dönem Adana’da birlikte 
çalıştığı Adil Özbek hainine bile dedikodu yapmıştı ve tabii hain de bu 
küçümseyici dedikoduları itiraflarında polise taşıdı.

Ancak onun kendisini herkesten ‘farklı’ ve ‘üstün’ gören bu 
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böbürlenmeleri fazla ciddiye alınmaz, kişilik yapısına ve komplekslerine 
verilip geçilirdi. Ne var ki, örgütle ipleri kopardığı son mektubunda o 
denli ileri gitmişti ki, o mektup o kesitte örgüt kamuoyu tarafından 
öğrenilecek olsaydı şayet, sadece büyük bir tiksinti yaratmakla kalmaz, 
bu çürümüşlüğe karşı büyük bir nefret dalgasının kabarmasına yol 
açardı.

Bu yüzden, MK’nın mektuba muhatap olan iki üyesi, işin bu yönünden 
hareketle yanlış bir karar verdiler. İşi böyle bir mektubu kaleme 
alma noktasına kadar vardıran bu kavga kaçağıyla, gıyabında 
değil dönemin bütün temel kadrolarının önünde, eşit koşullarda, 
yüzyüze hesaplaşmanın daha adil ve mertçe bir tutum olacağını 
düşündüler. Örgüt o sıra zaten bu unsuru kaçırma hazırlığı içindeydi. 
İki ayrı girişim gündemdeydi. Bu girişimlerin en geç bir-iki ay içinde 
sonuçlanma olasılığını da dikkate alarak mektubun o zamana kadar 
örgüt kamuoyuna duyurulmamasında hemfikir oldular. Ancak işler 
planlandığı gibi gitmedi. Kaçırma girişimlerinin ikisinden de sonuç 
alınamadı. O mektubun örgüte açıklanmaması o noktadan sonra 
vahim bir hata ve örgütsel işlerlik ihlali özelliğini kazandı. Bunun 
kaynağında yine çevreci zihniyet ve alışkanlıklar yatıyordu.

MK üyelerinin, örgüt kurallarını ve mekanizmalarını işletmek 
yerine kendi kafalarına göre aldıkları bu kararın zararını yine 
örgüt çekti. Başlangıçta tümüyle anlaşılır hatta devrimci dürüstlük ve 
adalet açısından yerinde bir yaklaşım olan “şövalyece hesaplaşma” 
arzusu, ilerleyen yıllarda örgüt içinde yeni bir kriz unsuru haline geldi, 
daha doğrusu getirildi. Karşılarındakileri yıpratmak için her yolu mübah 
gören hizipçi demagoglar, mektubun zamanında açıklanmamış 
olmasını öne çıkararak örgütü ve mücadeleyi yüzüstü bırakıp kaçan 
tasfiyeciyi sahiplendiler.

Sonuçta MK resmi olarak da iki kişiye inmişti. Başlıbaşına bu bile, 
MK’nın hızla genişletilip yeni üyelerle takviyesini kaçınılmaz hale 
getiren bir gelişmeydi. Kaldı ki, büyüyen örgütün büyüyen ihtiyaçları, 
artan sorumluluklar bunu zorunlu kılan diğer bir temel faktördü.

Ancak geriye kalan iki üye, temelinde küçük grup zihniyeti ve 
çevreciliğin yattığı akıl ve mantık dışı bir tutuculukla ortadaki bu çıplak 
gerçeğe ve ihtiyaca gözlerini kapatmayı sürdürdüler. 2.Konferans 
sırasında da hakim olan tekyanlı ölçüt ve korkulara dayalı çevreci 
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reflekslerini tekrarlayarak, o zaman işledikleri vahim hatayı katmerli 
hale getirdiler. ‘94 Haziran operasyonundan sonra örgütü bu kez 
cezaevinden yönetmeye kalkışmak gibi korkunç bir bürokratik 
tutuculuk sergilediler.

Yeni bir biçime bürünmüş, daha doğrusu yeni bir düzleme sıçratılmış 
olarak inatla sürdürülen bu elitist çevreci tutuculuk, TİKB’nin ‘96 
sonrasında yaşayacağı bütün krizlerin de döl yatağı oldu.

İşçi gazetesinin çıkışı

Parti Okulları’nın hemen arkasından ‘93 Ağustos sonlarında 
yapılan MK toplantısında, genel bir dönem ve örgütsel durum 
değerlendirmesine bağlı olarak gidişi ve faaliyetleri farklılaştıracak 
bir dizi siyasi ve örgütsel karar alınmıştı. Sınıf çalışmasının yeni bir 
düzleme sıçratılması hedefine bağlı olarak bir süredir zaten gündemde 
olan  “işçi gazetesi (İG)”nin çıkarılması sürecinin hızlandırılmasıyla 
örgütsel faaliyetlerin politik-taktik yönlendirmesinden sorumlu olacak 
MK’ya bağlı bir “örgütlenme bürosu”nun oluşturulması bunlar içinde 
en önemlileriydi.

12 Eylül’den çıkış sürecinde örgütün toparlanmasını hızlandırmakla 
kalmayıp yeni bir kadro kuşağının proleter sosyalist bir çizgide 
eğitilmesine de büyük katkısı olan DP, devrimci kadrolara ve sınıfın 
öncülerine hitap eden 15 günlük siyasi dergi olarak işlevini artık büyük 
ölçüde tamamlamıştı. Onun yerine, işlev ayrıştırmasına da giderek, bir 
taraftan sınıfın ve emekçilerin geniş kesimlerine hitap edecek haftalık 
bir kitle yayınının diğer yandan aylık teorik bir derginin çıkarılması 
kararı daha önceden alınmıştı. Hatta “yeni gazete nasıl bir yayın 
olmalı” sorusu temelinde örgüt güçleri ve çeper ilişkilerinin görüş ve 
önerilerinin toplanmasına girişilmişti.

Sorun sadece bir gazete çıkarma sorunu değildi. Yayın politikasındaki 
bu değişikliğin gerisinde, hem sınıfla daha ileri düzeylerde 
bütünleşme, sınıfın daha geniş kesimlerine ulaşarak onlarla ilişkileri 
süreklileştirecek araçları çoğaltma amacı yatıyordu hem de kadroların 
teorik-siyasi  yönden gelişimlerini de hızlandıracak şekilde örgütte 
yeni bir devrimci teorik atılım gerçekleştirmek hedefleniyordu. Öncelik 
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“işçi gazetesi”nin çıkarılmasına verildi.

Konuların belirlenmesinden haber ve röportaj yapımına, dağıtımından 
satışına kadar bu gazeteyle örgüt güçlerinin yüzünü sınıfa daha 
fazla döndürmek, günlük faaliyetlerini sınıf içindeki çalışmaya 
yoğunlaştırmalarını sağlamak amaçlanıyordu. Gazete her yönüyle 
bunun aracı olmalıydı. Sınıfa yol gösterecek iyi düşünülmüş devrimci 
taktik politikalar ortaya koymalı, sınıf çalışmasını zenginleştirecek 
kampanyalar, araç ve yöntemler önermeli, içeriğinden mizanpajına 
kadar her yönüyle sınıfın beğenisini kazanmalı, farklı bir çekim 
yaratmalıydı. OÇ’nin ‘93 Ağustosu’nda çıkan 83. sayısında, 
çıkarılması düşünülen gazetenin amacı ve işlevi konusunda MK adına 
kaleme alınan kapsamlı bir yönlendirici yazı yayınlandı.

Bu anlayıştan hareketle onun ilk yazı kurulu da köken olarak işçi, 
üstelik yılların deneyimine sahip eski kadrolardan oluşturuldu. Gel gör 
ki daha ilk toplantılardan itibaren en başta bu kadroların, çıkarılacak 
işçi gazetesinin amacını ve işlevini kavramaktan çok uzak oldukları 
gerçeği açığa çıktı. Anlaşılan onlar, “tecrübeleriyle durumu idare 
edebileceklerini” düşünmüşler, bu konuda ne kafaca ne de ruhça bir 
hazırlık yapmışlardı.

Daha da  acısı, komünist bir örgütün sınıfa yönelik yayını olarak bu 
gazetenin, kitle kuyrukçusu oportünizmin ya da sendikal bürokrasinin 
çıkardığı yayınlardan hangi açılardan nasıl bir fark taşıması gerektiğine 
ilişkin açık bir fikre sahip değillerdi. Sınıfa yönelik propaganda ve 
ajitasyon denilince akıllarına sadece kaba bir ekonomizm geliyordu. 
Öyle ki içlerinden biri, dönemin DİSK başkanı Kemal NEBİOĞLU’yla 
yaptığı röportajda, sınıf işbirliğinin “yeni” biçimi olarak o sıralar tedavüle 
yeni çıkmış olan “çağdaş sendikacılık” anlayışının propaganda 
edilmesine çanak tutmakla da kalmamış, “sınıfı anlamak” ve “sekter 
olmamak” adına bu röportajın gazetenin ilk sayısında manşetten 
aynen yayınlanması konusunda ısrarlı olacak kadar da sağcılaşmıştı.

Zaten çok geçmeden o ve benzer bir tükenişi yaşayan bir başkası, 
sadece yazı kurulunu değil örgütlü mücadeleyi de bırakarak yurtdışına 
gittiler.

Eski kadrolardaki tıkanma ve yorgunluk belirtileri bu örnekle sınırlı 
değildi. PO’ları bu açıdan ibret verici bir tablo sunmuştu. Her biri enerji 
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dolu fakat asgari bir ML formasyondan ve örgüt kültüründen henüz 
uzak genç kadroların önünü açıp onlara ve alanlardaki faaliyetlere 
yol gösterici olması gereken yönetici konumlardaki kadroların çoğu, 
sadece tartışılan konulardaki teorik-siyasal gerilikleriyle değil günlük 
yaşamdaki tutumlarıyla da örnek ve ön açıcı olmaktan uzaktılar. İleriyi  
değil geriyi temsil ediyor, üstelik bu geriliği çevrelerine de taşıyorlardı.

Örgütün gelişimi ve geleceği açısından bu vahim bir durumdu ve 
sadece MK değil bu kuşaktan kadroların kendileri de ortadaki gerçeklik 
üzerine durup düşünmeliydiler. Çünkü kolektif olduğu kadar bireysel 
düzlemlerde de atılması gereken adımlar vardı. Fakat ne MK bu 
tablodan gereken sonuçları çıkararak buna uygun örgütsel politika ve 
mekanizmalar geliştirmeye yöneldi ne de her biri yönetici konumlardaki 
eski kadrolar  gidişin ve içerdiği tehlikelerin farkındaydılar.

Emeğin Kurtuluşu Kurultayı (EKK)

‘93 Kasımı’nda çıkmaya başlayan işçi gazetesinin yayımı, sınıf 
çalışmasını yeni bir düzleme sıçratmayı hedefleyen stratejik bir planın 
ilk adımıydı. Örgütün sınıf çalışmasına sadece somut bir hedef ve 
eksen kazandırmayı değil aynı zamanda militan sosyalist bir nitelik 
ve derinlik kazandırmayı amaçlayan bu yönelimin ikinci adımını 
Emeğin Kurtuluşu Kurultayı (EKK) oluşturdu. Örgütlenme Bürosu’nu 
oluşturan farklı il komitelerinden yönetici kadrolarla öncesinde tartışılıp 
olgunlaştırılan EKK’nın resmi startı ‘94 Şubat başında verildi.

Adına da yansıyan böyle bir hedefi de içermekle birlikte EKK salt bir 
kurultay örgütleme girişimi değildi. O daha işin başında, “kendisini 
tek bir biçim ve dönemle sınırlamayan stratejik bir yönelim” olarak 
tanımlandı.

Bu stratejinin, birbiriyle bağlantılı iki ana hedefi vardı: Bunlardan 
birincisi, o kesitte yeni bir yol ve çıkış arayışı içindeki sınıfın öncü 
kesimlerinin önüne, devrimci sınıf sendikacılığı çizgisinde somut bir 
alternatif ortaya koymaktı. Bu aynı zamanda ‘yeni bir sosyalist öncü 
işçi kuşağı’ yaratma hedefini içeriyordu. Bununla birleşik ikinci stratejik 
hedef olarak ise, ‘sınıf hareketi ile sosyalist hareketi kaynaştırma’ 
yaklaşımı temelinde TİKB’nin sınıf içindeki etkinliğini ve örgütlülüğünü 
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enine ve derinlemesine geliştirip güçlendirmek amaçlanıyordu.

EKK’nın sadece TİKB’nin sınıf yönelimi açısından değil sınıf 
hareketinin o kesitteki durumu ve çıkış arayışları açısından da taşıdığı 
tarihsel-siyasal anlam, bu stratejik politikanın ortaya konulduğu 
dönemin koşullarıyla EKK’nın programatik içeriği, gündeme getirdiği 
temel talep ve sloganlar ve bu temeldeki faaliyetin örgütleniş tarzı 
birlikte düşünüldüğü zaman kendiliğinden ortaya çıkar.

EKK tam da krizde yeni bir sıçramanın yaşandığı ünlü 5 Nisan 
Kararları’nın (1994) arifesinde gündeme getirildi. O 5 Nisan Kararları 
ki, Türkiye kapitalizminin tarihindeki en yıkıcı kriz dönemeçlerinden biri 
oldu. Tekelci sermayenin azami karlarını garanti altına almak için işçi 
sınıfı ve toplumun önüne çok ağır yeni faturalar konuldu. Bu kararlar 
sonrası sadece o yıl içinde irili-ufaklı binlerce işyeri kapandı, on binlerce 
işçi işini kaybetti, işsizlik çığlıklaştı. Önceki yıllarda başlamış olmakla 
birlikte pratikte henüz fazla yol alınmamış olan özelleştirme yağması 
o tarihten sonra hız kazandı. Sendikasızlaştırma ve taşeronlaşma 
saldırıları benzer şekilde vites büyüttü. Ücretler budandı, dış ve iç 
borç yükü, fiyatlar ve vergi soygunu patlama yaptı, vb.

İşçi sınıfı bu çok yönlü saldırıya hazırlıksız yakalandı. Üstelik sınıf 
hareketi iniş halindeydi. 1992 Ocak’ında satışla noktalanan büyük 
Zonguldak Direnişi ve 3 Ocak Genel Grevi’nin arkasından başlayan 
gerileme sürüyordu. Miadını doldurmuş geleneksel sendikal yapı ve 
anlayışların ihanetine duyulan tepkilerdeki yoğunlaşmayla da birleşik 
olarak sınıfın sendikal örgütlenme ve mücadele isteğinde dahi belirgin 
bir zayıflama kendini gösteriyordu. Buna rağmen her şeyin dibe 
vurduğu söylenemezdi.

Varlığını uzun süre sürdüren İstanbul Sendikalar Şube Platformu 
(İSŞP) pratiği ve benzeri sayısız yerel platform girişiminin de gösterdiği 
gibi tabanda güvenilir bir yeni sendikal hareket yaratma özlemi 
ve arayışları sürüyordu. Üretimin örgütlenmesindeki değişimlere 
paralel olarak sınıfın bir parçası haline gelmiş olan emekçi memur 
dinamiği henüz canlı ve ataktı. Diğer toplumsal muhalefet dinamikleri 
içinde de yorgunluk ve karamsarlık eğilimleri, ‘96 sonrasındaki 
kadar yoğunlaşıp elle tutulur hale gelmiş değildi. Dolayısıyla sınıfın, 
özellikle de onun öncü kesimlerinin önüne devrimci sınıf sendikacılığı 
çizgisinde somut bir programatik perspektifin, örgütlenme ve eylem 
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stratejisinin konulması, ‘sınıfa öncülük’ iddiasının yüklediği tarihsel bir 
sorumluluktu. EKK stratejisi, TİKB’nin buna kendi cephesinden 
verdiği yanıttı.

EKK programının köşe taşlarını 5 temel talep oluşturuyordu: 1) 
Emekçilere özgürlük, 2) Herkese İş, herkese çalışma hakkı, 3) 6 
Saatlik işgünü, 8 saatlik ücret, 4) Vergi soygununa son, 5) Kahrolsun 
emperyalizm!..

Hem oluşturdukları bütünlük hem de tek tek içerdikleri anlam ve 
kapsayıcılık gözönüne getirildiği taktirde EKK yöneliminin, bazıları 
sosyalizmi slogan düzeyinde dile getiren dönemin ekonomist-
sendikalist işçi politikalarından farkı görülür. Gündemdeki güncel 
saldırılara karşı daha çok parçayla sınırlı ve savunmacı bir temelde 
yükselen yaygın anlayış ve karşı çıkışlardan farklı olarak EKK stratejisi 
ve programı;

Krizdeki derinleşmeye paralel olarak burjuvazinin ekonomik ve siyasal 
teröründeki çok yönlü boyutlanmanın karşısında bütünlüklü bir ‘karşıt 
eksen’ özelliğine sahipti;

Kendisini genellikle “Hayır!” şeklindeki karşı çıkışlarla ifade eden 
‘savunmacı’ tutum ve yaklaşımlardan farklı olarak, taleplerinin sistemi 
temellerinden sorgulatıcı özelliği nedeniyle geliştiği ölçüde burjuvaziyi 
‘savunmaya’ çekilmeye zorlayıcı bir içerik ve özelliğe sahipti;

Bütün emekçilerin ve ezilenlerin en yakıcı talep ve beklentilerini 
kapsayan içeriğiyle sınıf ve emek hareketini ‘birleşik’ bir temelde 
örgütlemeye uygun, bunun zeminini sunan bir özelliğe sahipti;

Kendisini sadece dönemsel ve demokratik nitelikteki taleplerle 
sınırlamayan, aynı zamanda “Herkese iş, herkese çalışma hakkı” ve 
“Vergi soygununa son!” taleplerinde daha dolaysız bir biçimde ifadesini 
bulan ‘sosyalist’ bir içeriğe de sahip, sistemin temel dayanaklarına 
yönelik radikal bir demokratizmle dolaysız bir sosyalizm propagandası 
ve yönelimini iç içe ören bir özelliğe sahipti.

‘94 Şubat başında start verilmesiyle birlikte örgüt güçlerinin bulunduğu 
her yerde EKK’yı pratikleştirme doğrultusunda yoğun bir faaliyete 
girişildi. Temel taleplerin her birinin ayrı ayrı işlendiği özel broşürler 
yanında yeni bir sendikal hareketin hangi esaslar temelinde nasıl 
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örgütleneceğine dair eğitim broşürleri çıkarıldı. On binlerce broşür, 
bildiri, çağrı bastırılıp dağıtıldı. Afişleme, yazılama ve pullamalar 
yapıldı.  Öncesinden ilişkilerin olduğu alanlar dışında yeni sanayi 
bölgeleri ve havzalara açılındı. Ev ziyaretleri, kahve konuşmaları, 
ilk etapta yakalanan ilişkilerin bir araya getirildiği işçi toplantıları 
örgütlendi. Kısacası örgüt bütün güçleri ve gövdesiyle sınıf çalışmasına 
yöneldi. ‘94 Haziranı’nda yenilen merkezi operasyonun yarattığı kısa 
süreli şaşkınlık ve duraksamanın arkasından bu yüklenme devam etti.

Ortaya çıkan ilk sonuçların derlenip değerlendirilmesi amacıyla ara bir 
etap olarak Kasım 1994’te bir Ön Kurultay düzenlendi. 13 sektörden 
30’u aşkın öncü işçi ve emekçi memurun katıldığı Ön Kurultay’da, 
deneyimlerin paylaşılması yanında büyük Kurultay’ın örgütlenmesine 
yönelik  genel bir yol haritası  belirlendi.

Fakat Ön Kurultay’ın motivasyonuyla çalışmalar canlılığını bir süre 
daha koruduktan sonra faaliyet rutine bindi. Yorgunluk hatta bıkkınlık 
belirtileri uç vermeye başladı. O güne kadar elde edilen kazanımların 
da yitirilmeye başlandığı bir gerileme sürecine girilmişken Gazi 
Direnişi patlak verdi. Semtlerdeki anti faşist dinamiğin kabarışının 
anaforuna kapılındı. Dikkatler ve mesai semtlere kaydı. Ardından 
örgütte ‘iç tartışma’ biçiminde başlayıp hizipleşmeye evrilen büyük 
bir krizin patlak vermesi, tartışmaların yıllarca sürüşü, başka şeyler 
yanında EKK’nın da “unutularak” kendi kendine sönümlenmesi gibi 
utanç verici bir sonucu beraberinde getirdi.

EKK yönelimi gibi stratejik bir politikanın bu şekilde noktalanması, 
sınıf mücadelesinde yaşanabilecek herhangi bir başarısızlığın 
ötesinde bir anlama sahipti. Proletarya devrimciliğini temsil iddiasını 
taşıyan komünist bir örgüt açısından bu her şeyden önce omurganın 
kırılması, ideolojik ve pratik açıdan eksen kayması anlamına geliyordu. 
Bu kadar önemli bir konunun -artniyetli didikleyici istismar çabaları 
dışında- ne yıllarca süren iç tartışma sürecinde ne de örgütün diğer 
güçleri tarafından devrimci bir sorgulama konusu dahi yapılmayışı ise 
sınıfa yönelim ve sınıf çalışmasında ısrar noktasında nasıl genel ve 
vahim bir irade ve bilinç zayıflığı yaşandığını gösteriyordu.

Zaten EKK yöneliminin utanç verici bir tarzda noktalanışı, TİKB’de 
sınıfa yönelim açısından ‘tarihsel bir kırılmanın’ başlangıcı 
oldu. 1968’lerden beri proletarya içinde çalışmayı esas alan örgütte 
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proletarya, 1996’dan sonra pratikte adeta ‘unutuldu’. Ancak sınıfın 
kendiliğinden hareketlendiği grevler ve eylem kesitlerinde hatırlanır 
hale geldi. Bu kuyrukçuluğun hakkı bile çoğu zaman verilemedi. 
Sınıfın yapısı ve mücadele koşullarındaki değişim, işçi hareketindeki 
durgunluk ve gerilemenin ivmelenerek sürmesi gibi nesnel nedenlerin 
yanı sıra TP süreci ve  ‘96 hizbinin yol açtığı kaosun tozu dumanı 
içinde örgüt bu konuda kendi geleneklerine bile yabancılaşarak makas 
değiştirdi.

‘96 hizbinin yarattığı kaostan beslenerek güç toplayan sağcı 
entelektüalizmin örgüt yönetimi, özellikle de pratiği üzerindeki etkinliği 
bunun üzerine tüy dikti. Sınıftan kopukluk, sağcı tasfiyeciliğin bu 
yeni biçimi döneminde sınıfa büsbütün yabancılaşma halini aldı. 
Tasfiyeciliğin tasfiyesi doğrultusunda 2004 Haziranı’nda gündeme 
getirilen “üç yayın, üç kurultay” stratejisinin tayin edici halkasını 
sınıfa yönelimin canlandırılması oluşturuyordu.

Örgütün sınıf çalışması konusundaki tarihsel birikimi de gözönünde 
bulundurularak EKK deneyiminden çıkarılması gereken dersler o 
sürece taşınmaya çalışıldı. EKK’nın sonunu hazırlayan öznel etkenler 
kapsamında özellikle şunların altı çizildi:

EKK politikası, en başta da onun stratejik anlamı, amaçları, dönemin 
yönetici kadroları da dahil örgüt güçlerine yeterince kavratılamadı. 
Yani içeriği ve tarihsel anlamı itibariyle ileri görüşlü öncü bir politika 
ortaya konuldu ama stratejik veya taktik herhangi bir politikanın hayata 
geçirilebilmesinin belirleyici öğesini oluşturan kadroların bu temelde 
eğitilip politikanın özünün ve ruhunun önce onlara kavratılması ayağı 
eksik ve yetersiz kaldı.

EKK politikası, bizzat çalışmanın pratik ayağının örgütlenip 
yürütülmesinden sorumlu güçler tarafından bile en fazla aylarla 
sınırlı yoğun bir çalışmanın ardından yapılacak geniş katılımlı bir işçi 
toplantısı/kurultay organizasyonu olarak algılandı. Yönelimin özünün 
ve stratejik amaçlarının baştan böyle sığ ve yüzeysel bir biçimde 
algılanması; en başta çalışmalarda içeriksel bir zayıflığı beraberinde 
getirdi, pratikte işlenen yöntem hatalarını çoğalttı, sürecin uzamasının 
yanı sıra karşılaşılan güçlükler ve tıkanıklıklar arttıkça yan duruş 
eğilimleri güçlendi; politikanın kendisi sorgulanır hale geldi. Bunun 
üzerine bir de Gazi Direnişi sonrası semtlerdeki antifaşist dinamiğin 
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kabarışı eklenince, dikkatlerin ve faaliyetlerin bu anafora kapılarak 
semtlere yönelmesi şeklinde bir eksen kaymasının önü alınamadı.

Kadroların ortaya konulan politika temelinde eğitilmeleri, sadece 
başlangıç döneminde yapılan tek bir hamleyle sınırlı kalmayıp 
pratikte karşılaşılan sorunları ve yeni gelişmeleri de dikkate alarak 
süreklileştirilmiş bir faaliyet biçiminde yürütülmeliydi. Sınıf devrimciliği 
ve onun temel gerekleri konusunda sadece EKK politikalarının 
kavratılmasıyla da sınırlı kalmayan süreklileştirilmiş bir eğitim, 
dönemin koşulları ve örgüt güçlerinin niteliği dikkate alınacak olursa 
başka herhangi bir dönemden çok daha yaşamsal bir öneme sahipti. 
Çünkü dönem, özellikle de sınıf çalışmasında hızlı ve etkileyici 
sonuçlar almaya hiç müsait değildi. Az çok anlamlı ve kalıcı sonuçlar 
elde edebilmek için bile en önce çok enerjik, ısrarlı ve inatçı bir çalışma 
yürütmek şarttı.

İrade ve sabır isteyen böyle zorlu bir çalışma, geçici heveslere veya 
iman gücüne dayalı olarak yürütülemezdi. Kaldı ki, dönemin örgüt 
güçleri sadece proletarya devrimciliğinin teorik-siyasal kavranışı 
yönüyle değil pratik beceri yönüyle de genel olarak çok genç ve 
deneyimsizdiler. Sınıf içinde çalışma konusunda bu deneyimsizlik had 
safhadaydı. Dolayısıyla onların önüne sadece bir politika ve genel bir 
yönelimin konulması yeterli değildi, bununla yetinilmemeliydi.

Proletarya devrimciliğini esas alan komünist bir sosyal devrim 
örgütü için sınıf içinde çalışma, sadece belli birim ve organlar 
aracılığıyla yürütülen bir faaliyet olmakla sınırlı kalmayıp 
örgütün bütün güçlerinin faaliyetlerine yön veren merkezi bir 
eksen ve yönelim olmak durumundadır. Zaten EKK politikası da 
sadece belirli alan ve birimlerin değil bütün örgütün önüne konulmuş 
ve bütün güçlerin yüzünü sınıf eksenli bir çalışmaya döndürüp o 
alanda yoğunlaştırmayı amaçlayan stratejik bir yönelimdi. Ancak bu 
temel anlayışı terketmemekle birlikte, asli görevi EKK politikalarının 
geliştirilip yaşama geçirilmesini koordine etmek olan özel birimlerin 
kurulmayışı yapılan ikinci büyük hata oldu. EKK çalışmalarının 
‘herkesin görevi’ olarak yürütülmeye çalışılması, özellikle başlangıç 
dönemlerinde büyük bir enerjinin ortaya çıkmasını sağladı, çalışmaya 
yaygınlık kazandırmayı kolaylaştırdı; fakat süreç uzadıkça ‘herkesin 
görevi’ bu kez ‘herhangi bir görev’ gibi görülmeye başlandı. İhmaller 
ve savsaklamalar ortaya çıktı, yakalanan ilişkiler bile kovalanmamaya 
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başlandı, bunlara zamanında müdahale edecek merkezi bir otorite 
de olmadığı için EKK çalışmaları giderek yerel birimlerin ve güçlerin 
insafına kaldı.

Halbuki merkezi ve yerel düzeylerde EKK çalışmalarını organize edip 
bunların hiçbir nedenle aksatılmaksızın yürütülmesinden sorumlu, 
buna kilitlenen, başka ne olursa olsun EKK çalışmalarını aksatmayıp 
bu konuda uzmanlaşmaya yönelecek birimler kurulmuş olunsaydı, bu 
tür savsaklama ve aksatmaların önü alınmakla kalmaz, çalışmaların 
amatörlükten kurtarılarak giderek yetkinleşmesinin zemini yaratılmış 
olurdu. Bu tür birimlerin doğrudan veya yetkili organlar aracılığıyla 
geliştirileceği müdahaleler, deneyim aktarımı ve yeni öneriler sayesinde 
hem EKK çalışmalarının genelinde bir yetkinleşme sağlanabilirdi hem 
de ortaya çıkan sonuçlar ve yeni gelişmeler değerlendirilerek EKK 
stratejisi daha zengin ve gelişkin bir taktik örgüye kavuşturabilirdi.

İçeriği ve hedefleri itibariyle dönemin ihtiyaçlarına yanıt vermenin 
ötesine geçen stratejik bir açılım özelliğini taşıyan EKK yöneliminin 
en zayıf yönlerinden birini de taktik ayağının örülüşündeki zayıflık 
ve yetersizlik oluşturur. EKK kendi içinde bütünlük taşıyan stratejik 
bir politika ve plandı. Ancak her uzun vadeli plan gibi kendi içinde 
kademelendirilmeli, sürecin akışını da dikkate alarak stratejik 
amaçlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ara taktik aşamalar ve hedefler 
konulmalı, yöntem ve araçlar sık sık gözden geçirilerek yenileriyle 
zenginleştirilmeli, kısacası düşüncede ve pratikte herhangi bir donmaya 
meydan vermeyecek dinamik bir taktik önderlik sergilenmeliydi.

EKK sürecinde bu yapılmadı. Yönelimin kendisi ‘stratejik önderlik’ 
kapsamında ne kadar gelişkin bir örnek ise, işin ‘taktik önderlik’ 
ayağı o ölçüde geri ve yetersiz kaldı. Bu tekyanlılık, stratejiyi de 
güçten düşürüp anlamsızlaştırdı, onun pratikte tıkanması ve giderek 
uygulanmaz hale gelmesi sonucunu doğurdu.

Taktik önderlik planındaki zayıflık; a) bölge ve alanlarda yürütülen 
EKK faaliyetlerinde plansızlığı ve hedefsizliği, b) faaliyetlerin daha 
çok EKK talep ve sloganlarının yinelenip durmasıyla sınırlı genel bir 
propaganda ve ajitasyon çalışması düzeyini aşamamasını, c) buna 
bağlı olarak önce rutinleşmeyi, arkasından bıkkınlık ve bezginlik 
eğilimlerinin gelişip güçlenmesini, d) faaliyetin eşitsiz gelişmesi sonucu 
EKK yönelimine daha erken kazanılan güçlerin ve ilişkilerin önüne yeni 
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hedefler ve görevler konulamadığı için geridekileri beklerken bunların 
da yitirilmelerini, e) başlangıçtaki yetkinliğine ve yarattığı heyecana 
rağmen yeni açılım ve taktiklerle zenginleştirilemeyen politikanın, 
süreç uzadıkça ‘kabak tadı’ veren bir ‘ayakbağı’ olarak görülmeye 
başlanmasını beraberinde getirdi.

Taktikler ve taktik önderlik, teori ile pratik arasındaki bağlantı 
halkasını oluşturur. Gelişkin bir pratik ancak gelişkin taktikler 
temelinde örgütlenebilir fakat öte yandan taktiğin (dolayısıyla politikanın 
ve teorinin) gelişebilmesi de pratiğin gelişkinliğine, bu gelişmenin 
ortaya çıkaracağı sorunların niteliğine, düzeyine ve çeşitliliğine 
bağlıdır. EKK sürecinde, pratiğin zayıf ve yetersiz kalması stratejinin 
ve taktiklerin zenginleştirilip derinleştirilmesini de sınırlandırıcı bir rol 
oynadı ama sorunun taktik ayağının örülüşündeki zayıflık -politikanın 
kendisinin kavratılışındaki yetersizlikle de birleşerek- pratiğin zayıf 
kalmasında, giderek tıkanmasında belirleyici bir rol oynadı.

Başlangıçta ne kadar yetkin ve heyecan verici olursa olsun uzun vade 
gerektiren stratejik bir politika ve projenin yaşama geçmesi uzadıkça, 
onun zaman içinde kanıksanması, kafalarda eskimesi, ona karşı bir 
soğuma ve yabancılaşmanın ortaya çıkması bir yerde kaçınılmaz 
bir tehlikedir. Üstelik bu politikanın özünün kavranması/kavratılması 
konusunda baştan bir zayıflık söz konusu ise ve bu alan işçi sınıfı 
içinde çalışma gibi sonuç almanın özel bir ısrar ve iradi çabaya bağlı 
olduğu bir alan ise bu tehlike çok daha büyük ve yakın demektir.

Bu tehlikenin önü birbirine sıkı sıkıya bağlı iki temel önlemle alınabilir: 
1) Ortaya konulan politika ve taktiğin tarihsel anlamını, önemini ve 
kazandıracaklarını kafalarda canlandırabilmeyi mümkün kılacak bir 
stratejik kavrayış ve perspektif açıklığının sağlanması, yani eğitim, 2) 
O yönelimi ve politikayı ete kemiğe büründürecek, geride kalanları da 
coşkulandırıp esinlendirecek somut pratik sonuçların elde edilmesi. 
Devrimci motivasyona süreklilik ve dayanıklılık kazandıracak bu iki 
temel gereğin yerine getirilmediği koşullarda, başlangıçta büyük 
heyecanlar yaratan en isabetli politika ve taktiklerin bile ömrü fazla 
uzun olmaz.

EKK politikasının başına da bu geldi. Süreç uzadıkça, karşılaşılan 
sorunlara ve cereyanlara göğüs germe sağlamlığı kazandıracak 
stratejik bilinç/kavrayış zayıflığının yanı sıra başlangıçtaki heyecan ve 
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motivasyonu diri tutacak esin verici somut sonuçların elde edilemeyişi, 
EKK politikasını kafalarda eskitti. Başlangıçtaki heves ve sarılmanın 
yerini yorgunluk ve bezginlik aldı. EKK politikasını geniş katılımlı 
bir “Kurultay” organizasyonuna indirgeyen yüzeysellik güç kazandı, 
sürecin uzamasını da bahane ederek bu “yapsak da kurtulsak” 
şeklinde özetlenebilecek bir ruh haline dönüştü.

Halbuki kendi içinde bir taktik kademelendirme yapılmış, EKK’nın 
stratejik amaçlarına ulaşılmasını hızlandırıp kolaylaştıracak 
doğru ara taktik hedefler konulmuş ve pratikte bunların teker teker 
gerçekleştirilmesi biçiminde coşku verici somut başarılar elde edilmiş 
olsaydı, hevesler ve bilinçler bu kadar kolay kırılmaz, EKK gibi tarihsel 
öneme sahip stratejik bir politikanın akıbeti de bu olmazdı (EKK Pratiği 
Üzerine Ön Tezler, 2005 Ocak’ında yapılan Hazırlık Kurultayı’na 
sunulan tebliğden).

‘94 Haziran Operasyonu

İG’nin çıkışı, ardından startı verilen EKK’nın yavaş yavaş istim 
almasından sonra sıra aylık teorik yayına gelmişti. Kadrolar tarafından 
genellikle ihmal edilen teorik eğitime süreklilik kazandırmanın da bir 
aracı olarak düşünülen böyle bir derginin yayınına da MK’nın ‘93 
Ağustosu’ndaki toplantısında karar verilmişti.

Derginin ‘94 1 Mayısı’nda çıkarılması hedeflendi fakat hazırlıklar o 
tarihe yetişmedi. MK üyelerinin çalışma ve dikkatlerinin derginin bir 
an önce çıkarılması üzerine yoğunlaştığı bir kesitte örgüt umulmadık 
bir darbe yedi. MK’nın geriye kalan iki üyesi, Yazı Kurulu’nun iki 
üyesi, İstanbul İl Komitesi’nin tamamı ve Osman Yaşar Yoldaşcan 
Matbaası’nda çalışan kadrolar, ‘94 Haziran başında yenilen bir 
operasyonda faşizme tutsak düştüler.

Merkezi yönetici kadroların böyle topluca ele geçirildikleri bir 
operasyon TİKB tarihinde daha önce bir kez -’85 Mart operasyonu- 
yaşanmıştı. Ancak o dönemin koşulları, 12 Eylül faşizmi karşısında 
uğranılan güç kayıpları, lojistik destek ve imkanların sınırlılığı, öte 
yandan polisin takibe dayalı operasyon taktiğini henüz yeni yeni 
uygulamaya başlamış olmasından da beslenen rehavet ve deneyim 
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eksikliği gibi etkenler gözönüne alınacak olursa o operasyonun bir 
dereceye kadar ‘anlaşılır’ yönleri vardı. Fakat bu kez, üstelik onca 
deneyime rağmen, MK’ni, OYY Matbaasını, Yazı Kurulu üyelerini 
ve İstanbul İl Komitesini içerecek kapsamda merkezi bir operasyon 
yenilmişti ve bu örgütte haliyle büyük bir şaşkınlık ve sarsıntı yarattı.

Gerçi bu bir paniğe yol açmadı. Hatta uzun süren bir moral bozukluğuna 
bile dönüşmedi. Dışarda kalan deneyimli yönetici kadrolar ve gençlik 
sorumlularının soğukkanlı ve devrimci tutumları sayesinde şaşkınlık 
çabuk atlatıldı. Ancak kafalarda da haliyle soru işaretleri oluşmuştu.

Her ciddi devrimci örgütte olduğu gibi TİKB’nin geleneğinde de 
-hele böyle merkezi düzeyde bir darbe yenilmişse- bunun nereden 
kaynaklanıp nasıl geliştiğini inceden inceye sorgulayarak ders ve 
sonuç çıkarılırdı. Bu hem devrimci bir örgüt ciddiyetinin gerektirdiği 
bir yükümlülüktü hem de örgütsel güvenlik ve yeraltı savaşımı 
açısından mutlaka yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktu. Ne 
var ki MK sadece kendi içinde yüzeysel bir değerlendirme yapmakla 
yetindi.

Aslında tablo genel hatlarıyla ortadaydı. Takip muhtemelen OYY 
Matbaası’ndan başlamış, o birimle ilişkileri yürütmekten sorumlu 
MK üyesi tarafından diğerlerine taşınmıştı. Ancak hem matbaada 
çalışan kadroların takibi ne zaman, en önemlisi nereden ve nasıl 
almış oldukları net değildi hem de ne kadar uzun bir süreden beri, 
nasıl ve daha başka nerelere taşındığı belirsizdi. Örgütün güvenliği 
ve yeraltının geleceği açısından bunların her biri önemli sorulardı ve 
titizlikle üzerine gidilip olabildiğince netleşilmesi gereken noktalardı.

Bu netliği sağlamanın yollarından biri de, operasyonun, birlikte tutsak 
düşülen kadrolarla yapılacak ortak toplantılarda ele alınıp enine boyuna 
irdelenmesiydi. Üstelik bu kadrolar, yeraltı savaşımında deneyim 
bakımından da örgütün önde gelen deneyimli kadrolarıydılar. Ancak 
MK’nın her iki üyesi de akılalmaz bir tutumla bu mekanizmayı 
işletmediler. Gerçi operasyon üzerine onlarla da konuşulmuş hatta 
birlikte bir değerlendirme toplantısı da yapılmıştı. Ancak eldeki veriler 
o kesitte henüz çok sınırlıydı, bu yüzden o toplantılardaki konuşmalar, 
karşılıklı bilgi paylaşımıyla olasılıklar ve ön varsayımların dile 
getirilmesinden öte geçmemişti.
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Sonuçta, bir süredir MK içinde de hortlamış olan çevreci alışkanlıklar 
baskın çıkmış ve bu denli önemli bir konu bile üstünkörü bir biçimde 
geçiştirilmişti. İşin ilginci, operasyonu izleyen aylarda bu çevreciliğe 
ortak olanlardan bazıları, aradan 15 ay geçtikten sonra, kariyerist 
amaçlarla örgüte bayrak açtıkları zaman bu konuyu da demagoji 
malzemesi haline getirdiler.

Haziran Operasyonu, örgütsel ve moral yönlerdeki diğer sonuçları 
yanında örgütte merkezi önderlik boşluğu yaratmıştı. Bu darbe 
bir yönüyle de örgütü kişilere bağımlılıktan kurtarmak, 
çevreci alışkanlıkların yerine devrimci bir örgüt olmanın temel 
mekanizmalarını ve tüzüğü işletmek açısından tarihsel bir fırsattı. 
Üstelik ‘86 tasfiyeciliğine zemin hazırlayan nesnel sınırlılıklardan farklı 
olarak dışarda hala çok sayıda deneyimli ve devrimci kadro vardı.

Yapılması gereken çok açık ve ortadaydı: Önce dışarda kalan 
il sorumluları konumundaki deneyimli yoldaşlarla gençlik 
sorumlularından oluşan geçici bir merkezi yönetim oluşturmak, 
ardından bu organın hızla örgütleyeceği olağanüstü bir konferansa 
giderek ağırlığını dışarda kalan yoldaşların oluşturacağı yeni bir 
MK seçmekti.

Ciddi bir örgüt olmanın ve tüzüksel işlerliğin gereği de buydu, aklın 
yolu da bunu gerektiriyordu. Ancak MK organ olarak bu yolu tutmadı. 
Bunun yerine, geleneksel çevreci anlayış ve tutuculuklarını bir üst 
düzleme sıçratarak örgütü cezaevinden yönetmeye soyundu.

Bu sadece korkunç bir bürokratik tutuculuk anlamına gelmekle 
kalmıyordu. Çevrecilikte bu ısrarın, zaten derin bir özgüven sorunu 
yaşayan kadroların önündeki psikolojik duvarları yükseltmesi yanında 
yeraltı ruhu ve bilincine indirilen öldürücü bir darbe boyutu da vardı. 
O operasyonun olumsuz sonuçları irdelenirken bu nokta genellikle 
gözden kaçırıldı.

Gündelik sıradan işlere bile cezaevinden müdahale edildiği ve her 
konunun cezaevine sorulduğu bir örgütte devrimci bir yeraltının 
varlığından sözetmek kendini kandırmaktan başka bir şey değildi. 
Öte yandan ‘90’ların nesnel koşullarında kazanılan yeni güçlerin 
çoğu yeraltı savaşımına zaten baştan oldukça mesafeli olarak örgüte 
geliyorlardı. Onu bir taraftan gözlerinde büyütüp fetişleştirirlerken diğer 
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yandan kendilerinin ‘dışında’ ve ‘uzağında’ görüyorlardı. Bu kadro 
yapısı ve ruh hali, yeraltının beslenmesi ve sürekliliği açısından zaten 
başlı başına büyük bir handikaptı. Bir de örgütte sistem buna fiilen 
çanak tutacak şekilde tersyüz edilince, örgütün yeraltı yapılanması 
da giderek biçimsel bir hal aldı. ‘98 sonrasında içi artık iyice boşalmış 
cılız ve kuru bir kabuğa dönüştü.

Sonuç olarak, ‘94 Haziran operasyonunda polisin başaramadığını 
MK’nın çevreci tarz ve alışkanlıkları koruyup sürdürmekteki 
ısrarlı tutumu başardı. ‘96’dan itibaren peş peşe patlak veren iç 
krizlerin ve tasfiyeciliğin de önünü açmış oldu.

Teorik dergi DP

Haziran operasyonu, hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan teorik 
derginin çıkışını haliyle geciktirdi. Ancak operasyonla yenilen darbeye 
yeni devrimci atılımlarla yanıt verme yönelimi kapsamında bu gecikme 
hızla telafi edildi. İki ayda bir çıkacak teorik yayına dönüştürülmesine 
karar verilmiş olan Devrimci Proletarya’nın (DP) bu haliyle ilk sayısı 
‘94 Ağustos başında yayınlandı.

DP’nin 2000 yılı öncesinde çıkan bütün sayıları, Ekim 1992’de geçirdiği 
bir trafik kazasında yitirdiğimiz MK’nın eski üyelerinden, uzun yıllar 
Müfreze üyeliği ve komutanlığı yapmış yiğit eylem ve örgüt adamı 
Sezai EKİNCİ yoldaşın anısını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından 
kurulan Sezai EKİNCİ Matbaası’nda basıldı.

Teorik DP, TDH içinde yaygın “teorik yayın” anlayışlarından farklı bir 
yayın olma iddiasıyla çıktı. İlk sayısındaki “Çıkarken” yazısı, “dünya 
çapındaki neoliberal yeni sağ dalganın ideolojik-kültürel basıncındaki 
artışla oportünizmin güçlenişi” arasındaki ilişkiye dikkat çekerek 
“teoride devrimci bir atılım ihtiyacındaki büyüme ve  yakıcılaşmaya” 
işaret ediyordu. Diğer yandan “öncü teorinin sadece araştırıcılık ve 
yorumlayıcılık zemininde geliştirilemeyeceğini” vurguluyordu. Bu 
devrimci yaklaşıma bağlı olarak teoriyle ilişkimizin, “Filozoflar bugüne 
kadar dünyayı açıklamakla yetindiler, aslolan onu değiştirmektir” 
Marksist ilkesi temelinde kurulacağının altı çiziliyordu. Devamında, 
TİKB olarak parti inşasına yaklaşımımızın ayrım noktalarından birini 



105

oluşturan “ideolojik-teorik, siyasal ve örgütsel-pratik insanın bütünlüğü” 
ilkesini hatırlatarak bu bütünlük içinde yakalanması gereken halkayı 
şöyle tanımlıyordu: “Süreç, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle bağlarımızı 
hızla güçlendirmeyi ve siyasal-taktiksel müdahalenin güçlendirilerek 
geliştirilmesini dayatıyor. Bunu gözardı eden, daha baştan sosyalistlik 
ve devrimcilik iddiasının dışına düşmüştür.” (DP, Ağustos ‘94 tarihli 
34. sayı, “Çıkarken” yazısı.)

Ne var ki, partili bir devrimciliğin teoriyle ve teori üretimiyle kurması 
gereken ilişkinin esaslarına dair bu devrimci yaklaşımı çok geçmeden 
en başta bu yazının yazarı “unuttu”. O ve onun gibi pilini tüketme 
sürecine girmiş “sosyalist aydın” özentileri, bu satırların kaleme 
alınışından 2-3 yıl sonra, önce fiili olarak pratikte, 2005’ten itibaren ise  
‘özel bir farklılık ve ayrım noktası’ olarak savunacak ölçüde açıktan 
açığa “... daha baştan sosyalistlik ve devrimcilik iddiasının dışına 
düşen” bu teorisicilik batağına savruldular.

Teorik dergi olarak ‘94 Ağustos’undan itibaren çıkmaya başlayan 
DP’nin yayımı -arada kesintiler ve periyot sarkmalarıyla- 2003 sonuna 
kadar sürdü. Ancak dergi bütün bu dönemler boyunca aynı devrimci 
karaktere ve işleve sahip olmadı.

En başta “teori” anlayışı ve örgütün pratiğiyle olan ilişkisi bakımından 
ilk dönem ve ikinci döneminin (1998 Şubat) ilk sayılarındaki devrimci 
ruh ve misyonundan uzaklaştı. Daha sonraları TİKB 4. Konferansı’nın  
“neokoordinasyonculuk” olarak tanımladığı ve örgütü tasfiyeye 
sürükleyen hastalıklı bir “teori” anlayışı sadece dergiyi değil örgütü 
teslim aldı.

Yıllara yayılmış çürütücü bir iç tartışma süreci ve hizip faaliyetinin 
ardından özellikle örgütsel, siyasal ve pratik cephelerdeki tahribat 
ve boşlukların büyüklüğü ortadayken bu hastalıklı teorisicilik merakı, 
derginin yayınını merkeze koymakla kalmayıp iki sayı geçmeden onu 
da “kuantum fiziğinin ışığında görelilik felsefesinin eleştirisi” üzerine 
bir yazının hazırlanmasına tabi hale soktu. Ve örgüt -bu arada dergi- 
tam 26 ay boyunca (Şubat 1999 – Nisan 2001 arası) bu yazının 
yazılmasını beklemeye mahkum edildi.

 ‘98 sonrası örgüt yönetimini fiilen eline geçiren sağcı aydın 
tasfiyeciliğinin “elde birikmiş yazılara daha uygun olduğu” gerekçesiyle 
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MK’nın aldığı 15 günlük siyasal yayın kararını değiştirerek aylık 
dergi formatında çıkarmayı sürdürdüğü üçüncü dönemin DP’leri bu 
yozlaşmayı daha da ileri taşıdı.

AFMK’lar

İlk dönem DP’lerinde yayınlanan yazılar içinde örgüt faaliyetleri 
üzerinde en fazla etkide bulunan ve iz bırakan yazı, Kasım 1994 tarihli 
35. sayıda yayınlanan “Faşizm, Mücadele ve Antifaşist Mücadele 
Komiteleri Üzerine Notlar” yazısı oldu.

Zaten yazı, ML tarzda teori üretiminin ruhuna uygun bir yaklaşımla, 
dönemin işçi sınıfının öncülerine yüklediği görevlere ML’in ışığını 
düşürmek ve örgüte yol göstermek amacıyla kaleme alınmıştı. Onun 
sürece ne denli denk düştüğünü ve nasıl yakıcı bir ihtiyaca yanıt 
verdiğini de örgüt güçlerinin önerilen politikayı pratikteki sahiplenişi 
gösterdi.

Örgütün önüne somut stratejik bir politika koyan yazı, “genel bir 
hatırlatma” kapsamında konuya, “Türkiye’de faşizme karşı sürekli, 
tutarlı ve militan bir mücadele yürütmeyen bir devrimcilik ve 
kitleselleşmenin olanaklı olmadığı” tespitiyle giriyordu. Ardından, 
bunun bir “tercih sorunu değil zorunlu devrimci bir görev” olduğunu 
hatırlatıyordu. Bu gerçeği gölgelemeye çalışan “sınıf işbirlikçisi liberal 
masallar” üzerinde duruyor, “faşizme karşı mücadelenin, işbirlikçi 
tekelci burjuvazinin sınıf olarak iktidarına karşı bir devrim ve iktidar 
mücadelesi olarak ele alınıp yürütülmesi zorunluluğunun” altını 
kalınca çiziyordu. “Resmi ve sivil faşist hareket arasındaki ilişkilerin 
organik karakterini ve birbirlerinden ayrılamayacağını” hatırlattıktan 
sonra şovenizmin güçlenişine paralel artan güncel tehlikelere dikkat 
çekiyordu.

Yazının II. Bölümü’nde “Mücadelenin sınıfsal karakteri ve program 
sorunu” işleniyordu. Bölümün hemen başında, faşizme karşı 
mücadelenin örgütlenmesi ve yürütülmesi sırasında izlenen politika 
ve taktiklerden seçilen örgütlenme ve mücadele biçimlerine kadar 
hangi sınıfın bakış açısıyla hareket edildiğinin “sorunun can alıcı 
noktasını” oluşturduğu vurgulanıyordu. Buna bağlı olarak önce, 
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militan bir mücadele denilince bu yönün önemini talileştirip “işin 
yalnızca veya esas olarak askeri yönünü gören, dikkatini ve enerjisini 
bu yön üzerinde yoğunlaştıran salt askeri bakış açısıyla” sınır 
çekiliyor, arkasından da “faşizme karşı mücadelenin öncüsünün işçi 
sınıfı olduğunun” altı kalınca çiziliyordu. “Faşizme karşı mücadelenin 
programı, işçi sınıfının asgari programıdır” dedikten sonra, işçi 
sınıfının faşizme karşı mücadeleyi sadece “devrim ve iktidar 
mücadelesi” olarak ele alıp yürütmekle kalmayıp  “sınıfsız komünist 
toplumu kurma tarihsel görevini ve bunun başlangıç aşaması olan 
sosyalizm hedefini, mücadelenin hiçbir evresinde bir an bile aklından 
çıkarmadan hareket etmesinin” önemi ve zorunluluğu vurgulanıyordu. 
İşçi sınıfının öncülüğünü reddeden halkçılığın hem anlayış olarak 
hem de 12 Eylül öncesi ve sonrası pratiğinin eleştirisi bu bölümün 
ikinci ağırlık noktasını oluşturuyordu.

Yazının mızrak ucunu oluşturan III. Bölüm’de ise Antifaşist Mücadele 
Komiteleri (AFMK) önerisi değişik yönlerden işleniyordu. Bölümün 
hemen başında AFMK’lar, “özel işlevleri, faşist terör ve saldırganlığı 
devrimci kitle terörü ile yanıtlamak olan savaş örgütleri” olarak 
tanımlanıyordu. Yalnız bu özel işlevlerinden ötürü AFMK’ların rolünü 
“yalnızca askeri faaliyetlerden ibaret görmek büyük bir hata olur” 
uyarısı yapıldıktan sonra AFMK’ların, “askeri olduğu kadar, hatta 
bundan da önce siyasal örgütlenmeler” oldukları ve “siyasal faaliyetin, 
onların askeri faaliyetlerinin de temelini oluşturduğu” vurgulanıyordu. 
Bu yaklaşım çerçevesinde, siyasal işlev ve yapısal özellik olarak 
AFMK’ların ayırdedici yönleri, faşizme karşı mücadelenin içermesi 
gereken yapısal özellikler işlendikten sonra “sakınılması gereken 
kimi yanlışlar” kapsamında özellikle “faşizme karşı mücadelenin 
salt ‘öncülerin savaşı’ olarak algılanıp yürütülmesinin” yanlışlığıyla 
“AFMK’ların yalnızca semtlere özgü örgütlenmeler olarak” algılanması 
şeklinde bir darlığa düşülmemesi uyarısı yapılıyordu.

Ne var ki, ideolojik açıdan sınırlar baştan bu kadar net ve kalın çizgilerle 
çizildiği halde AFMK pratiği bu doğrultuda değil adeta tam tersi 
yönde gelişti. Siyasal ve örgütsel yönetim ve önderlik ayaklarında 
bırakılan boşluklar ve sergilenen ihmaller yüzünden gelişme bir süre 
sonra rayından çıktı.

Ortaya konulan militan devrimci politika, örgüt güçleri tarafından 
coşkuyla karşılanıp sahiplenildi. Sınırlı ilişkilerin bulunduğu alanlarda 
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bile AFMK’lar ve AFMK eylemleri örgütlenmeye başlandı. Yönelim 
pratikte ete kemiğe büründükçe özellikle semtlerde yeni güçlerin 
kazanılmasını da beraberinde getirdi. Bu arada, bu militan antifaşist 
yönelim sayesinde örgüte yakınlaşan güçlerin proletaryanın devrimci 
sınıf bakış açısı temelinde siyasal eğitimine yönelik olarak özel AFMK 
bültenleri çıkarılmaya başlandı.

Ancak bu militan yönelim, başlangıçta EKK faaliyetlerine de kan 
taşıyan bir rol oynarken, bir süre sonra örgütün sınıftan büsbütün 
uzaklaşarak semtlere kaymasını ivmelendiren olumsuz bir kanal 
haline geldi. AFMK’lar sadece semtlere sıkışmakla kalmadı, örgütün 
emekçi semtlerindeki bütün faaliyetleri de sınırlı bir AFMK faaliyeti 
şeklinde darlaştı. Buna paralel olarak zamanla AFMK’ların pratiği de 
zayıflayıp yozlaştı. İlk dönemlerde alanlarındaki gerici-faşist odaklara 
karşı bombalama, kurşunlama, silahlı müdahalelerle yetinmeyip 
AFMK’lıların eğitimine yönelik periyodik özel Bülten çıkaracak kadar 
çok yönlü bir siyasal faaliyet yönelimiyle hareket edilirken, bir süre 
sonra bunun yerini dar ve cılız bir askeri pratikle yetinme eğilimi aldı.

Bütün bu çarpıklıklar, örgütün kadrosal yapısında -başka bir dizi 
yozlaşmaya da kaynaklık eden- ciddi bir doku bozulmasını beraberinde 
getirdi. 1995 Martı’nda patlak veren Gazi Antifaşist Halk Direnişi’nin 
arkasından hem ülke genelinde hem de TDH içinde baskın hale 
gelen politik-ruhsal iklim, bu deformasyonu besleyip büyüten güçlü bir 
nesnel etken rolünü oynadı.

Stratejik bir politika olarak AFMK yönelimi, 1994 Kasımı’nda ortaya 
konuldu. O tarihte henüz ne büyük Gazi Direnişi vardı ortada ne de 
semtlerdeki antifaşist dinamiğin en kör gözlere bile batacak ölçüde 
açık kabarışı yaşanıyordu. Dolayısıyla, devrimci proletaryanın sınıf 
bakış açısından hareketle faşizme karşı militan bir mücadele ve 
örgütlenme stratejisi ortaya koyan AFMK politikası, gelişmelerin 
peşinden sürüklenen bir kuyrukçuluğun değil çok geçmeden pratik 
tarafından da doğrulanan öncü bir tutumun ifadesiydi. Ancak onun 
pratikte yoldan çıkmasında bu anaforun etkisi büyük oldu.

12 Mart 1995 gecesi İstanbul’un emekçi semtlerinden Gazi 
mahallesinde bir kahve tarandı. Yoğun bir işçi ve emekçi nüfusa sahip 
olan mahallenin bir özelliği de çok sayıda Kürt ve Alevinin yaşadığı 
bir semt olmasıydı. Devrimcilerin de güçlü oldukları genel olarak 
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sol bir yapıya sahipti. Hedef alınmasının nedeni de mahallenin bu 
özellikleriydi zaten. Saldırıda yaşlı bir Alevi dedesi hayatını kaybetti. 
Bu açık bir devlet provokasyonuydu. Nitekim kahveyi tarayan katillerin 
devlet görevlisi faşist tetikçiler oldukları ilerleyen yıllarda açığa çıktı. 
Zaten resmi ve sivil faşist çeteler, kahve tarama gibi insanlık dışı kör 
terör eylemlerine 12 Eylül öncesinde de çok başvurmuşlardı.

Saldırı duyulunca, Gazi halkı gece yarısı sokaklara döküldü. Önce 
saldırıya uğrayan kahvenin önünde toplanıldı. Ancak saatler geçtiği 
halde kalabalığın öfkesi ve sayısı azalacağına artıyordu. Gazi, 
TİKB’nin o zamanlar oldukça güçlü ve etkili bir örgütlenmeye sahip 
olduğu semtlerden biriydi. Sokağa dökülen kitle içinde doğal olarak 
TİKB kadro ve taraftarları da vardı. Akacak kanal arayan öfkeye 
yol gösteren de onların attığı “Katiller karakolda!..” sloganı oldu. Bu 
slogan, sokaklara dökülen öfkeye somut bir yön ve hedef kazandırdı. 
Kalabalık, o zamanlar da işkenceleriyle ünlü karakola yöneldi. 
Arkasından çatışmalar büyüdü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 
özellikle Alevilerin yoğun olduğu başka semtlere ve şehirlere yayıldı. 
17 Mart gününe kadar süren çatışmalarda Gazi’de 17, Gazi’ye destek 
için sokaklara dökülen Ümraniye’de ise 6 can toprağa düştü.

Gazi’deki çatışmaların duyulmasıyla birlikte “bu işler bizsiz olmaz” 
diyerek İstanbul’un öbür ucundan, Sarıyer-Derbent’ten kalkıp Gazi 
barikatlarına koşan Zeynep POYRAZ yoldaş ile Gazi’ye destek 
barikatlarının kurulduğu Ümraniye’de Hakan ÇABUK yoldaş bu tarihi 
direniş sırasında toprağa düşen TİKB’lilerdi.

Gazi’de patlak veren büyük Antifaşist Halk Direnişi, sadece yaşandığı 
günlerle ve kendisiyle sınırlı kalmadı. Türkiye’deki toplumsal 
mücadelenin gelişim seyrinde tarihsel bir dönüm noktası oldu. 
Yoksul emekçi semtlerindeki antifaşist dinamikleri harekete geçirdi. 
Bu dinamik ağırlıklı olarak Alevi emekçiler ve gençlere dayanıyordu. 
Büyük Gazi Direnişi, o zamana kadar düzen partisi CHP’nin peşinde 
sürüklenmekten çıkamayan Aleviler arasında emekçi karakterli militan 
devrimci bir damarı güçlenmesinin önünü açtı.

Öte yandan, işçi sınıfı hareketindeki gerilemenin düpedüz durgunluğa 
dönüştüğü, onun ‘91 sonrası bıraktığı boşluğu dolduran emekçi 
memur hareketinde de yorgunluk ve tıkanma belirtilerinin arttığı bir 
kesitte semtlerdeki antifaşist dalganın kabarışı, Türkiye’deki toplumsal 
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muhalefete yeni bir soluk kattı. Ancak bunun artıları kadar eksileri de 
büyük oldu.

Gazi Direnişi, Türkiye devrimci hareketinin 12 Eylül sonrası gelişim 
sürecinde de tarihsel bir dönüm noktasını simgeler. Ancak bu 
olumsuz sonuçların daha ağır bastığı bir kırılma noktasıdır. TDH’nin o 
günkü devrimci bileşenleri, 12 Eylül sonrasının tasfiyecilik rüzgarına 
kapılmaktan uzak durmakla birlikte bunu daha çok geçmişin 
savunulması temelinde gerçekleştirmişlerdi. Ancak bu savunmacı 
yaklaşım, dünyada ve Türkiye’de yaşanan büyük toplumsal ve siyasal 
dönüşümlerin pek farkında olmadığı için çok geçmeden ‘eskinin 
tekrarında’ da tıkanma belirtileri kendini göstermeye başladı. Devrimci 
hareket, işçi sınıfı ve emekçi kitleler başta olmak üzere toplumun geniş 
kesimleriyle ilişki kurmakta zorlanıyordu. Belirli alanlarda, sınırlı bazı 
kesimler ve belirli biçimler içine sıkışıp kalınmıştı. Bir bütün olarak 
TDH, sadece sayısal güç bakımından değil siyasal etki ve manevi 
otorite bakımından da tarihinin dip noktalarından birini yaşıyordu.

Bu sıkışma, bir dizi olumsuzluk ve deformasyonu da beraberinde 
getiriyordu. TDH’nin yapısal-tarihsel zaaflarının zaten başında 
gelen sosyalizm perspektifi ve devrimci iktidar bilincinin zayıflığının 
büsbütün derinleşmesi ve silikleşmesi bunlardan en önemlisiydi. 
Sık sık burjuvaziyi bırakıp birbiriyle uğraşan ve sol içinde göreli bir 
üstünlüğe sahip olmayı marifet olarak gören küçük burjuva rekabetçi 
bir “devrimcilik” anlayışının giderek hakim hale gelmesi, buna bağlı 
olarak sayısal güç fetişizminin öne çıkışı, solun dünya görüşüyle 
olduğu kadar TDH’nin tarihsel çizgisi ve gelenekleriyle de uzlaşması 
mümkün olmayan yöntem ve eylemlerin ‘olağanlaşması’... bu 
bozulmanın başlıca tezahürlerinden diğer bir kaçıydı.

Gazi tam da bu sıkışmanın kendini giderek daha belirgin biçimlerde 
hissettirmeye başladığı bir kesite denk geldi. O yüzden bir yönüyle TDH 
için bir soluk olurken diğer yönüyle de işaret ettiğimiz deformasyon 
sürecini ivmelendiren bir rol oynadı.

Semtlerdeki antifaşist dinamiğin harekete geçişi, yeni bir ‘devrimci 
kuşak’ ortaya çıkardı. Bu dinamiğin  omurgasını onlar oluşturuyordu. 
Bu kuşak ağırlıklı olarak 16-20 yaşındaydı. En iyi durumda bile 
liseden sonra okuyamamış, henüz yeni yeni işçileşmekte olan bir 
kuşaktı. Genellikle konfeksiyon ve değişik hizmet sektörlerinde 
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geçici işlerde çalışan yarı emekçi, yarı lümpen bir yaşama sahiplerdi. 
Hayatla ilişkilenişleri ve değer yargıları dışında kumar, içki, uyuşturucu 
alışkanlığı gibi düzenin çok ciddi lekelerini üzerlerinde taşıyorlardı. 
Diğer yandan, aileleriyle birlikte çektikleri sıkıntılar ve yaşadıkları 
yoksulluk yanında düzenin kendilerine hiçbir gelecek umudu vermeyişi 
onları devrimci örgütlenme ve eyleme açık hale getiriyordu.

Devrimci örgütler de onlara bu yönden yaklaştılar. Önlerine devrimci 
bir alternatif koydular, farklı bir dünya ve gelecek umudunu taşıdılar. 
Ve bu yeni ve engin potansiyeli, kendi çizgileri temelinde örgütlemeye 
yöneldiler. Ancak bir süre sonra ‘kimin kimi örgütlediği’ sorusunu 
sormayı gerektirecek kadar çarpık bir genel ilişki tablosu çıktı ortaya. 
Devrimcileşmeye açık emekçi yanları kadar düzen bulaşığı bir dizi 
kiri pası da içeren yarı lümpen özellikleri de güçlü bu kesimlerin kimi 
anlayış ve alışkanlıkları, tarzı hatta söylemleri devrimci harekete de 
bulaştı.  ‘Güç olmayı’ her şeyin önüne geçiren küçük burjuva sağ ve 
sol kimi örgütler, kendilerini bilinçli olarak uyarladılar bu dinamiğe. 
Özellikle taktik politikalarını, gündelik propaganda ve ajitasyonlarını, 
öne çıkardıkları değerler ve ölçülerini bu semt gençliğine göre, onların 
kafa yapısını ve beklentilerini esas alarak oluşturdular.

TİKB bu oportünizmi yapmadı. Hatta söylem düzeyinde karşı çıktı, 
eleştirdi, semtlerdeki halkçılık tehlikesi üzerine uyarılar kaleme 
aldı. Ancak sonuçta bu anafora kapılıp dalganın arkasından 
sürüklenmekten de kurtulamadı. Bu en başta önderliğin bıraktığı 
büyük boşluklardan ve sergilenen tek yanlılıklardan kaynaklandı.

Ancak konumu gereği MK’nın organ olarak bu konudaki sorumluluğu 
asıl ve tayin edici olmakla birlikte, örgütün çizgisine ve tarihine 
dahi yabancılaşacak ölçüde sınıftan uzaklaşıp güçlerin semtlere 
yığılmasında, üstelik orada da militan bir pratikten uzaklaşacak 
şekilde melezleşmesinde, pratiğin örgütlenip yönetilmesinden 
sorumlu organ ve kadroların payı da az sayılmazdı. Kaldı ki bunların, 
herhangi birinden bu gidişe dair zamanında dikkate değer tek bir uyarı, 
eleştiri, rahatsızlık belirtisi, tartışma isteği vb. gelmedi. Tek başına 
bu bile, örgütün sınıftan uzaklaşarak makas değiştirmesi karşısında 
sergilenen ideolojik aymazlık ve bilinç tutulmasının örgüt çapında 
genelliğini göstermeye yeter.
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TP süreci -’95 Hizbi

1995 Ağustos sonunda başlayan 3. Konferans süreci, TİKB’nin 
tarihindeki en ağır krizlerden ilkine sahne oldu

İki yıldan uzun süren çürütücü bir tartışma süreci olarak seyreden 
bu süreçte örgüt içine kapanıp durduğu yerde kan ve irtifa kaybetti. 
TİKB’nin tarihindeki ilk hizip örgütlenmesi bu süreçte ortaya çıktı. 
Bundan da vahimi, örgütün kirletilmedik değerinin bırakılmadığı 
korkunç bir değer erozyonu yaşandı. Kendi tükenişini perdelemenin 
yolunu karşısındaki her türlü devrimci değeri elinden geldiğince 
lekeleyip itibarsızlaştırmada gören burjuvaziye özgü ‘savaşım 
yöntemleri’ TİKB’nin içine taşındı ve yol haline geldi.

Benzer bir tükenişi ilerleyen yıllarda yaşayan başkaları da bir zamanlar 
lanetledikleri aynı düşkün yöntem ve argümanlara sarılır oldular. Ve 
en önemlisi, aralarında sadece nesnel sınıfsal ve ruhsal bir ortaklık 
ilişkisi değil el altından kurulmuş fiili bir bağ ve tasfiyecilikte devamlılık 
ilişkisinin de bulunduğu sonradan ortaya çıkan ‘98 tasfiyeciliği bu 
süreçte güç kazandı.

Başlangıçta ‘Tartışma Platformu’ (TP) biçiminde başlayan kriz, MK 
üyelerinden birinin ‘96 Ağustos sonunda yaptığı yazılı Konferans 
çağrısı üzerine patlak verdi.  Ne var ki bu gelişme, durgun gökte 
çakan bir şimşek değildi. Hem kriz öğelerinin yıllardır adım adım 
birikmiş olması yönüyle hem de başından itibaren sinsi bir hizip 
örgütlenmesi olarak Bayrampaşa Cezaevi’nde herkesin gözleri 
önünde örgütlenmesi yönüyle göstere göstere gelmişti.

TP, “Konferans’ın neden bu kadar geciktiği” haklı sorusuna bağlı 
olarak “örgütte tüzüksel işlerliğin yokluğu” üzerine bir tartışma sınırları 
içinde başladı. Soru da eleştiri de haklı ve yerindeydi. 1991’de 
yapılan 2. Konferans’ın üzerinden 4 yıldan fazla bir süre geçmişti ve 
tüzüğe göre 3. Konferans’ın en geç ‘94 başlarında yapılmış olması 
gerekiyordu. Ancak MK bu konuda çevreci bir kayıtsızlık ve 
keyfilikle davranmıştı.

Gerçi TP sürecini başlatan Konferans çağrısını yapan MK üyesi, 
“3. Konferans’ın bir an önce yapılması” önerisini ‘94 Haziran 
operasyonundan aylar önce dışardayken de gündeme getirmişti. 
Ancak iki kişilik organın diğer üyesi, işin tüzüksel işlerlik boyutunu 
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önemsemeyerek -gündemdeki teorik yayın ve EKK yönelimlerinden 
hareketle-  “yapılacak konferansın güçlü bir teorik ve örgütsel atılım 
üzerine oturması” görüşünde olduğu için ortak bir karar alınamamıştı. 
Mükemmeliyetçilik görünümü arkasına saklanan tüzük ve kural 
tanımaz bu keyfilik, yıllar sonra (2005 yılında) aynı gerekçeyle üstelik 
bu kez sonuna da yaklaşılmış olan 4. Konferans sürecini sabote edip 
5 yıl daha uzayarak çürümesine ön ayak oldu.

Başlangıçta haklı bir sorunun arkasına saklanarak ortaya çıkanlar, 
gerçekte zaman tünelinde kalmış  yorgun bir devrimciliğin 
temsilcileriydiler. Kariyerist amaçlar peşindeydiler. Fakat baştan 
büyük bir tepkiyle karşılaşmamak için önceleri farklı bir görüntü 
sergilediler. 12 Eylül faşizmi karşısında utanç verici bir teslimiyet 
sergileyen sağ ve “sol” tasfiyecilerin de kullandığı beylik bir numaraya 
başvurarak, “örgütün çizgisi, programatik görüşleri ve taktikleriyle bir 
sorunlarının olmadığını”, hatta bunları “Leninist bulduklarını” söylüyor, 
sadece “örgütsel işleyiş bakımından örgütün Leninist bir örgüt olmaktan 
çıktığını” iddia ediyorlardı. Ancak çok geçmeden bu maskeyi kaldırıp 
atmak zorunda kaldılar. Zaman tünelinde kalmış sağcı yüzlerini açıkça 
kustular. EKK’dan AFMK’ya örgütün son yıllardaki bütün temel politika 
ve yönelimlerinden işçi gazetesi başta olmak üzere legal araçların 
kullanımına kadar 2. Konferans sonrasının bütün açılımlarını 
yerden yere vurma yarışına çıktılar.

Onlara göre, “2. Konferans sonrası süreçte alttan alta çökmüştük, 
Leninist bir örgüt olmaktan çıkmıştık, legalleşmiştik, dergi çevreleri 
hatta Troçkistlerden bir farkımız kalmamıştı, İG içerik olarak eski 
HK’dan bile geriydi...”.  Bütün bunların sorumlusu, her seferinde 
küçümsemeyle anılan “2 kişilik MK” özellikle de onun üyelerinden 
biriydi. Bu arada başlangıçtaki “konferans neden zamanında 
yapılmadı” sorusunun yerini de “MK neden genişletilmedi” sorusu 
almıştı. Bu sorunun arkasında aslında “bizler neden MK’da değiliz” 
sorusu saklıydı.

Seviyesizce saldırdıkları MK üyesi, onlardaki yorgunluk ve sağcılaşmayı 
önceden görmekle kalmayıp onları bu temelde eleştirerek sarsmaya 
çalıştığı için hedefe çakılmıştı. Kavgaları gerçekten o dönemde 
örgütü henüz iddia ettikleri ölçüde teslim almamış ama giderek daha 
belirgin çizgiler kazanan sağcı “teori merakı” ve dergicilik eğilimi ya 
da Konferansın yapılmasını dahi önemsemeyen keyfilikle olsaydı 
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tutumlarının farklı olması gerekirdi. Fakat onlar bir taraftan “tüzük 
işlerliğinin yokluğuna” ya da “örgütün dergi çevrelerine döndürülmüş 
olmasına” bayrak açmış görünürlerken diğer yanda her iki konuda da 
eleştirdikleri anlayış ve tutumların MK içindeki başta gelen temsilcisiyle 
ruhsal bir yakınlık ve uzlaşma arayışı içindeydiler. Öyle ki, onunla 
TP başlamadan aylar önce diğer MK üyesi aleyhine gizli görüşmeler 
yaptıkları tartışmalar sırasında açığa çıktı.

Zaten hizipçi kariyeristler, çevreciliğin en ilkel biçimini oluşturan 
kişilere bağımlı, bunun da ötesinde kişilerin fetişleştirilmesine dayalı 
bir örgüt anlayışına sahiptiler. Aynı tarihsel amaçlar etrafında bir araya 
gelmiş bireylerin oluşturduğu kolektif bir organizma olarak örgüt-birey 
ilişkisinin kuruluşunda, birinci değil ikinciler esastı. Onların gözünde 
“örgüt” demek belli kişiler demekti. Komünist bir örgütün çatısı altında 
bir araya gelmenin gerekçesini, temelini ve ruhunu oluşturan ortak 
amaçlar, ilkeler, idealler bunun yanında daha ‘tali’ bağlardı. Bir 
süre sonra dillerine doladıkları “Osman’ların, Fatih’lerin TİKB’sini 
istiyoruz” edebiyatı bile salt ucuz bir demagoji değil kişilere dayalı 
bu ilkel çevreci örgüt anlayışının dışa vurumuydu. Bu yüzden, 
kendi iddialarıyla bile çelişen dostluklarının da, düşmanlıklarının 
da, birbirleriyle kurdukları ilişkilerin de devrimci ilkesel bir temel ve 
tutarlılıktan uzak, tümüyle kişisel bir karakter taşıması şaşırtıcı değildi.

Bu krizin gelişi aylar öncesinden belliydi. Birbirleriyle el altından kirli bir 
ittifak kurdukları sonradan ortaya çıkan sağcı yorgunluğun hedef aldığı 
MK üyesi, kriz patlamadan aylar öncesinden başlayarak, “örgütün 
gidişinin gidiş olmadığı, yönsüzleşildiği, tekyanlılaşıldığı, militanlık 
eşiğinin düştüğü ve bir doku bozulmasının yaşandığı” uyarılarında 
bulunarak örgütü, en başta da başka alan ve cezaevlerindeki deneyimli 
kadroları sarsmaya çalışıyordu. Zaten TP sürecinin başından itibaren 
saflaşmanın o kadar keskin, tartışmaların o kadar sert geçmesinin 
arkasında bundan kaynaklı sürtüşmeler ve karşılıklı tepki birikimleri 
vardı.

Bu uyarılar kapsamında OÇ’nin Mart 1995 tarihli 86. sayısında, “Tarih 
önünde sorumluyuz” başlığını taşıyan bir makale yayınlandı. Örgüt 
güçlerini sarsmayı amaçlayan makale, “örgüt olarak geleceğimizi 
belirleyecek kritik bir eşikte bulunduğumuza” dikkat çekerek söze 
başlıyordu.
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 “Önümüzde örgütsel bir sıçrama yapmak, nicel açıdan ‘küçük’ 
olmanın çemberini nihai olarak parçalayıp iktidar alternatifi güçlü bir 
sosyal devrim örgütü konumuna sıçrama olanağını içeren tarihsel bir 
fırsatın uzandığına” işaret ediyor, fakat “... bu fırsatı değerlendiremez, 
(dönemin) hakkını yeterince veremezsek bu kez ağır bir vebal 
altına girmekle kalmaz, ciddi olumsuzluklarla, daha açık konuşmak 
gerekirse, tıkanmadan kaynaklanan iç bunalımlarla karşılaşabiliriz” 
uyarısında bulunuyordu.

Bu kritik eşikte örgütün devrimci bir sıçrama yapmasını sağlayacak 
temel yüklenme halkaları bu makalede de, “militan bir işçi sınıfı 
devrimciliği anlayışı ve ruhuyla EKK, antifaşist mücadele (AFMK) ve 
teori cephesindeki atılımın sürdürülüp derinleştirilmesi yanında yeraltı 
örgütlenmemizin sağlamlaştırılması, kadro ve taraftarlarımızın polise 
karşı mücadele sanatında eğitimi” olarak tanımlanıyordu.  

Ardından “...sıradan dönemler sıradan davranış ve politikaları 
kaldırabilir. Fakat olağanüstü dönemlerin performansı da olağanüstü 
olmak zorundadır. Bu, örgütler için olduğu kadar bireyler (kadrolar) 
için de geçerlidir. Zaten bir örgütün performansı, onu oluşturan kadro 
ve taraftarlarının performansından ayrı düşünülemez” hatırlatmasında 
bulunduktan sonra sözünü, “... tarihsel sorumluluğumuzu yerine 
getirmek istiyorsak, en başta ufuk darlığına, hayal fukaralığına, 
düşünce tembelliğine, devrimci irade gücü zayıflığına, enerji 
yoksunluğuna, pratikte sonuca gitme yeteneksizliğine hızla son 
vermeliyiz. Aksi taktirde ne tarih bizi affeder ne de zaten biz kendimizi 
affedebiliriz” (“Tarih önünde sorumluyuz”, OÇ 86. sayı, Mart 1995, 
“Bir adım daha” derlemesi içinde) diyerek bağlıyordu.

Aylar sonra patlak veren çatışmanın nedeni ve özü bu makaleden de 
görülebilirdi.

Bu çatışma, özünde, proleter devrimci bir iktidar bilinciyle 
nitelikli fakat dar ve küçük bir devrimci muhalefet örgütü olarak 
kalmayı yeterli gören iddiasızlık ve iktidarsızlığın çatışmasıydı. 
Bir tarafta, ciddi yanlışlar ve yetersizlikler de içermekle birlikte bir 
bütün olarak ele alındığında devrimci çizgide gelişmeyi zorlayan, yüzü 
ileriye dönük devrimci bir arayış ve yönelim vardı; bunun karşısındaki 
kutbu ise, kimi konularda haklı eleştirilere sahip olmakla birlikte 
zaman tünelinde kalmış, yorgun ve sağcı bir tutuculuğun kariyerist 
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başkaldırısı oluşturuyordu.

Bu gerçek, o günlerde o kaotik sürecin tozu dumanı içinde örgütün 
çoğunluğu tarafından bile yeterince görülemedi. Bu arada, seviyesiz 
saldırıların hedefi olan MK üyesinin başlangıçta sergilediği hırçınlık 
ve yöntem yanlışları bu bulanıklığı artırdı. Hem kendini o gün açıkça 
kusmuş olan hem de onu el altından kışkırtarak pusuya yatmış olan 
tasfiyeci oportünizmin kendilerini perdelemesini kolaylaştırdı.

Ancak çatışmanın özünü oluşturan ideolojik konulardaki kararlı duruş 
ve sistematik mücadele, hizipçi oportünist cephenin çözülüşünü de 
beraberinde getirdi. Önce sağcı tasfiyecilikte birleşen oportünist 
koalisyon çatladı; arkasından, başlangıçta “örgüt arkamızda” 
küstahlığıyla her şeye meydan okuyarak “istedikleri olmazsa işlerin 
nerelere varacağını kimsenin kestiremeyeceği” tehditlerini savuran 
hizip, sürecin sonunda, küçük bir ahbap çavuş çevresi olarak örgüt 
dışına düştü. Ancak TİKB’ye de boyundan büyük zararlar verdi.

Üstelik bu zarar sadece TİKB’ye verdikleriyle sınırlı, daha doğrusu 
sadece TİKB’ye verilmiş zarar değildi. İşçi sınıfı ve emekçi kitle 
hareketindeki durgunluğun geriye doğru bir çözülme halini aldığı, 
buna paralel olarak TDH içinde de yeni bir tasfiyecilik dalgasının 
kabardığı bir kesitte kişisel hırs ve kişilere düşmanlık temelinde 
gerçekleşen bu tür bölünme ve ayrılıklar, devrimci örgütleri biraz daha 
güçten düşürüp tasfiyeciliğe kan taşımaktan başka bir sonuca hizmet 
etmediler. Yeni bir düşünce ve açılıma dayanmak yerine kolektif 
olarak üretilmiş değerlerin istismarına dayalı bu tür “eleştiri” ve 
ayrılıkların istisnasız hepsi, sömürmeye soyundukları değerleri 
de kirletmekle kalmadılar; devrimci örgütlere ve devrimcilere 
duyulan güven ve saygının biraz daha azalmasına katkıda 
bulundular.

‘95 Ağustos sonunda başlayan TP süreci, tartışmaların ilerleyen 
aşamalarında Konferans sürecine evrildi. Örgütün o dönem önde 
gelen hemen hemen bütün temel kadroları sürece katıldılar. Sonradan 
herhangi bir spekülasyona meydan vermemek için özellikle hizipçiler 
tarafından önerilen bütün isimler kabul edildi. Platform üyeleri daha 
sonra ‘Konferans delegesi’ sayıldılar. Toplam delege sayısı önceleri 
35’di. Ancak bunlardan Tahsin YILMAZ ve Osman AKGÜN yoldaşlar, 
‘96 SAG-ÖO Direnişi’nde ölümsüzlüğe kavuştular. Bir kişi mücadeleyi 
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bıraktı. İki kişi poliste çözüldükleri için, biri ise süreç devam ederken 
kapağı başka bir örgüte attığı için Platform’dan çıkarıldılar.

Aynı tezler etrafında dönülüp durulan tartışmaların daha fazla uzayıp 
örgütü büsbütün çürütmemesi için MK, 18 Aralık 1996 tarihinde 
bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede TP üyeleri, tartışılan 
konulara ilişkin nihai görüşlerini ve varsa yeni önerilerini bir an önce 
ortaya koymaya çağrılıyordu.

Bu çağrının ardından önce MK adına sunulan tüzük taslağı gündeme 
geldi (14 Ocak ‘97). Tüzük konusu, TP’nin oluşumundan itibaren en 
sert tartışmaların yaşandığı konuların başında geliyordu. Ancak karşı 
çıkma ve eleştiriye geldiği zaman bu konuda yapmadıkları çığırtkanlığı 
bırakmayan hizipçi demagoglardan biri bile o kadar yıl boyunca 
ortaya derli toplu bir tüzük taslağı koymayı göze alamadı. Dahası, 
MK adına sunulan Tüzük taslağı kayda değer tek bir itirazla dahi 
karşılaşmadan oybirliğiyle kabul edilip kesinleşmiş oldu.

Parti konusuna ilişkin kapsamlı çalışma ise 7 Temmuz ‘97 tarihinde 
sunuldu. ML öncü parti anlayışının  teorik ve tarihsel bağlantılar 
kurularak genel bir özeti üzerine oturan çalışma iki ana bölümden 
oluşuyordu. TİKB somutunun da irdelendiği ikinci bölümün dayandığı 
teorik temeli oluşturan birinci bölümde, partinin öncü ve önder rolüyle 
proleter devrim arasındaki stratejik bağların nasıl kurulması gerektiği 
işleniyordu. “Komünist partinin, proletaryanın devrimci partisi” olması 
zorunluluğuyla “devrimci öncülük iddiasının somutlanacağı tayin 
edici halka” olarak tanımlanan “emperyalizm ve proletarya devrimleri 
çağında taktiğin büyüyen önemi” bölümleri çalışmaya devrimci ruhunu 
veren bölümlerdi. Ne var ki bu devrimci tezlerin anlam ve önemini çok 
geçmeden unutmakla kalmayıp bu kez onların tam zıddı yönde neo 
Bernsteinci bir sağcılığın başını çekenlerden biri de o Parti çalışmasını 
kaleme alan kişi oldu.

Bunların dışında, tüzüksel konulardan EKK ve AFMK politikalarına, 
Kürt ulusal sorununa yaklaşımdan Müfrezelerin misyonu ve askeri 
tüzük önerisine kadar değişik konularda bir dizi çalışma ve öneri 
Platform’a sunuldu. Ancak bunların çoğu sadece okunmakla yetinildi. 
O kadar önemli konularda dikkate değer bir dizi tez ve yeni açılım 
içerdikleri halde üzerinde durulup tartışma ihtiyacı bile duyulmadı.
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Süreç artık tıkanmanın da ötesinde çürümüştü. Hep aynı konular 
etrafında dönenip durulan kısırlıktan bir türlü çıkılamıyordu. Bu arada 
hizipçi pervasızlık tırmanmış, İstanbul’da metal işçileri arasındaki 
çalışma, sanat kurumu ve gazete başta olmak üzere varolan faaliyetleri 
de sabote edip engelleme boyutlarına varmıştı. ‘95 Ağustos sonundan 
beri süren bu tartışmaların artık bir sonuca bağlanması gerekiyordu.

Bu düşünceden hareketle 26 Ekim ‘97 tarihinde MK adına bir 
Sonuç Bildirgesi (SB) taslağı gündeme getirildi. Her şeyi didikleyip 
eleştiri ve tartışma konusu yapan ancak ortaya sistematize edilmiş 
bir görüş ve çizgi de koyamayan oportünizm buna da karşı çıktı. 26 
aydır tartışıldığı halde süreci artık noktalamaya yönelik bir girişimi 
hala “erken” buluyorlardı. Arkasına sığındıkları gerekçe ise, örneğin 
“MK adına bir rapor sunulmamış olması” gibi olağan parti kongre 
ve konferanslarının bazı formel gereklerinin yerine getirilmemiş 
olmasıydı. Ancak yaşanan sürecin kendisi olağan bir süreç değildi 
ve olağanüstü bir biçimde de uzun sürmüştü. Bu tayin edici nokta 
oportünizmin umurunda değildi.

SB taslağı üzerine tartışmalar yaklaşık iki ay sürdü ve taslak sunulduğu 
haliyle Aralık ‘97 sonunda kesinleşti. Elebaşılar dahil hizipten yana 
tavır koyan 7 delege SB taslağına cepheden karşı çıktılar. Hizbin 
ilk çekirdeğinde yer alıp onlarla düşünsel ve ruhsal bir ortaklık içinde 
olmakla birlikte sürecin akışı sırasında dengelerin değişmesi ve 
çoğunluğun hizbe tavır alması üzerine ara bir duruşu seçen 3 delege 
SB’ni imzalamadı. Geriye kalan ve bunların toplamının neredeyse iki 
katını oluşturan 19 delege SB’ni onayladı.

SB’nde, hizipçi elebaşılara, “yaptıkları bütün her şeye rağmen dürüst 
ve içten bir özeleştiri vererek örgüt saflarında kalmaları” çağrısında 
bulunuluyordu. “Aksi taktirde Konferansımız onları örgüt dışına 
düşmüş kabul edecektir” deniliyordu. Onlar kendilerine uzatılan bu eli 
tutmayı da reddettiler  ve yollarını ayırdılar.

TİKB, kariyerist amaçlarla örgüte başkaldırıp sonra da ayrı bir “örgüt” 
olmaya soyunan bu ahbap çavuş çevresini zamanında “zaman 
tünelinde kalmış, sağcı yorgun devrimcilik” olarak tanımlamıştı. Bunun 
ne kadar haklı ve isabetli bir teşhis olduğu hayat tarafından doğrulandı.  
Ayrılığın üzerinden 15 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra bile 
bu tasfiyecilik, TİKB’nin 1970’li yıllarla ‘90’ların başlarında 
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kullandığı slogan ve semboller dışında yeni ve özgün tek bir 
slogan dahi üretemedi. Dünyada ve Türkiye’de hayatın her alanında 
büyük, derin ve sarsıcı o kadar gelişme ve değişim yaşandığı halde 
bunlara dair kayda değer tek bir yeni fikir, çözümleme, özgün stratejik 
yaklaşım ve politika ortaya koyamadı. Yılın belli günlerinde ya da 
bazı hareketlenme süreçlerinde ancak birilerine eklemlenerek kendini 
gösterebilen “platform devrimciliği” yapmak dışında TİKB’den farklı ve 
daha gelişkin sayılabilecek bir pratik de sergileyemedi. Ayrılıktan yıllar 
sonra hala 12 Eylül dönemindeki direnişlerin pazarlanmasına dayalı 
‘kişi fetişizmi’nden medet uman ilkel bir çevrecik olmanın ötesine 
geçemedi.

Ancak TİKB, TP sürecinde ‘tarihsel bir kırılma’ yaşadı. Devrimci 
iktidar bilincinin zayıflığıyla gelişmede bütünlük ve süreklilik eksikliği 
başta olmak üzere bazıları artık yapısallaşmış bir dizi zaafa, yetersizlik 
ve eksikliğe karşın o güne dek yine de belli bir gelişme kaydetmiş ve 
TDH’ye bile örnek olan bir dizi değerin sahibi komünist devrimci bir 
örgüt olarak o noktadan sonra inişe geçti.

Başlangıcı daha geriye gitmekle birlikte 1998 sonrası hızlanan bu 
iniş, kimi yönlerde göreli ilerlemeleri de içeren kayma ya da geçici 
bir gerileme şeklinde de olmadı. 12 Eylül sonrasının üçüncü büyük 
tasfiyecilik dalgasını doğuran koşulların da etkisiyle keskin bir düşüş 
şeklinde yaşandı. Önce pratik ve örgütsel alanlarda başlayıp 2000 
sonrasında ideolojik alana da sıçrayan neoliberal bir tasfiyecilik örgütte 
egemen hale geldi. Onun önünü açan ve ona bu gücü kazandıran 
ise “örgütü kurtarma ve devrimcileştirme” iddiasıyla başkaldıran sağcı 
kariyerist ‘95 hizbi oldu.

Bu yönüyle TİKB, ‘95 sonrasında bir anlamda ‘tasfiyecilikte 
süreklileşme’ hali yaşadı. Daha doğru bir tanımla, peşpeşe gelen 
tasfiyeci dalgalarla boğuşmak zorunda kaldı.

Bu durum, TİKB’nin elini kolunu bağlayıp içe kapanmasına yol 
açmakla kalmadı, büyük güç ve mevzi kayıplarına neden oldu. Daha 
da kötüsü TİKB, devrimci kamuoyunun gözünde bile eski itibarını 
kaybetti, varlığı-yokluğu tartışılır bir örgüt durumuna düştü. TİKB 
açısından ‘yaman bir çelişki’ de, siyasetten silinme noktasına kadar 
gerilediği tarihinin bu en utanç verici dönemini 3. Konferans Sonuç 
Bildirgesi gibi temel bir belgede dile getirilen uzak görüşlü devrimci 
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uyarıların hemen arkasından yaşamış olmasıydı.

TİKB 3. Konferans SB’si, Konferans’ın MK seçimi dışında 
noktalanmasının ardından 1998 Şubat başında yayınlandı. Bildirge, 
klasik SB’nden farklı olarak yoğunlaştırılmış tezlere dayalı bir dönem 
çözümlemesi özelliğini taşıyordu. TİKB’de yaşanan sürecin, TİKB’nin 
tarihsel gelişimi, özellikle de kendi yapısal zaaf ve yetersizlikleriyle 
olan bağlarına işaret etmenin yanında dönemle olan bağını kuruyordu. 
TİKB’de yaşanan kriz ve iç bölünmenin, TİKB’den kaynaklanan 
nedenleri ve TİKB’ye özgü yönleri olmakla birlikte TDH’nin bütününü 
ilgilendiren daha genel bir sorunun parçası olduğuna dikkat çekiyor ve 
yaklaşan yeni bir tasfiyeci dalganın gelişini haber veriyordu.

Bildirge, “Türkiye devrimci hareketinde bir dönem artık kapanmakta 
ve önümüzdeki on yılların gelişim seyrini belirleyecek yeni bir 
dönem açılmaktadır” tespitinde bulunuyordu. Kapanan dönemi, 
tarihsel açıdan “12 Eylül faşizminin arkasından gelen toparlanma 
dönemi” olarak tanımlıyordu. Öz bakımından ise, “belirli biçimlerin 
içine sıkışmış antifaşist direnişçilikle karakterize olan devrimciliğin 
artık tarihsel sınırlarına gelip dayandığının” altını kalınca çiziyordu. 
Kapitalist emperyalist sistemin 1980 sonrası dünya çapında yeninden 
yapılandırılmasına bağlı olarak burjuvazinin sömürü ve egemenlik 
yöntemlerinde meydana gelen büyük, derin ve sarsıcı değişmeleri 
dikkate almayan ve kendini yenile(ye)meyen bir devrimciliğin, ne 
kadar güçlü ve gelişmiş devrimci özelliklere sahip olursa olsun 
gelişiminin belli bir noktasından sonra tıkanmaktan ve geriye doğru 
kırılmaktan kurtulamayacağını vurguluyordu. “Bugün hala ‘dün’de 
ısrar, onun aynen korunmaya çalışılması devrimciliğin doğasına da 
aykırı bir tutuculuğun ve donmanın ifadesidir” deniyordu.

Bu alt çizmelere bağlı olarak devrimci güçlerin, “teoriden taktiklere, 
örgütlenmeden süreçlere pratik müdahale tarzına kadar her alanda 
devrimci bir atılım yapmak zorunda oldukları” belirtiliyor; fakat hemen 
arkasından bu yenilenmenin, “günümüzde en büyük tehlike” olarak 
tanımlanan “sağ tasfiyeciliğin, liberal oportünizmin, yasalcı 
küçük burjuva sosyalizm anlayışlarının, kısacası ‘Yeni Dünya 
Düzeni solculuğu’nun anladığı anlamda bir ‘yenilenme’ olarak 
anlaşılmaması gerektiği” özellikle vurgulanıyordu. “... Geçmişin 
komünist veya devrimci militan özü ve ruhu bugün her zamankinden 
çok daha büyük bir özenle korunmalıdır” hatırlatmasından sonra, 
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“bu anlamda, Türkiye komünist ve devrimci hareketinin ihtiyacı olan 
yenilenme, geçmişten geleceğe uzanan süreklilik içinde bir kopuştur” 
denilerek Marksist diyalektiğe uygun devrimci bir yenilenmenin ilkesi 
ortaya konuluyordu.

“Bütün dikkatini ve enerjisini sadece burjuvazinin siyasal iktidarının 
devrimle yıkılması sürecinin sorunları üzerinde toplayan ama bunu 
tutarlı, somut ve kapsamlı bir alternatif toplumsal düzen projesiyle 
birleştiremeyen bir devrimcilik anlayışı artık terkedilmelidir” çağrısı 
yapan Bildirge, bu alternatif toplumsal düzenin proletarya sosyalizmi, 
buna önderlik edip kuracak yegane gücün ise proletarya olduğunun 
altını net ve kalın çizgilerle çiziyordu.

“TDH bugün yeni bir sağ tasfiyeci dalganın tehdidi altındadır” 
uyarısında bulunan Bildirge, bunun tahribatını asgariye indirgemenin 
yolunu, “belirli biçim ve alışkanlıkların içine sıkışmış dar bir devrimci 
muhalefet örgütü olmaktan devrime öncülük ve önderlik misyonunun 
tarihsel ve güncel gereklerine yanıt verebilen bir düzleme çıkılmasını 
sağlayacak çok yönlü devrimsel bir atılım”da görüyordu. Ve buradan 
TİKB içinde yaşanan kriz ve bölünmenin nedenleriyle gelişim seyrine 
geçerek yaşananları genel hatlarıyla özetleyip çıkarılan kimi temel 
sonuçları özetliyordu.

Sonuç olarak TİKB 3. Konferans SB’si, kendini sadece TİKB ve 
onun yaşadıklarıyla sınırlamayan bir perspektifi yansıtıyordu. TİKB 
özgülünde yaşanan krizden hareketle TDH’ni uyarmaya çalışıyordu. 
TİKB açısından çözümlemeleri sadece dün’de kalanla sınırlı değildi. 
Sağcı yorgunlukla yaşanan çatışmanın özüne olduğu kadar onun 
yarattığı tozun dumanın arkasına saklanarak sinsice güç toplayan ‘98 
sonrası tasfiyeciliğinin özellikleri konusunda da uyarılar içeriyordu.

Ne var ki  ‘98 başı gibi henüz çok erken bir tarihte dile getirilen 
bu uyarılar hem TDH genelinde hem de TİKB özelinde bir işe 
yaramadı. ‘90’ların sonunda kabaran neoliberal yeni tasfiyeci sağ 
dalga çok geçmeden TDH’ni de TİKB’yi de altına aldı.

‘96 1 Mayısı - GGGD taktiği

1996 yılı Türkiye’deki sınıf mücadelesinin ve TDH’nin daha sonraki 



122

seyri üzerinde kalıcı izler bırakan iki büyük çarpışmaya sahne 
oldu. Bunlardan birincisi ‘96 1 Mayısı’ydı. Diğeri ise Eskişehir 
tabutluklarının açılmak istenmesi üzerine cezaevlerinde yapılan SAG-
ÖO Direnişi’ydi.

‘96 1 Mayıs’ı ve SAG-ÖO Direnişi’nde sergilenen görkemli kitlesel 
militanlık ve kararlı devrimci duruşa rağmen ‘96 yılı, işçi sınıfı ve 
emekçi kitle hareketindeki tutukluğun yerini genel bir gerilemenin 
aldığı, buna paralel olarak TDH içinde de ikinci büyük tasfiyecilik 
dalgasının uç vermeye başladığı bir dönüm noktası oldu.

Ancak TDH’nin geneli gibi TİKB önderliği de böyle tarihsel bir dönüm 
noktası içinde bulunulduğunu göremedi. Süreç doğru okunmadı. 
Sürecin henüz başlarındayken bunu farketmek kuşkusuz kolay 
değildi. Ancak bütünsel devrimci diyalektik bir bakış açısıyla hareket 
edilseydi kimi belirtilerin yakalanması olanaklıydı. Ne var ki devrimci 
hareketin bütünü gibi TİKB’de de geleneksel politika yapma tarzı ve 
alışkanlıkları baskın çıktı. Daha çok lehte olan etkenlerin görüldüğü 
bir tek yanlılıkla hareket edildi.

Bu tek yanlılık, doğal olarak dönemin taktik politikalarına da yansıdı. 
Sınıf ve kitle hareketindeki kronikleşmiş tutukluğun geriye doğru 
çözülme halini aldığı bir kesitte “Genel Grev, Genel Direniş” taktiği 
ortaya atıldı. F tiplerinin habercisi Eskişehir tabutluklarının açılmak 
istenmesine karşı cezaevlerinde başlayan direniş sırasında ortaya 
çıkan taktik farklılıkları sırasında örgütün bütün gövdesini cephenin 
en ön hattında tutmayı sürdüren SAG taktiğinde ısrarlı olundu. 
Bunların her ikisi de koşulları doğru okuyamamaktan kaynaklı 
“sol” taktiklerdi.

İstanbul-Kadıköy’de düzenlenen ‘96 1 Mayıs’ı, yüz binlerin 
aktığı görkemli 1 Mayıs’lardan biriydi.  5 Nisan Kararları’nın 
arkasından zincirlerinden boşalan özelleştirme, sendikasızlaştırma, 
taşeronlaştırma saldırılarının tırmanışı yanında asgari ücretin 
düşürülmesi, sosyal hakların tümden budanması, mezarda emeklilik 
soygunu ve sıfır zam dayatmaları gibi yeni sömürü ve soygun 
önlemlerinin gündeme getirilişi sınıfın en geri kesimleri içinde bile 
öfke ve huzursuzluk yaratmıştı. Kamuda 250 bin işçiyi kapsayan 
TİS sürecine girilmişti. Bu arada 18 Nisan’da 800 bin memur ünlü 
Nisan Eylemleri’ni gerçekleştirmişti. Yılın başında öğrenci gençlik 



123

hareketinde uzun yıllardır görülmeyen militan bir patlama yaşanmıştı. 
Ege ve Marmara gibi bölgelerde küçük üretici köylü eylemleri 
baş göstermişti. Bütün bunlar toplumdaki genel huzursuzluk ve 
kaynamanın o kesitte öne çıkan göstergeleriydiler.

Ancak öte yandan burjuvazi de boş durmuyordu. Henüz tümüyle 
atlamadığı kriz korkusunun da basıncıyla kapsam ve şiddet olarak 
her biri öncekilerin üzerine tüy diken yeni ekonomik ve siyasal saldırı 
paketlerinden birini daha açmaya hazırlanıyordu. Meclise sunulan 
il özel idare yasasıyla Kürdistan’daki OHAL (Olağanüstü Hal) 
uygulamasını Türkiye çapında yayma hazırlığı içindeydi. Mehmet 
Ağar gibi ‘93 Konsepti’nin uygulayıcılarından tescilli bir katilin Adalet 
Bakanlığı’na getirilmesi bile çok şey anlatıyordu.

1 Mayıs’ların ruhuna ve anlamına uygun olarak emek ve sermaye 
güçlerinin birbirlerine karşılıklı meydan okumasına sahne olan ‘96 1 
Mayıs’ı bu koşullarda karşılandı. Umulmadık bir kalabalıkla karşılaşan 
polis, 1977 1 Mayıs’ına benzer bir provokasyonla mitingi başlamadan 
dağıtabileceği hayaline kapıldı. Üst arama bahanesiyle kortejlere 
müdahale etti. Ancak bu kışkırtıcı dayatma, polisin beklemediği ölçüde 
kararlı bir direnişle karşılandı. Panikleyen polis, kitlelerin üzerine ateş 
açtı. Miting öncesinde iki, sonrasındaki çatışmalarda ise bir devrimci 
toprağa düştü. Onlarca yaralıya rağmen kitleler geri çekilmedi. Daha 
da büyümüş bir öfkeyle polis barikatlarına yüklenildi.  Kadıköy ve 
civarı, 15-16 Haziran’daki büyük işçi direnişini çağrıştıran çatışmalara 
sahne oldu. Polis barikatları darmadağın edildi, yol üzerindeki faşist 
yuvalar dağıtıldı, bankalar başta olmak üzere sermayeyi çağrıştıran 
her şey bu öfkeden nasibini aldı.

Devrimci 1 Mayıs ruhu alanda da kendini gösterdi. Geleneksel olarak 
sendika ağalarının içi boş ve ruhsuz konuşmalarına sahne olan 
kürsü, TİKB militanları ve EKK aktivistleri tarafından işgal edildi. 
O kürsüden bu kez sınıfın sesi yankılandı.

Bu devrimci tutum, yıllar sonra 2010 1 Mayısı’nda bir kez daha 
tekrarlandı. Yine TİKB ve DSB (Devrimci Sendikal Birlik) kadrolarının 
önayak olmasıyla o dönemin öne çıkan direnişlerinden Tekel, 
İstanbul İtfaiye, İSKİ, TÜBİTAK direnişçisi öncü işçiler kürsüyü ele 
geçirdiler. Türk-İş’in başındaki hain sendika ağası Mustafa Kumlu’yu 
konuşturmamakla da kalmayıp meydandan kaçmak zorunda bıraktılar.
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96 1 Mayıs’ı görkemli bir kitlesel militanlığa sahne oldu. Fakat işçi 
ve emekçi kitlelerin bütün öfkesi ve enerjileri o eylemle birlikte sanki 
‘boşaldı’. O coşkulu çıkışın arkası yeni gözüpek ataklarla getirileceği 
yerde, kitle hareketi moral bozucu bir sessizlik ve durgunluğa 
gömüldü. Öyle ki, cezaevlerinde başlayan açlık grevleri sırasında 
ölümler başlayana kadar -aileler ve örgütlü güçler dışında- neredeyse 
yaprak bile kıpırdamadı. Burjuvaziye cesaret veren bu ölüm sessizliği 
ancak 63. gün, ölümler başlayınca bozuldu. O zaman bile İstanbul-
Sultanahmet Meydanı’nda topu topu 10 bin kişi toplandı.

1 Mayıs’ın hemen arkasından TİKB “Genel Grev, Genel Direniş” 
taktiğini gündeme getirdi. Ancak o zaman da altı çizildiği gibi bu, 1 
Mayıs üzerine apar topar alınan bir karar değildi. Onun öncesinde 
düşünülüp olgunlaştırılmış hatta 1 Mayıs hazırlıkları bu perspektifle 
örgütlenmişti. Kürsü işgali ve “genel grev” çağrısının oradan 
dillendirilmesi bu hazırlığın bir parçasıydı.

“Dönem taktiği” olarak gündeme getirilen bu politika, değişik toplumsal 
kesimler içindeki hoşnutsuzluk belirtileri ve eylemlerin artışıyla 
bunların aynı hedefler doğrultusunda tek bir kanala yönlendirilmesinin 
öneminden çıkış alıyordu. Uzun süredir sessiz olan öğrenci gençliğin 
hareketlenişiyle köylülük içinde dahi kıpırdanmaların artışı “dipten 
gelen yeni bir devrimci dalganın habercileri” olarak yorumlanıyordu. 
Birleşik bir mücadelenin önemi ve zorunluluğu ise çok açık ve 
ortadaydı. Aynı tarihsel kesitte harekete geçen farklı toplumsal 
güçlerin eylemlerinin bile birbirlerinden kopuk akması, sınıf ve emekçi 
kitle hareketinin en büyük zaaflarından ve yenilgi nedenlerinden 
biriydi.-

Taktiğin gündeme getirilişinde, TİKB’nin ‘sınıfa devrimci öncülük’ 
anlayışının da belirleyici bir rolü vardı. TİKB, tarihi boyunca, sınıfa etkili 
bir öncü müdahalenin her şeyden önce “taktik önderlikte somutlanacağı” 
görüşünde oldu. “İşçi sınıfı hareketini devrim ve sosyalizm yolunda 
ilerletebilmek için, her somut tarihsel evrede hareketin karşı karşıya 
bulunduğu sorunlara (bu) amaca en uygun somut devrimci çözüm 
yolları, araç ve biçimlerin neler olduğu sorusunun yanıtlanmasından 
geçtiğini” savundu ve ML bir devrimci öncülük anlayışıyla 
kendiliğinden gelişmelerin arkasından sürüklenmeye mahkum değişik 
tip ve türlerdeki kuyrukçuluk arasındaki farkı öncelikle burada gördü. 
1996 Mayıs başında ilan edilen “Genel grev, genel direniş” taktiğini 
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gündeme getirişi de, o dönemin koşullarında bu ‘öncülük’ anlayışının 
tezahürüydü.

Somut bir hedef ve eylem sloganı olarak “Genel grev, genel direniş” 
taktiğini önerirken, işçi hareketinin ve genel toplumsal muhalefetin zaaf 
ve zayıflıkları da dikkate alınıyordu. Devrimci bilinç ve örgütlülüğün 
genel zayıflığı yanında farklı toplumsal muhalefet dinamiklerinin 
kopukluğu ve birbirlerine duydukları güvensizlik bunların başında 
geliyordu. Yıllardır kronikleşmiş bir durgunluğun yarattığı alışkanlıklar, 
korku ve tereddütlerin büyüklüğü, kaderci ve teslimiyetçi ruh halinin 
yaygınlığı ve derinliği, üretimi durdurma cesareti gösterememenin 
yanı sıra dayanışma yoksunluğu nedeniyle yerellikten kurtulamayan 
çıkışların uğradığı başarısızlık, sınıfı kendi içinde de geriye çeken iç 
rekabet ve bölünmelerin fazlalığı altı sürekli çizilen zaaflar arasındaydı.

Zaten taktik ortaya konulurken “sonuca kolayca gidilebileceği” 
şeklinde hayal ve beklentilere kapılınmaması uyarısı yanında bunun 
“zaman alacak bir süreç örgütlenmesi” olarak kavranması gerektiğinin 
altı çiziliyordu. Daha işin başında kapsamlı bir yönlendirme ortaya 
konuldu. “Genel grev, genel direniş” taktiğinin hangi öncüllerden ve 
ihtiyaçlardan hareketle hangi amaçla ortaya konulduğundan hangi 
biçim ve araçlar kullanılarak nasıl örgütlenmesi gerektiğine kadar 
taktik her yönüyle işleniyordu.

Ortaya konulan taktiğin önemli bir boyutunu da örgütü “yoğunlaşmış 
bir sınıf çalışmasına yöneltme” amacı oluşturuyordu. Bu amaç, 
“GGGD taktiğinin özel hedefi” olarak tanımlanıyordu. Gazi Direnişi 
sonrasında semtlere yönelimin güç kazanmasına dikkatleri çekerek 
GGGD taktiğiyle özel olarak bu kaymanın da önünü almanın 
hedeflendiği vurgulanıyordu. Taktiğin bu özel hedefi, “örgüt 
güçlerimizin dikkatlerini, enerjisini, kadrolarımızın ve taraftarlarımızın 
günlük pratik faaliyet içerisindeki ölçülerinden düşünce tarzlarına, 
hedeflerinden reflekslerine kadar sınıfa dönük düşünce, davranış ve 
reflekslerinin geliştirilmesi için bu süreci (GGGD taktiğinin yaşama 
geçirilmesi süreci-nba) yeni bir sıçrama momenti haline getirmek” 
olarak tanımlanıyordu.

Çıkış noktasında haklı olduğu yönlerin varlığına, ayrıca tamamen 
devrimci niyet ve amaçlarla hareket edilmesine karşın o koşullarda 
GGGD taktiği, sürece denk düşen uygulanabilir bir taktik değildi. 
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Baz aldığı olumlu gelişmeleri görmekle yetinen ama hem görünen 
hem de alttan alta mayalanan olumsuz etkenlerin ağırlığını yeterince 
hesaba katmayan bir devrimci iyimserliğin ürünüydü. Bu yüzden kağıt 
üzerinde kalmaktan kurtulamadı.

‘96 SAG-ÖO Direnişi

Türkiye cezaevlerindeki büyük kitlesel direnişlerden biri olan ‘96 SAG-
ÖO Direnişi, o dönem işbaşında bulunan Refahyol hükümetinin, 
F tiplerinin öncülü Eskişehir tabutluğunu bir kez daha açmaya 
yeltenmesi üzerine gündeme geldi.

Direniş, içlerinde TİKB’nin de bulunduğu Türkiye soluna mensup 
10 devrimci örgüt tarafından 20 Mayıs’ta süresiz açlık grevi (SAG) 
biçiminde başlatıldı. 69 gün sürdü. 27 Temmuz 1996 günü devletle 
yapılan bir anlaşma üzerine bitirildi. Faşizmin yaptığı hamlenin geri 
püskürtülmesi, Eskişehir tabutluğunun bir kez daha kapatılması ve 
cezaevlerindeki devrimci tutsakların merkezi örgütlülüklerinin muhatap 
alınması yönlerinden direniş kazanımla sonuçlandı. Ancak direnişin 
temel taleplerinden biri olan Bayrampaşa ve Buca cezaevlerine 
yeni tutukluların alınmaya devam edilmesi talebi başta olmak üzere 
eyleme başlarken ileri sürülen bazı hak taleplerini kabul ettiremedi.

Eylemin 45. gününde direnişçi örgütler arasında önemli bir taktik 
farklılık ortaya çıktı. Direnişe birlikte başlayan 10 örgütten 7’si o 
günden itibaren eylemlerini belirli sayılardaki gönüllülere dayalı Ölüm 
Orucu (ÖO) biçimine dönüştürdüler. TİKB ise bütün güçlerin eylemi 
kesintisiz olarak sürdürmelerine dayalı SAG taktiğinde ısrarlı 
oldu.

Bu taktik farklılaşmasının temelinde yatan anlayış farklılığı 
aslında eylemin daha başlangıç aşamasında kendini göstermişti. 
Cezaevlerinde mücadeleyi sık sık “her şey” haline getiren küçük 
burjuva solculuğu ile bu konuda çoğu kez onun kuyruğuna takılan 
sağcılık, “cezaevleri hareketlenmeden dışarının hareketlendirilmesi 
mümkün değildir” çarpık anlayışında birleşiyorlardı. Eskişehir tabutluk 
saldırısı gündeme geldiğinde de bu zihniyet hortladı. İçeriyle dışarının 
ilişkisinin kuruluşunda cezaevlerini merkez alan bu zihniyetle benzer 
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tartışmalar -boyutlanmış olarak- 2000 yılında faşizmin F tipi saldırısına 
karşı direniş sürecinde de yaşandı. Yalnız ‘96 SAG-ÖO sürecinde 
bu yaklaşımın kuyruğunda sürüklenerek TİKB’ye karşı hasmane 
tavır alan örgütlerden bazıları bu kez cezaevlerinde de direnmenin 
zorunluluğunu reddedecek ölçüde tam ters kutba savrulmuşlardı.

Saldırının gelmekte olduğuna dair belirtilerin arttığı Mart ortası 
gibi erken bir tarihte TİKB, diğer örgütlere kapsamlı bir yazılı öneri 
götürdü. Yaklaşan saldırının amaçlarına dikkatleri çekerek, “bunun 
sadece cezaevlerine yönelik bir saldırı olarak algılanmasının vahim 
bir dar görüşlülük olacağını” vurguladı. Buna bağlı olarak, “sürecin bu 
aşamasında işe cezaevleri merkezli bir SAG ile başlamanın ciddi bir 
perspektif kayması anlamına geleceğini ve ilerleyen günlerde direnişi 
zayıf düşürecek gelişmelere neden olabileceğini” hatırlattı. TİKB bu 
uyarılarını, dışarda kamuoyunun önceden hazırlanıp hareketlenmesini 
sağlamak amacıyla “100 bin afiş, 250 bin bildiri” hedefiyle 
sloganlaştırdığı çok yönlü bir kampanya önerisiyle birleştiriyordu.

Ancak bu yaklaşım, içeriyle-dışarının ilişkisinin kuruluşunda cezaevi 
odaklı düşünmeye koşullanmış anlayışlar tarafından kabul görmedi. 
Alışkanlıkların yanı sıra grupçu küçük hesaplar ağır bastı. Çoğunluk, 
önce cezaevlerinde SAG biçiminde açlık grevine başlanması kararı 
aldı.

Bunun üzerine TİKB, direnişin başlamasından 5 gün önce (15 Mayıs) 
bütün örgütlere ilettiği yazılı bir açıklamayla, o güne dek ısrarla dile 
getirdiği uyarı ve eleştirilerini korumakla birlikte, “cezaevlerinin yakın 
geleceği açısından da tayin edici bir çatışmanın yaşanacağı bir süreçte 
bir bölünmeye meydan vermeyerek devrimci güçler arasında mümkün 
olan en geniş eylem birliğini sağlama ve korumanın öneminden 
hareketle cezaevlerindeki bütün güçleriyle SAG’ne katılacağını’ 
duyurdu. TİKB’nin sergilediği bu omurgalı duruş ve sorumlu tavır, bu 
tür direnişleri bile küçük hesaplarına alet etmeleriyle ünlü çevreler 
tarafından sonradan “sürüklenme” olarak nitelenip  demagoji konusu 
haline getirildi.

Ne var ki, ilerleyen günlerde yaşanan gelişmeler, TİKB’nin önceden 
yaptığı uyarıları haklı çıkardı. Örneğin “içeri harekete geçmedikçe dışarı 
hareketlenmez” şeklindeki çarpık görüşün en ateşli savunucularından 
biri, direniş sonrasında yaptığı değerlendirmede, “içeriden harcanan 
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çabalara karşın (konunun-nba) bırakınız toplumsal muhalefetin değişik 
kesimlerini, komünist  ve devrimci örgütlerin politik gündeminin özel 
sorunu haline bile getirilemediği” itirafında bulunuyordu.

SAG olarak başlayan eylemin 45. günde seçilmiş sınırlı sayıdaki 
eylemciye dayalı ÖO’na çevrilme gereği duyulmasının gerisinde de 
yine TİKB’nin ısrarla uyarıda bulunduğu bir sıkışma yatıyordu. TİKB, 
en son 15 Mayıs tarihli yazısında, “dışarıyı harekete geçirebilmek için 
önce cezaevlerini harekete geçirmek” şeklindeki geleneksel tepkime 
biçimiyle hareket edilecek olursa eğer, bu,  “... direnişin bazıları 
bugünden görülen iç zaaflarıyla da birleşerek özellikle SAG’nin 30’lu, 
40’lı günlerinde bizi geriye çekici yönde işleyebilir” demişti.  Yaşanan 
da bu oldu. Kamuoyundan beklenen desteğin gelmemesi, özellikle 
kimi örgütlerin tabanında karamsarlık yarattı, çözülme eğilimlerinin uç 
vermesine yol açtı.

Taktik farklılığın ortaya çıktığı 45. gün sonrasında 7 örgütün eylemi 
sürdüren toplam  ÖO’cusu sayısı 159 iken TİKB’nin eylemi SAG 
biçiminde kesintisiz sürdüren direnişçilerinin sayısı 61’di. Yani 
farklılığın “ölmeyi göze alıp almamaktan kaynaklandığı” iddiası ucuz 
bir demagoji ve iftiraydı.

‘96 SAG-ÖO Direnişi’nde ölümsüzleşen toplam on iki devrim 
savaşçısı arasında Tahsin YILMAZ, Osman AKGÜN ve Hicabi 
KÜÇÜK yoldaşlar da vardı. Tahsin YILMAZ, ömrünün 30 yılını 
devrim ve sosyalizm kavgasına vermiş, TARİŞ direnişçisi komünist 
bir işçi önderiydi. SAG-ÖO Direnişi’nin başlamasından bir ay kadar 
önce tutsak düştüğünde dışardaki pratik merkez konumundaki 
Merkezi Örgütlenme Komitesi (MÖK) ve İstanbul İl Komitesi üyesiydi. 
Osman AKGÜN, TİKB ile 12 Eylül sonrası buluşmuş çok yönlü 
ve yetenekli bir kitle örgütçüsüydü. Genç Komünar Ulaş Hicabi 
KÜÇÜK ise, Eskişehir’de, militanlığıyla olduğu kadar kitlelere güven 
veren olgunluğuyla da öne çıkmış, önderleşme yolunda gelişen genç 
bir komünistti.

O direnişte yıldızlara uğurladığımız bu yoldaşlar dışında, örgütün 
geleceğinde farklı rol ve sorumlulukların sahibi olma potansiyelleri 
yüksek kimi işçi yoldaşlarımızın bedenlerinde de kalıcı ağır hasarlar 
oluştu.
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TİKB, o günkü koşullarda direnişin yaptırım gücünün, kitleselliğin azami 
ölçülerde korunup sürdürülmesine bağlı olduğu görüşünden hareketle 
SAG biçiminde ısrarlı oldu. Bu doğru ve devrimci bir yaklaşımdı. 
Direnişin ve cezaevlerinin geleceği açısından girilen çatışmanın net 
ve kesin bir zaferle sonuçlanması kuşkusuz önemliydi. Bunun için 
ödenmesi gereken bedelleri göze almaktan kaçınan bir devrimcilik 
düşünülemezdi. Fakat aylara yayılan ısrarlı bütün çabalara rağmen  
ortaya çıkan taktik farklılık temelinde bölünme önlenememişse, 
o noktadan sonra TİKB’nin tek başına bütün gövdesiyle SAG’yi 
sürdürmekte ısrar etmesinin alemi yoktu.

Eleştirilerini koruyarak o da ÖO’cusu örgütlerin yaptığını yapabilir, 
seçilmiş belli sayıda militanını ön hatlarda bırakarak örgütün gövdesini 
geri çekebilirdi. O noktadan sonra SAG taktiğinde ısrar  gereksiz bir 
“keskinlik” özelliğini kazandı. Bunun sonuçları da ağır oldu.

Bu “sol” hatanın temelinde  vahim bir ufuk daralması ve körleşme 
yatıyordu. TİKB MK, TP sürecinin paralize ettiği örgütün durumunun 
ve hızla irtifa kaybettiğinin hala farkında değildi.

‘98 Tasfiyeciliği

TP olarak adlandırılan bir tartışma süreci olarak başlayıp sonra 
konferansa evrilen 3. Konferans, Ekim sonunda (1997)  sunulan 
Sonuç Bildirgesi taslağının büyük bir çoğunluk tarafından onaylanması 
üzerine -MK seçimleri dışında- ‘97 Aralık sonunda noktalandı. 
MK seçimlerinin geri bırakılmasının asli nedeni, “dürüst ve içten bir 
özeleştiri yapmaya” davet edilen hizipçilerin tutumlarını görmekti. 
Ancak onlar o güne kadar yaptıklarına rağmen kendilerine uzatılan bu 
eli tutmayı reddettiler ve ayrı bir örgüt kurma yolunu seçtiler.

Bu durumda yeni MK’nın seçimini de bir an önce yaparak 2 yılı aşkın 
bir süredir içe kapanmış ve kan kaybetmekte olan örgütü toparlayıp 
ayağa kaldırmak gerekiyordu. Bu sadece aklın yolu değildi. Örgütün 
içinde bulunduğu durum da bunu dayatıyordu. Fakat TP sürecinin 
başında yapılan yöntem hatalarını da sinsice kullanarak hak etmediği 
bir itibar ve güç kazanan neokoordinasyonculuğun umurunda değildi 
bu durum. Hastalıklı bir “teori merakı” şeklinde kendini gösteren bu 
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sağcı yönelim, Konferans’ın arkasından gelen sürecin bütünlüklü bir 
stratejik plan temelinde devrimci bir restorasyon ve atılım süreci olarak 
yaşanmasına engel olmakla kalmadı; örgütün dümenini asıl ondan 
sonra, ‘95 hizbinin kendisine açtığı yoldan ilerleyerek dergiciliğe 
kırdı. Önce örgütü dergiye, çok geçmeden dergiyi de yazılacak 
yazılara bağımlı hale getirerek tasfiyeciliği derinleştirdi.

2. Konferans tarafından seçilen MK’nın görevi, 3. Konferans’ın 
noktalanmasıyla resmi olarak bitmişti. Ancak TP sürecinde yaşananlar, 
eski MK’yı oluşturan örgütün en eski ve en deneyimli iki kadrosu 
arasındaki ilişkilerin bundan sonraki seyri konusunda kafalarda sorular 
ve ciddi kaygılar yaratmıştı. Öte yandan örgüt, iç birlik ihtiyacının çok 
daha büyüdüğü bir döneme giriyordu. Konferans’ın eksik kalan final 
adımları işin bu yönünü de dikkate alan bir sorumlulukla atılmalıydı. 
Ancak sadece teori-pratik ilişkisinin kuruluşunda değil örgüt-birey 
ilişkisinin kuruluşunda da TİKB’nin tarihi boyunca hep tekyanlı bir 
çarpıklığın temsilcisi olmuş üye yine bildiğini okuyarak çıktı örgütün 
karşısına.

TP sürecinde belirginleşmekle kalmayıp derinleşen aralarındaki 
görüş ve tutum farklılıklarının örgüte zarar verecek yeni çatışmalara 
dönüşmeyeceği güvenini yaratmak için eski MK’nın iki üyesi, son 
etapta, kadroların karşısına olabildiğince ortaklaşılmış önerilerle 
çıkılması yönünde bir mutabakata varmışlardı. Fakat ilerleyen yıllarda 
örgütün karşısına çok daha boyutlanmış olarak çıkan ilke-kural tanımaz 
“tek adam” olma kompleksi, o güne dek neden olduğu krizlerden de 
hiç ders almamış olduğunu sergileyen bir umursamazlıkla daha ilk 
adımda çiğnedi bu mutabakatı. MK üyelerinin seçimi ve sonrasına 
hangi ölçütler ışığında nasıl yaklaşılması gerektiğine dair yoldaşça 
önerilerde bulunma temelinde kaleme alınmasında anlaşılmış olan 
ortak çerçevenin tamamen dışında kişisel bir metin gündeme getirdi. 
Üstelik bunun için yine aylarca bekletmişti herkesi.

Dolaşıma sokulan metin, her şeyden önce, kendini örgütün adeta 
sahibi/patronu gibi gören bir ruh halini ve örgüt anlayışını yansıtıyordu. 
Örgütün belli başlı bütün temel kadroları hakkında nesnellikten 
olduğu kadar bütünlükten de uzak değerlendirmeler yapılıyor; 
rastgele seçilmiş bazı yönlere dayalı alabildiğine subjektif ve yüzeysel 
bu değerlendirmelere bağlı olarak örgüt kadroları “MK’ya girmeyi hak 
edenlerle-etmeyenler” şeklinde kategorize ediliyorlardı. Tek adama 
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bağımlı “şef” düzeninin hüküm sürdüğü TİKB öncesi grup döneminde 
bile bu kadar aleni ve pervasız bir patron tavrı sergilenmemişti. 
Zaten bu ancak çürümüş revizyonist partilerle kişilere biat temelinde 
şekillenmiş ve bunu gönüllü olarak benimsemiş feodal ya da küçük 
burjuva sapkın örgüt anlayışı ve işlerliklerine özgü bir tutumdu. 
TİKB’de yeri yoktu ve olamazdı.

Birlikte konuşulup kararlaştırılanın dışında bir kez daha keyfi bir 
oldu-bittiyle karşılaşan diğer eski MK üyesi, bu metne karşı hem 
bu tutumu eleştiren ve bunun örgüt açısından doğurabileceği yeni 
tehlikelere dikkat çeken hem de örgütün hızla toparlanabilmesi için 
izlenmesi gereken stratejiye dair  7 ana maddede topladığı stratejik bir 
plan önerisinde bulundu. Önerilerin başında, stratejik bir yaklaşımla 
belirlenecek sanayi havzaları ve sektörlerde yoğunlaşılacak şekilde 
sınıf çalışmasına özel bir yüklenme içine girilmesi geliyordu. 
Örgütün yeniden örgütlenmesi kapsamında yeraltının, zayıflayan 
organ yapılarının ve disiplinin güçlendirilmesi, zayıflamış olan 
siyasal reflekslerin canlandırılması, düşmüş olan militanlık eşiğinin 
yükseltilmesi ve TP sürecinde yaşanan tartışmaların ideolojik-siyasi 
özünün kavranmasını sağlamak amacıyla örgüt çapında merkezi bir 
eğitim kampanyasının örgütlenmesi öncelik verilmesi gereken konular 
arasında sayılıyordu.

İki eski üyenin yine taban tabana zıt yaklaşım ve önerilerle ortaya 
çıkmaları, zaten kaygılı bir bekleyiş içindeki temel kadroları daha fazla 
gerdi. Bu farklılıkların yeni bir tartışma sürecini tetiklemesi korkusu 
depreşti. Böyle bir şeyi örgüt artık kaldıramazdı. Bu bir yönüyle 
anlaşılır korku, sorunun özü ve nedenleri üzerinde durmak yerine 
geçiştirme eğilimine güç kazandırdı. “Delege” statüleri henüz sona 
ermemiş temel kadroların hemen hemen hepsi, sergilenen keyfiliği 
yanlış bulduklarını ve eleştirdiklerini ifade etmekle birlikte, MK seçimini 
bir an önce sonuca bağlayarak süreci kapatmaktan yana ağırlık 
koydular. Ancak ortadaki bariz sorunların halının altına süpürülmesi, 
örgüt açısından çok daha ağırlaşmış krizlere davetiye çıkarmaktan 
başka bir sonuç doğurmadı.

3 yıla yakın süren yıpratıcı bir tartışma ve Konferans sürecinin 
ardından yeni MK seçiminin sonuçlanması da bir yıla yakın sürdü. 
ML parti ve örgütlerin tarihinde benzeri görülmedik bir anormallikti bu 
ve devrimci bir örgüt açısından utanç verici bir oyalanmadan başka 
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anlam taşımayan bu sorumsuz gevşekliği TİKB örgüt olarak bir sonraki 
4. Konferans sürecinde de tekrarladı. Her iki konferans sürecinin de 
yıllara yayılan tartışma süreçleri şeklinde yozlaştırılıp çürütülmesinin 
gerisinde, konferanslara kendinden menkul “tarihsel bir anlam ve 
derinlik kazandırma” iddiasıyla ortaya çıkan sağcı keyfilik yatıyordu.

Özünde siyasal-pratik mücadeleden kaçış eğiliminin yattığı  bu 
“tarihsellik” merakının bir açıdan hedefine ulaşmadığı söylenemez. 
TİKB’nin biri 3 yıldan fazla, diğeri tam 7 yıl süren 3. ve 4. 
Konferansları gerçekten de “tarihsel” birer örnek olmayı hak 
ettiler. Ama bu hiçte onur duyulacak, devrimci açıdan olumlu bir 
“tarihsellik” değildi.

Yapısallaşmış bir çevreciliğin tezahürü olan bu ilkelliğe son vermekteki 
kararlılığını TİKB, 4. Konferans’ın arkasından gelen, üstelik program 
ve tüzüğün yenilenmesi gibi iki kapsamlı konuyu ML esaslar temelinde 
çözüme bağladığı 1. Kongresi’ni zamanından da önce yaparak 
(2012 Eylül’ü) pratikte gösterdi.

Gerek TP sürecinin o kadar uzun sürmesi gerekse hemen arkasından 
yaşananlarda, hizipçi sağcılıkla onun kan kardeşi neokoordinasyoncu 
entelektüalizm eğilimin sorumluluk payı büyük ve belirleyiciydi. Fakat 
her ikisinde de göz göre göre yaşananlar o kadar net ve belirgin 
bir oportünist karaktere sahip oldukları halde deneyimli kadrolar 
başta olmak üzere örgütün bunlara tavır almakta bu kadar gecikip 
bu denli kayıtsız kalması sadece oportünistlere bağlanıp onların 
izledikleri yöntemlerin sinsiliği ve düşkünlüğüyle, kimi doğruların 
arkasına saklanarak yarattıkları bulanıkla vb. açıklanamaz. Bu 
noktada, o günlerin nesnel koşulları yanında kadrolardaki genel 
yorgunluğun payını da gözden kaçırmamak gerekir.

TİKB 4. Konferans Raporu’nda bu etkenlerin rolü şöyle konulur:

“.. TDH’nin geneli gibi bizim de ‘90’lı yılların sonlarından itibaren 
sürüklendiğimiz durum, ‘90’lı yılların Türkiyesi ve dünyasında yaşanan 
değişimleri zamanında veya doğru okuyamamanın ortaya çıkardığı 
bir yerde ‘kaçınılmaz’ bir sonuçtur. Fakat bu nesnel etken, partinin 
ve parti düzleminin kendiliğindenci süreçlerden farkını unutturacak 
şekilde bir nesnelcilik teorisi haline getirilmemelidir.

Partinin kendisinden, kendi iç yapısından, kendi hata ve 
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yetmezliklerinden söz ettiğimiz her durumda, BİLİNÇ ve İRADE 
faktörünü en başa yazma zorunluluğu vardır. Aksi bir yaklaşım, 
partinin varlık nedeninin ve misyonunun daha işin başında inkarı olur. 
Leninist literatürde proletaryanın öncü partisi işte bu yüzden ‘bilinçsiz 
süreçlerin bilinçli temsilcisi’ olarak tanımlanır. Bu tanım, sadece 
partinin öncülük misyonunu oynayabilmesinin temel şartına işaret 
etmekle kalmaz, ondan da önce partinin temel varlık nedenini ortaya 
koyar. Ama süreçlere bilinçli bir biçimde öncülük edebilmek için, önce 
onlara yön veren temel dinamiklerin, başka süreçler ve dinamiklerle 
bağlantıları içinde bunlardaki değişmelerin bilincine varmak gerekir.

İşte ‘90’lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren biz de dahil 
TDH; dünyada ve ülkede üretimin örgütlenmesinden bunun siyasal 
ve toplumsal alanlardaki yansımalarına, burjuvazinin egemenlik 
ve sömürü yöntemlerindeki değişmelerden bunun sınıflararası 
denge ve ilişkilerde yol açtığı değişikliklere, burjuvazinin olduğu gibi 
proletaryanın da dokusu ve iç ilişkilerindeki farklılaşmalardan sosyo-
ekonomik yapının ve toplumun psiko-sosyal yapısının bütünündeki 
değişmelere, sınıf ve kitle hareketinin çizdiği seyir grafiğinden ortaya 
çıkan yeni toplumsal ihtiyaç ve beklentilere kadar hayatın hemen 
her alanında kendisini gösteren DEĞİŞİMİ ZAMANINDA GÖRÜP 
BÜTÜNLÜKLÜ OLARAK ÇÖZÜMLEYEMEDİ. ‘90’lı yılların Türkiye 
ve dünyasını -hayatın mecbur bıraktığı zorunlu bazı rötuşlar dışında- 
hala ‘70’li yılların ezberlerine dayalı kalıp ve ölçülerle ‘açıklamaya’ 
ve ‘etkilemeye’ çalıştık. Çoğu ‘70’li yıllardan kalma araç, yöntem ve 
sloganlarla sınıfı örgütlemeye veya sendikacılık yapmaya kalktık, 
semtlerdeki antifaşist dinamiği veya öğrenci gençliği, emekçi kadınları 
ve memurları, Kürt dinamiğini eskisi gibi algılamayı sürdürüp eski tip 
derneklerde eski yöntem ve araçlarla örgütlemeye çalıştık…

Sonuçta SINIF MÜCADELESİNİN TEMEL BİR YASASI İŞLEDİ ve 
devrimci dünya görüşümüz doğrultusunda SAHİP OLDUĞUMUZ 
MEVZİ ve KONUMLARI KAYBEDEREK SINIFIN DIŞINA, HALKIN 
DIŞINA, TOPLUMUN DIŞINA, HAYATIN DIŞINA SÜRÜLMEKTEN 
VE SÜRÜKLENMEKTEN KURTULAMADIK. Bu aslında en başta 
sınıftan ve emekçi kitlelerden, kendimizi hapsettiğimiz fanuslardan/
kapalı devre ilişkiler sisteminin dışında kalan gerçek hayattan 
kopukluğumuzun ortaya çıkardığı bir sonuçtu. Döndü, çemberin içe 
doğru daha da daralıp boğucu bir cendere gibi üzerimize daha fazla 
kapanması sonucunu doğurdu…
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Değişimi zamanında görüp onu devrimci bir temelde çözümleyememenin 
doğurduğu sonuçlar derinleşip ağırlığını artırdıkça, bu, bu kez kendi 
içinde yeni kırılma ve savrulmaları beraberinde getirdi. Gelişme 
dinamikleri zayıflayıp etkisizleştikçe dogmatik tutuculuk güçlendi, 
bütünlüklü bir gelişme sağlanamadıkça göreli üstünlükler öne çıkarılıp 
onlarla tatmin olunmaya başlandı, sınıftan ve emekçi kitlelerin ana 
gövdesinden kopuldukça etkili olunabilen lokal mevzi ve kesimlere 
daha fazla sarılındı, gettolaşma ve cemaatleşme bu denli benimsenip 
içselleştirildikçe hareketin sadece sosyal dokusu bozulmakla kalmadı 
devrimci kimlik ve kültür erozyonu da ivmelenip derinleşti, iktidar bilinci 
ve iddiasındaki geleneksel zayıflık bu güç ve konum kaybı sürecinde 
artık tam anlamıyla bir iktidarsızlaşmaya dönüştü, burjuvaziye ve 
sistem olarak kapitalizme karşı mücadele sadece pratikte değil dergi 
sayfalarında bile sık sık unutularak bunun yerini ‘birilerine’ ve ‘birbirine 
karşı’ mücadele aldı.

Öncesi de bir yana, TP süreci boyunca örgütün resmen başıboş 
kalması, hizipçilerin bütün alanlarda at koşturarak örgütün yapısal 
ve güncel zayıflıklarını onu yıpratma malzemesi haline getirmeleri, 
hatta onu olduğundan da zayıf gösterebilmek için kimi konularda 
düpedüz sabote edici tutumlar sergilemeleri, varolan yetmezliklerimizi 
ve boşluklarımızı büyüttü. Tartışmalı süreçlerin doğasına uygun 
olarak ortaya çok sayıda yeni açılım noktası ve yaratıcı düşünce 
konulmasına rağmen belirgin bir hat ve DÖNEME YANIT VERMEYEN 
ÇİZGİ SORUNUMUZ, PROGRAMATİK DOĞRULTUNUN 
STRATEJİK HEDEFLER ÇERÇEVESİNDE İNŞA EDİLMESİ HAYATİ 
ZORUNLULUĞU VARLIĞINI SÜRDÜRDÜ. Ulaşılan sonuçlar, ipucu 
niteliğindeki açılım ve geliştirilmeye muhtaç devrimci dinamikler 
toparlanabilmiş olsaydı, bu kesit de bir fırsat ve sıçrama eşiği haline 
getirilebilirdi… YAPILMADI!

2 yılı aşkın bir süre ‘tartıştığımız’ halde geliştirici yöntemli bir tartışma 
yaşanmadı. Fikirlerden çok kişiler tartışıldı; kişilere yönelik seviyesizce 
saldırılar ön plana çıkarıldı. Yapısal sorunlarımızın önemli bir kısmı bir 
biçimde gündemleşti fakat o kaotik ortamda bunların derinleştirilmesi 
ve sağlıklı devrimci çözümlere doğru ilerletilmesi mümkün olmadı. 
Süreç içinde yapılamayanlar en azından sonrasında yapılabilirdi ve 
yapılmalıydı da. Fakat ilginçtir, bunu gündeme getirenler, bu yönlü 
bir ihtiyacın altını çizenler olduğu halde genel eğilim olarak bunlar 
umursanmadı. 2 yıllık bir tartışma sürecinden geriye hizipçiler ve 
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onların düşkün yöntemleri ile sürecin başında işlenen yöntem hataları 
ve kişilere dair önyargılar kaldı. ÖZDE HİZİPÇİLERDEKİNE BENZER 
BİR ‘YORGUNLUK’ NEDENİYLE YAPISAL SORUNLARIMIZIN 
ÜZERİNE SOĞUKKANLI BİR BİÇİMDE GİTME CESARETİ ve 
ENERJİSİ GÖSTERİLEMEDİ. Bunun faturasını hayat o zamanlar ve 
uzun süre kendi kendimize ‘zirve’ olarak niteleyip avunduğumuz o 
sürecin hemen arkasından derin bir tasfiyecilik çukuruna yuvarlanmak 
olarak getirip önümüze koydu...” (TİKB 4. Konferans Raporu, sf.161-
163)

Hiziple yaşanan sürecin öğrenilmesi, örgüt saflarında önce şaşkınlık 
fakat hemen ardından dile getirilen bir rahatlama yaratmıştı. 
Şaşkınlığın nedeni, TİKB içinde ilk kez bir hizbin ortaya çıkmış olması 
ve hizipçilerin izledikleri yöntemlerin iğrençliğiydi. Rahatlama ise, 3 
yıla yakın bir süredir örgütü paralize eden bir krizin sonuçta bir biçimde 
çözülmüş olmasından kaynaklanıyordu.

Ancak örgüt çok kan kaybetmişti. Üstelik korkunç bir dağınıklık ve 
disiplinsizlik hüküm sürüyordu. Örgüt sadece yönünü değil merkezi 
örgütlü yapısını ve temel bazı devrimci reflekslerini kaybetmişti. 
Örgütün ana gövdesindeki zayıflamaya paralel olarak cephe gerisi ve 
lojistik imkanları da erimiş, destek halkaları zayıflamıştı. Bu olumsuz 
koşullarda bütün yük ML’e ve proletaryanın kurtuluşu davasına olan 
bağlılıkları yanında örgüte olan bağlılıklarını da yitirmemiş ve her ne 
olursa olsun süreci yarmaya kararlı bir avuç kadronun omuzlarına 
binmişti. Ne var ki 1998 Mayısı’nda yenilen yeni bir darbe bu çekirdeği 
de zayıflattı, bu arada dışardan Bayrampaşa Cezaevine doğru kazılan 
bir tünel çalışması son anda açığa çıktı. TİKB’nin başaşağı gidişi de o 
operasyon sonrasında hızlandı.

Örgüt genelinde faaliyetlerin odağına teorik yayını koyan bir 
sağcılık, dışarda kendi gölgesinden bile korkan hastalıklı bir 
“yeraltı” anlayışı biçimine bürünerek örgütü tarihinde ikinci kez 
tasfiyecilik batağına sürükledi.

Faşizmin F tipi saldırısı ve direniş

Faşizmin “F tipi” saldırısı ve ona karşı direniş süreci, TDH’nin 2000 
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sonrası gelişim sürecini belirleyici sonuçlar doğurmuş tarihsel bir 
dönüm noktasıdır.

Devrimci kadroların yiğitliği ve ideallerine bağlılığı başta olmak üzere 
TDH’nin  bütünüyle yitirmediği olumlu özellikleri yanında ‘90’lı yıllarda 
yaşanan deformasyonun bütün olumsuz sonuçları kendilerini bu 
süreçte adeta kustu. ‘90’ların ikinci yarısından itibaren adım adım 
olgunlaşan üçüncü genel tasfiyecilik dalgası bu kesitte zincirlerinden 
boşandı.

Zaten F tipi saldırısı, Kürt ulusal hareketinin arkasından Türkiye 
devrimci hareketini de tasfiye etmeyi amaçlayan stratejik 
bir saldırıydı. Devrimci öncülerle kitleler arasındaki bağları iyice 
zayıflatmakla kalmayıp öncülerine yönelik vahşet somutunda kitlelerin 
gözünü korkutmayı, devrimci örgütleri ise en azından yedikleri 
darbelerin yaralarını sarabilmek için yıllarca içe  kapanmak zorunda 
bırakmayı hedefliyordu.  Dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in “eğer 
cezaevlerine hakim olmazsak IMF programlarını  uygulayamayız” 
sözü, saldırının, krizdeki derinleşmeye paralel olarak işbirlikçi tekelci 
burjuvazinin toplumu sindirme ve daha sıkı denetim altına alma 
ihtiyacıyla olan bağlantısını fazla yorum gerektirmeyecek kadar açık 
biçimde sergileyen bir itiraftı. Nitekim F tipi cezaevleri projesinin, 
1991’de çıkarılan Terörle Mücadele Yasası gerekçe gösterilerek 
yıllar sonra gündeme getirilmiş olması da, devrimci siyasi tutsakların 
bulunduğu -Gebze dışındaki- 20 cezaevine aynı anda saldırılan 
19 Aralık Katliamı’nın tam da 2001 Şubat krizinin hemen arifesinde 
düzenlenmesi de tesadüf değildi.

Ancak kamuoyunun geneli gibi TDH’nin birçok bileşeni, Ulucanlar 
Katliamı’nın ardından göstere göstere gelen saldırıyı “cezaevleri 
ile sınırlı bir çatışma” olarak algılama sığlığından bir türlü çıkamadı. 
Ne var ki bu yüzeysellik ve ondan da beslenen akılalmaz tutum ve 
politikaların faturası çok ağır oldu.

TDH’nin direnişe katılan istisnasız bütün bileşenleri bu süreçte her 
şeyden önce ağır kadro kayıplarına uğradı. Bunlar genellikle 12 Eylül 
sonrası kuşağın öne çıkan en kararlı unsurlarıydılar. Çoğu değişik 
düzeylerde yönetici kademelerde yer alan öncü kadrolardı. Bu yüzden 
onların kaybı, örgütlerin bünyesinde sadece fiziki boşluklar yaratmakla 
kalmadı. Bu aynı zamanda önemli bir deneyim ve birikim kaybı 
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demekti. Her devrimci örgüt özgülünde farklı çap ve ağırlıkta olmakla 
birlikte devrimci değerleri ve örgüt politikalarını az çok sindirmiş orta 
ve üst kademe yöneticilik kapasitesinde bir zayıflama ortaya çıktı. 12 
Eylül faşizminin arkasından yaşanılan boyutlarda olmasa da devrimci 
harekette bir bakıma yeni bir kuşak kopukluğuna yol açtı.

Diğer yandan TDH o kesitte asıl darbeyi manevi ve moral yönlerden 
yedi. Hareketin geleceği yanında binlerce devrimci militanın yaşamının 
söz konusu olduğu tarihi bir direniş sürecinde sergilenen akıl almaz 
yaklaşım ve tutumlar yüzünden devrimci hareketin geneline yönelik 
kuşku ve güvensizlikler büyüdü. İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerle bağları 
zaten çok zayıf olan TDH, ilerici-demokrat kesimler gözünde de ciddi 
bir prestij kaybına uğradı.

Bu arada 19 Aralık Katliamı’nın arkasından gösterilen tepkilerin cılızlığı, 
sadece örgütsüz güçler ve taraftarlar üzerinde değil kadrolar üzerinde 
de korkunç bir moral bozukluğu yarattı. Hareketin hem geneli hem de 
en iddialı geçinenler başta olmak üzere tek tek bileşenlerinin gücü 
ve eylem kapasiteleri hakkında kuşku ve güvensizlikleri kamçıladı. 
Artan bu soru işaretleri ve güvensizlik, sol tasfiyecilerin ÖO direnişinin 
seyri sırasında sergiledikleri dar grupçu sorumsuz tutumlara duyulan 
tepkilerle de birleşerek tasfiyeciliği ivmelendiren genel bir çözülme 
etkenine dönüştü.

19 Aralık katliam operasyonu bu açıdan aslında bir turnusol kağıdı 
işlevini gördü. Devrimci hareketin cezaevlerindeki gücü ve direnme 
olanakları yanında dışardaki gücü ve gerçekliği konusundaki 
yanılsamalara da son verdi. Hareketin genelinde olduğu gibi tek tek 
örgütler bazında da içten içe nasıl tasfiyeci bir çürüme yaşandığını ve 
hareketin içinin gerçekte nasıl boşaldığını pratikte açığa çıkardı.

Bu gerçek, TİKB olarak bizim somutumuzda çok daha belirgin bir 
biçimde karşımıza çıktı. Hangi gün, hangi biçimde yaşanacağını 
kimsenin önceden istese de tam olarak kestiremeyeceği fakat bir 
gün yaşanacağı aylar öncesinden belli olan saldırı gerçekleştiğinde, 
TDH’nin geneli gibi TİKB adına da dışarda doğru dürüst bir tepki 
ortaya konulmadı.  Çünkü böyle bir durumda ne yapılacağına dair 
pratik-örgütsel hiçbir ön hazırlık yapılmamıştı. Karşılaşılabilecek çeşitli 
olasılıklara göre hazırlanmış hiçbir plan ve görevlendirme yoktu.
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19 Aralık öncesi F tiplerine karşı kampanya süreci ve sonrası ÖO 
Direnişi sırasında olduğu gibi o kritik günlerde de bütün yük legal 
alandaki 3-5 kadronun omuzlarına binmişti. Sıradan devrimciliğin dahi 
akıl edebileceği asgari hazırlıkların yapılmamış olması yetmezmiş 
gibi örgüte önderlik etmesi gereken merkezi organ (MÖK) ve onun 
üyeleri günlerce ortalıkta bile görünmemişlerdi. Örgüt resmen başıboş 
bırakılmıştı. Pratikte militan bir duruş gösterilmesi gereken böyle kritik 
an ve konularda sonraları da ortalıkta görünmeyen bu ‘sorumsuz 
sorumlular’ın hepsi, hizipçi aydın koalisyonunun elebaşıları olarak 
çıktılar yıllar sonra örgütün karşısına. O başıboşluk ortamında 
örgütlenen küçük burjuva maceracılara özgü akılsızca bir eylem, 
o güne dek zaten büyük ölçüde tasfiye edilip çevreselleşmiş olan 
örgütün büsbütün dağıtılmasına davetiye çıkardı.

19 Aralık ve izleyen kritik günlerde TİKB, cezaevlerinde direnişi bir üst 
düzleme sıçratıp bütün güçlerinin katıldığı SAG eylemini ÖO düzeyine 
yükseltirken dışarda kayda değer hiçbir tepki sergilenemeyişinin 
açığı, katliamdan 3 hafta sonra amatörce örgütlenen düşüncesizce 
bir eylemle kapatılmaya kalkışıldı. 10 Ocak 2001 günü İstanbul-
Şirinevler’de rutin devriye görevini yapan bir ekip otosuna ateş açıldı, 
bir polis öldürüldü, biri de yaralandı. Rastgele seçilmiş bir hedefe 
yönelik bu tarz bir eylemin TİKB’nin eylem çizgisi ve pratiğinde 
hiçbir zaman yeri olmamıştı. Bu daha çok küçük burjuva maceracı 
örgütlere özgü bir tarzdı ve güç’ten çok güçsüzlüğü yansıtan kolaycı 
bir yönelimdi. Kaldı ki katliam gününün duygusallığıyla anlık bir tepki 
olarak yapılsa bir dereceye kadar anlaşılabilecek bu çizgi dışı eylem, 
katliamın üzerinden günler geçtikten sonra gerçekleştirilmişti. Bu 
yönüyle de akıl ve mantık dışıydı.

Bu düşüncesizce eylemin tek sonucu MÖK’teki dağınıklık ve 
başıbozukluğu yansıtması olmadı. Daha da kötüsü, böyle bir 
hamlenin arkasından gelmesi mutlak olan polisin karşı hamlesini en 
az zararla atlatmaya sağlayacak önlemler yeterince alınmadığı için 
yenilen operasyon örgütü büsbütün dağıttı. 80’nin üzerinde ev basıldı, 
yüzlerce kadro, taraftar ve kitle ilişkisi gözaltına alındı. Siyasi polis, 
12 Eylül döneminde bile yapamadığını bu kez başararak örgütün 
adeta bir ucundan girip öbür ucundan çıktı.

19 Aralık katliamı karşısında sergilenen pratik sefalet ve örgütsel 
dağınıklık, iki ay sonra patlak veren 2001 Şubat krizi sırasında da 
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kendini tekrarladı. Halbuki krizdeki ağırlaşma, toplumda çok ciddi 
sarsıntı ve tepkiler yaratmıştı. Bankacılık ve basın sektörü başta 
olmak üzere her sektörden yüz binlerce işçi ve emekçi sokağa atıldı, 
on binlerce işyeri kapandı, bankalar birbiri ardına battı ve fatura halkın 
sırtına bindirildi. Devrimcisiyle liberaliyle Türkiye solu, 19 Aralık gibi 
bir katliam karşısında sergilediği pejmürdeliği bu kesitte de sergiledi. 
İçten içe nasıl tasfiyeci bir bozulma ve çürüme yaşandığı gerçeği 
kendini bir kez daha gösterdi ve bu pejmürdelik 2010’lara kadar sürdü.

Sadece işçi sınıfını da değil toplumun bugününü ve geleceğini 
ilgilendiren tüm konularda devrimci proletaryanın sosyalist dünya 
görüşü temelinde somut tutum ve politikalar ortaya koyup bunları 
sınıfa ve emekçi kitlelere mal ederek pratikleştirme çabasında 
süreklilik “devrimci öncülük” iddiasının özünü oluşturur. Bu çabanın 
yokluğu ya da zayıflığı ise bilinçli ya da bilinçsiz bir iktidarsızlık ve 
kendiliğindencilik anlamına gelir. Toplumsal-siyasal gündem ve 
süreçlere aktif siyasal-pratik müdahale yönelimi ve çabası bu yüzden 
doğal bir refleks halini almalıdır.

TİKB’de bu refleks, örgütü içine kapatan TP süreciyle birlikte 
zayıflamaya başladı. Ancak o kriz sürerken bile “1 dakika karanlık 
eylemleri”, ‘96 1 Mayıs’ı ve GGGD taktiğinin gündeme getirilmesi, 
SAG-ÖO Direniş süreci gibi örneklerden de görüleceği üzere 
süreçlerden büsbütün kopan bilinçli bir kayıtsızlık boyutuna varmadı. 
Fakat ‘98 sonrasında durum değişti. 3. Konferans sonrası örgüte 
hakim olan sağcı aydın oportünizmi, gölgesinden bile korkan 
hastalıklı bir “yeraltı” anlayışının da arkasına saklanarak örgütün 
siyasal canlılığını ve reflekslerini köreltti. 19 Aralık ve 2001 Şubat 
krizi gibi olağanüstü gelişmeler sırasında bile örgütün parmağını dahi 
oynat(a)mayışı bu tasfiyeciliğin sonuçlarıydı.

Buna karşın, TİKB’nin politik bir organizma olarak gücünün kat kat 
üzerinde canlılık sergilediği 19 Aralık öncesi F tiplerine karşı kampanya 
ile 2001 Nisan sonrası ÖO’larının devrimci bir çözümle noktalanması 
yönündeki girişimler bu tasfiyeciliğe rağmen, zaten tümüyle onların 
dışında gelişen istisnai süreçler oldu.

Ulucanlar katliamı (26 Eylül 1999), geleceği artık kesinleşmiş olan 
F tipi saldırısının işaret fişeğiydi. Ulucanlar’a yapılan operasyonun 
ikili bir amacı vardı: Hem devrimci tutsaklara bir gözdağı verilmek 
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istenmişti hem de cezaevlerine yönelik genel bir operasyonun provası 
yapılmıştı. Bu vahşet operasyonu sırasında katledilen 10 devrim 
savaşçısından biri de TİKB militanı Zafer KIRBIYIK yoldaş oldu.

Bu katliamın ardından TİKB hem bulunulan cezaevlerinde hem de 
dışarda yaklaşan saldırı, bunun stratejik amacı ve izlenmesi gereken 
devrimci taktiğin esaslarına dikkatleri çekmek için yoğun bir çaba içine 
girdi. Bu çabalar sırasında her şeyden önce bunu sadece cezaevleri 
yönelik bir saldırı olarak algılayan sığ kavrayışlarla savaşıldı. 
Saldırının amacı kadar cezaevlerine yönelik daha önceki saldırılardan 
farkının görülmesi, geri ve titrek duruşlardan olduğu kadar, “direnme” 
adına sorumsuz maceracı tutumlardan da uzak durulması açısından 
önemliydi. Bunların her ikisi de, aynı ölçüde tahrip edici sonuçlar 
doğurabilecek iki sakat ve tehlikeli yaklaşım özelliğine sahipti.

Sorunu “kendilerinin dışında” gören liberaller ve sağcı gevşeklikle 
bu kadar hayati bir konuda bile dar grup çıkarlarını her şeyin 
üzerinde tutan “sol” tasfiyecilik bu sığ algıda birleşiyorlardı. Bu 
yüzeysellik, birincileri direnişe karşı giderek ‘düşmanlaşmaya’ varan 
bir kayıtsızlığa sürüklerken; ikincileri de, güçlerin hazırlanmasından 
ittifaklar siyasetine, eylemin zamanlamasından yapılması gereken 
politik manevraların zamanında yapılmayışına kadar hemen her 
konuda akıl almaz bir ‘politik körleşme’ye sürükledi.

TİKB, F tiplerinin gündeme getirilişiyle tüm toplumun korkutulup 
sindirilerek sıkı bir cendere altına alınması arasındaki ilişkiyi “içerde 
ve dışarda yaşamın hücreleştirilmesi” formülüyle tezleştirdi. Buna 
bağlı olarak “İçerde-Dışarda Hücreleri Parçala!” temel sloganını 
ortaya attı. Bu ana slogan temelinde dışarda aylarca sürecek 
yoğun bir kampanya faaliyetine girişildi. Yattığı cezaevinde kansere 
yakalanan (5 Temmuz 2000’de yitirdiğimiz) Murat DİL yoldaşın 
serbest bırakılması kampanyasında edinilen deneyimlerin de ışığında 
yürütülen kampanya sürecinde tutsak yoldaşların aileleri ve çevre 
güçler de seferber oldular. Aynı kesitte yurtdışındaki örgüt güçleri de 
bulundukları ülkelerde benzer bir seferberliğe girdiler.

Yaklaşık 10 ay boyunca on binlerce bildiri dağıtıldı, binlerce afiş, pankart 
asma, yazılama, kuşlama eylemi yapıldı. Onlarca basın açıklaması ve 
korsan gösteri düzenlendi. F tiplerinin amacı ve doğurabileceği insanlık 
dışı sonuçlar konusunda uluslararası deneyimleri de içeren dosyalar 
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hazırlanarak medya ve köşe yazarlarının duyarlılığı sağlanmaya 
çalışıldı. Ulusal ve uluslararası planda çok sayıda sendika, meslek 
odası, kitle örgütü ile ilişki kurularak sayısız ortak eylem ve etkinlikler 
düzenlendi.

Kampanyanın yükünü omuzlayan kadro ve taraftarların çoğu bu süreç 
boyunca onlarca kez gözaltına alındılar. Karakollarda ve sokaklarda 
dövüldüler. Bazıları tutuklandı. Bu süreçte sadece daha sonra sağcı 
aydın oportünizminin başını çeken tasfiyecilerin burnu kanamadı. 
Bunların açık alanda bulunanları bile 19 Aralık öncesinde olduğu 
gibi 19 Aralık ve sonrasında da ÖO Direnişi’ni  adeta bir seyirci gibi 
dışardan izlediler. Asgari devrimci duyarlılık ve reflekslerini dahi 
yitirmiş bu mecalsizlik ve tükenişin üzerine zamanında net ve kararlı 
bir tutumla gidilmeyişi büyük bir hata oldu.

TİKB, F tipi saldırısına karşı direnişin cezaevleri ayağında “odağında 
ÖO’nun da yer aldığı uzun soluklu militan bir direniş çizgisi izlenmesini 
zorunlu ve kaçınılmaz gördüğünü” sürecin başından itibaren yazılı ve 
sözlü olarak her fırsatta defalarca dile getirdi. Hangi gerekçeyle olursa 
olsun eğer militanca direnilmeyecek ve doğru dürüst dövüşülmeyecek 
olunursa TDH’nin sadece ağır bir politik-moral yenilgiye uğramakla 
kalmayıp 12 Eylül döneminde Mamak ve Diyarbakır örneklerinin de 
gösterdiği gibi kadrolarını korumayı dahi başaramayacağını hatırlattı.

Fakat öbür yandan, bu saldırının öncekilerden farkını göremeyerek 
cezaevleri merkezli geleneksel tepkime biçimleriyle sonuç 
alınabileceğini düşünen sorumsuz maceracı tutumlardan da uzak 
durulması uyarılarında bulunmayı ihmal etmedi.

“…Bu sürece, ‘96’dan farklı olarak baştan önemli koz ve avantajlara 
sahip olarak giriyor olmamız (...) bazıları oldukça ciddi zayıflıklarımızı 
gözden kaçırmaya yol açmamalıdır. Hücre tipi saldırısına karşı 
direnişin biçim ve yöntemlerinin belirlenmesinde her iki yönün de 
dikkate alınması bir zorunluluktur.

(…)

Bugün karşı karşıya bulunulan zayıflık ve handikaplarımızın başında, 
sınıf ve kitle hareketindeki durgunluk ile devrimci örgütlerin kitlelerle 
olan örgütlü bağlarının cılızlığı başta olmak üzere, devrimci hareketin 
genel zayıflığı gelir. Zaten faşizmin, hücre tipi saldırısını zamanlama 
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olarak tam da bu dönemde gündeme getirmesinde, TDH olarak bizi, 
son 10 yılın olabilecek en zayıf konumunda yakalamış olmasının 
önemli bir payı vardır. Her zaman bulamayacağı bu elverişli fırsatı 
kaçırmak istemeyişi, önümüzdeki çatışma sürecinde de, kimi tepkilere 
ve sonuçlara aldırmaksızın saldırıda belli bir ısrar biçimine bürünmüş 
olarak karşımıza çıkacaktır.

(...)

Bir diğer önemli handikap, tasfiyeciliğin tahribatına da bağlı olarak 
devrimci örgütlerin dışarda yaşadıkları zorlanma ve sıkışmalardır. 
Sınıf ve emekçi kitle hareketindeki genel durgunluk ve moral yıpranma 
ile de birleşen -ve zaten bir yönüyle de ondan kaynaklı- bu zayıflık, 
bu süreçte en geniş destek güçlerinin örgütlü bir biçimde seferber 
edilebilmesini sınırlandırıcı bir rol oynamaktadır.

Bütün bu zayıflıklar ortamında devrimci hareket, içerde ve 
dışarda, Hücre Tipi saldırısını ağırlıklı olarak ana gövdesiyle 
karşılama zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Fakat faşizmin ‘Hücre 
Tipi’ saldırısıyla darbeleyip fiziki imha da dahil olabildiğince 
zayıflatmayı hedeflediği güç tam da bu gövdedir. Bizim istek ve 
tercihlerimizin dışında karşımıza çıkan bu çelişkinin çözüm yöntemi, 
Hücre Tipi’ne karşı direnmemek ya da ‘direniyor gibi’ yapan bir titrek 
duruş olamaz. Kendi mantığı içinde bu da bir ‘çözüm’dür ama devrimci 
bir çözüm değildir.

(…)

(Fakat öte yandan) ‘İçerdekiler’ olarak en yüksek bedelleri dahi göze 
alan bir kararlılık içinde olmak ayrıdır -ve bu tabii ki önemli ve gereklidir, 
hatta şarttır-; fakat bu bedelleri en aza indirecek imkan ve dinamikleri 
sonuna kadar zorlamak ayrıdır. Bu ikisini birbirinin karşısına çıkarıp 
birinin önemine yapılan vurguyu hemen diğerinin ‘yokluğu’ veya 
‘zayıflığına’ yormak, akılsızca bir ’solculuk’ veya oportünist bir titrekliğin 
yansıması olabilir sadece…” ( 2000 Ağustosu’nda yayınlanan “’F 
Tipi’ Saldırısına Karşı Perspektifimiz” başlıklı genelgeden)

TİKB’nin altını ısrarla çizdiği noktalardan biri de, “Hücre tipi saldırısı 
ve buna karşı direnişin uzun süreli bir karakter taşıyacağı gerçeği” 
idi.  “Hücre tipi saldırısı ve ona karşı direniş, tek bir hamleden ibaret 
olmayacaktır. (...) ‘96 benzeri bir kesitte yoğunlaşmış tayin edici sert bir 
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çatışmadan ziyade, zamana yayılmış, zaman zaman alevlenip zaman 
zaman yatışmış gibi görünen, ama her seferinde tarafların bir önceki 
kapışmada kaldıkları noktadan istedikleri sonucu elde etmek üzere 
hamle tazeledikleri bir süreç olarak gelişecektir. Sürecin muhtemel 
gelişim seyrinin nasıl kavrandığı, en başta içerde ve dışardaki güçlerin 
kafaca ve ruhça hazırlanmaları bakımından olduğu kadar, güçlerin 
kullanımı ve eylem biçimlerinin belirlenmesi bakımından da belirleyici 
bir role ve öneme sahiptir.” (aynı genelgeden)

Grupçu küçük hesaplarla direniş saflarını sürecin daha başında bölen 
sol tasfiyeciler ise, sorunun ‘tek bir hamle’yle, yine cezaevlerinde bir 
an önce başlatılacak bir ÖO eylemiyle çözülebileceği yanılgısı ve 
saplantısı içindeydiler. Onların hesaplarına göre bu ÖO, 1984 ve 
‘96 süreçlerinden farklı olarak belki birkaç ay daha fazla sürecek, 
şehitlerin sayısı belki biraz daha fazla olacaktı ama devlet eninde 
sonunda masaya gelecek ve talepleri kabul etmek zorunda 
kalacaktı!!!

Saldırının kapsam ve derinliğini görmekten uzak bu yüzeysel kavrayış, 
her aşamada direnişe zarar veren sonuçlar üretti. Daha işin başında, 
somut bir ÖO programı üzerinde anlaşmış devrimci güçler 
arasındaki birliğin bile yapay gerekçelerle parçalanarak erken 
ve zamansız bir çıkış yapılması bunun ilk örneği oldu. Bu noktada 
işin içine, kamuoyunda oluşmuş duyarlılıkların üzerine oturarak kısa 
sürede geleceği düşünülen ‘zaferin sahibi olma’ küçük hesapları 
da girdi. Bu sorumsuz bölücü tutum direniş boyunca sürdürüldü ve 
eylemin kaderi üzerinde de belirleyici oldu.

‘Kısa sürede zafer’ beklentisi, ikinci olarak erken dökülmelere zemin 
hazırladı. Sol tasfiyecilerin sonradan kendilerinin de itiraf ettikleri gibi, 
seçilmiş ilk ve ikinci gruplardan eylemi bırakmalar “90’lı günlerden 
itibaren geometrik bir şekilde arttı.” Faşizmin F tipi saldırısının amacını, 
dolayısıyla öncekilerden farkını göremeyerek taktiğini “biraz daha 
uzun süre direnip biraz daha fazla ölüm” üzerine kuran sol tasfiyecilik, 
üçüncü olarak direnişi, koşullar ve dengelerdeki değişmeleri dikkate 
almayan mekanik bir düzlüğe ve edilgenliğe mahkum etti. Bunun en 
önemli sonucu ise, 2001 Mayısı’nda ortaya çıkan onurlu bir çözüm 
fırsatının kaçırılması, daha da ötesi sabote edilmesi oldu.

2001 Nisanı’nda ortaya çıkan bir fırsattan yararlanarak TİKB adına, 
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ÖO Direnişi’nin pratik, siyasal ve moral yönlerden tatmin edici bir 
çözümle noktalanması doğrultusunda çok yönlü yoğun bir çaba içine 
girildi. Direnişin haklılığını ve taleplerini daha geniş kesimlere yeniden 
duyurmak üzere ulusal ve uluslararası medyanın etkin kullanımı 
dışında bütün büyük sendikalardan meslek odalarına, TBMM’deki 
değişik partilere mensup milletvekilleri ve komisyonlardan Avrupa 
Parlamentosu ve Af Örgütü gibi uluslararası değişik kurum ve 
örgütlere, dünya çapında tanınan edebiyatçılardan felsefecilere 
kadar  çok geniş bir çevreyle ilişki kuruldu. Sınırlı sayıda ailenin ve 
örgütlerin konuyla ilgilenen kadroları dışında kamuoyunda adeta 
unutulmuş olan direniş yeniden gündeme taşındı. Sol tasfiyecilerin 
akılalmaz tutumları yüzünden kayıtsızlaşmakla da kalmayıp yer yer 
düşmanlaşan kesimlerin bile direnişi tekrar sahiplenmeleri sağlandı.

İç ve dış kamuoyundaki duyarlılığın yeniden canlanması rejimi de 
zorlamaya başladı. Yaratılan bu basınç sonucu dönemin Adalet 
Bakanı ile F tipi saldırısının mimarlarından Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü ile 12 Nisan günü bir görüşme gerçekleşti. Bu 
görüşmede bakanlığa, “sorunun çözülebilmesi için atılması gereken 
güven verici adımlar” kapsamında 16 maddelik bir talep listesi  
iletildi. Nihai çözümün cezaevlerindeki örgüt temsilcileriyle yetkili 
bir bakanlık heyeti arasında tarafsız gözlemciler önünde yapılacak 
görüşmeler sonucu sağlanabileceğinin altı özellikle çizilerek dile 
getirilen bu talepler iç ve dış tecriti büyük ölçüde kıracak kapsamdaydı.

Bunların başında da F tiplerinde aynı koridora açılan kapıların sabah 
08.00’den gece 24.00’e kadar açık tutulması geliyordu. Bu her 
koridorda en az 12 kişinin bütün gün birlikte olma olanağı demekti. 
Ziyaret hakkını birinci dereceden yakınlarla sınırlayan kısıtlamanın 
kaldırılmasıyla avukat görüşlerinde gizliliğe mutlak saygı gösterilmesi, 
durumu ağırlaşan ÖO eylemcileri ve hasta tutukluların bir an önce 
tahliye edilmeleriyle piyasada satılan her türlü yayının cezaevlerine 
girebilmesi, bir an önce atılması gereken diğer  “güven verici adımlar” 
olarak tanımlanıyordu.

Direnişin başından itibaren küçük grup hesaplarını her şeyin üzerinde 
tutan sol tasfiyeciler, kendileri dışında gelişen bu çözüm fırsatını 
değerlendirmek yerine sabote etmek için ellerinden geleni yaptılar. 
Ölümlerin ve kalıcı sakatlıkların henüz o denli boyutlanmadığı bir 
kesitte yaratılan bu çözüm fırsatını tepmekle de kalmayıp seviyesiz 
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hakaret ve iftiralarla karşılayanlar, bu girişimleri boşa çıkarmalarından 
3-4 ay sonra, bu taleplerden sadece birini o da günün belli saatleriyle 
sınırlı olarak içeren “3 kapı, 3 kilit” önerisine hararetle sarıldılar.

Sergilenen tutarsızlık bununla da sınırlı kalmadı. Sırf başkalarından 
“farklı” ve “daha devrimci” görünmek amacıyla ÖO eylemini 3-4 kişilik 
ekiplere dayalı olarak 2007 yılına kadar sürdürmekte inat eden sol 
tasfiyeci kafa, soluğunun tıkandığı o noktada “direnişi”ni, “haftada 
3 gün, 2’şer saatten -o da idarelerin keyfine kalmış-  sohbet hakkı 
tanınmasını” yeterli görerek noktaladı. 2001 baharında, ödenen 
bedeller henüz çok daha az buna karşın elde edilebileceklerin 
sınırları kat kat daha fazla ve genişken yaratılan çözüm şansını 
“ihanet, uzlaşmacılık, direnişin satılması” vb. olarak niteleyip 
sabote etmek için ellerinden geleni yapanlar, bu kırıntıyı, üstelik 
ödenen bedeller kat kat büyüyüp ağırlaştığı halde “kazanım” 
olarak görebildiler.

Sadece bu çelişki bile, TDH’nin gelişim seyrini etkileyecek boyutlarda 
büyük bedellerin ödendiği F tiplerine karşı direniş ve ÖO sürecinin 
hangi küçük hesaplara nasıl kurban edildiğini göstermeye yeter.

TİKB, sol tasfiyeciliğin bu tarihsel sorumsuzluğunun sürecin başından 
itibaren hangi aşamalarda kendini nasıl gösterdiğini dönemin yazılı 
belgelerine de dayalı olarak 2003 sonunda kamuoyunun bilgisine 
sundu. “Tasfiyeci saldırıya karşı tasfiyeci taktik” başlığını taşıyan 
bu kapsamlı eleştiri, MK ve MÖK’ün ortak kararıyla TİKB’nin resmi 
görüşü olarak yayınlandı.

F tiplerine karşı direniş sürecinde TİKB, sol tasfiyecilerin başlattığı ÖO 
eylemini “erken ve zamansız” bularak başlangıçta katılmadı. Ancak 
hem F tiplerine bütün devrimcilerin karşı olduklarının altını bir kez 
daha çizmek hem de sürmekte olan ÖO’na destek olması amacıyla 
9 devrimci örgütle birlikte 10 Aralık 2001 sabahından itibaren 
bütün cezaevlerinde açlık grevine başladı. Bu eylemin 9. gününde 
19 Aralık operasyonu yaşandı.

TİKB, 2000 yazının başında, “hücre tipi saldırısı başladığı anda 
kitlesel olarak hemen ÖO’na başlanacağı” kararı almıştı ve bu 
bütün cezaevlerine önceden iletilmişti. 10 Aralık sabahından itibaren 
sürdürülen açlık grevi, 6 Ocak 2001’de bu karar doğrultusunda 
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‘kitlesel ÖO’na’ çevrildi.

O dönem, değişik cezaevlerinde toplam 105 civarında yoldaşımız 
vardı. Bunlardan 70’i açlık grevini kesintisiz olarak 100 gün 
sürdürdüler. Daha sonra çıkarılması gerekebilecek ÖO ekipleri için 
düşündüğümüz 12 yoldaşımıza 60’lı günlerde (ki bunlardan ikisi, ÖO 
şehitlerimiz Lale ÇOLAK ve Ali ÇAMYAR’dı); 5 yoldaşımıza da 80’li 
günlerde “örgüt kararıyla” ara verdirdik. Bu arada 19 Aralık sonrası 
tutuklanan her yoldaşımız, cezaevlerine girer girmez açlık grevi/
ÖO’na başladılar.

ÖO ekiplerinde yer alan yoldaşlarımızın dışında kalan bütün 
kadrolarımız ve militanlarımız, sekiz-on kadarı dışında toplam 200’lü 
günlere yaklaşan -bazıları bunu da aşan- destek açlık grevleri 
yaptılar.

İçlerinde bir MK ve bir de MK Aday Üyesi’nin bulunduğu 16 yoldaşımız 
1. ÖO ekibimizi oluşturdular. 2001 Mayısı’nda çıkardığımız 2. ÖO 
ekibinde ise içlerinde başka bir MK Aday Üyesi’nin de bulunduğu 16 
yoldaşımız yer aldı. 2001 Temmuz sonunda çıkardığımız 3. ekibimiz 
ise 5 yoldaştan oluştu.

Bu yoldaşlarımızdan, örgütümüzün aday üyelerinden Tuncay GÜNEL 
(11 Nisan 2001), örgüt üyelerimiz Lale ÇOLAK (8 Ocak 2002) ve 
Ali ÇAMYAR (2 Ocak 2002) ile işçi kökenli militanlarımızdan Okan 
KÜLEKÇİ (23 Mayıs 2002) yoldaşlarımız bu tarihsel direnişte 
ölümsüzlüğe ulaştılar. TİKB 4. Konferansı, bu yoldaşlarımızı 
örgütümüzün “Onur Üyeleri” kabul etti.

Tasfiyeciliği yarma çabaları

2001 Nisanı’nda ÖO Direnişi’nin somut siyasal-moral kazanımlarla 
sonuçlanma olasılığını ortaya çıkaran gelişme, TİKB açısından da, 19 
Aralık katliamı ve 2001 Şubat krizi gibi sarsıcı gelişmeler karşısında 
dahi parmağını kıpırdatamaz hale sürüklenen örgütün toparlanması 
şansını içinde taşıyordu.

O güne dek ayakta kalmayı başarmış örgüt güçlerinin beklentileri 
de bu yöndeydi. Bu özünde tümüyle haklı, meşru ve devrimci bir 
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beklentiydi. Fakat bu beklenti içindeki kadrolar bile gerçekte ciddi 
bir yorgunluk içindeydiler. İçlerinde görece daha diri durumdaki 4-5 
yoldaş dışında kalanlar, kendilerinin de üzerlerine düşeni yerine 
getirecekleri kolektif devrimci bir seferberliğe hazır olmaktan ziyade 
yaşadıkları mecalsizlikten dolayı kendilerinin yap(a)madıklarını da 
onlar adına birilerinin yapacağı bir “kurtarıcı” beklentisi içindeydiler.

İşin kötüsü, çözümü baştan kendisine dışsallaştıran bu pasif beklenti, 
en başta ve en yoğun haliyle yönetici konumlardaki kadrolarda 
kendisini gösteriyordu.

O kesitte elde avuçta kalan görece en diri güçler açık alandaydılar. 
Zaten 3’ü MÖK üyesi, biri de aranmakta olan bir kadro dışında 
yeraltı namına bir şey kalmamıştı. Bunlar da yeraltı yorgunuydular. 
Mesailerinin çoğu sınırlı lojistik imkanları zorlayarak saklanmaya 
çalışmakla geçiyordu. Örgütü çekip çevirmek ve ona pratik-siyasal 
önderlik yapmaktan sorumlu bu organın örgütle doğru dürüst bir bağı 
kalmamıştı. Gelişmelerin çoğundan haberi dahi yoktu. Öyle ki, açık 
alanla bağ kurmak üzere görevlendirdiği bir üyesiyle olan ilişkisi bile 8 
aydır kopuktu. Tıpkı ‘87 tasfiyeciliğinde olduğu gibi kendi gölgesinden 
dahi korkar hale gelmiş hastalıklı bir güvenlik ve “yeraltı” anlayışı 
MÖK’ü teslim almıştı. Bu korku nedeniyle MÖK, MK’nın tahliye 
olan üyeleriyle bile ancak 5 ay sonra ilişki kurdu. ‘98 sonrasının 
tasfiyeciliği, örgütü sadece fiziken değil kafaca ve ruhen de tüketmişti.

Açık alanda da durum çok farklı değildi. Düşünsel ve ruhsal yorgunluk 
bu alanda da had safhadaydı. ÖO Direnişi gibi TDH’nin kaderini 
belirleyecek önemde, üstelik hızla ağır bir yenilgiye doğru giden bir 
süreç dahi -ne yapacaklarını tam bilememenin çırpınışı içindeki birkaç 
kadro dışında kalan- diğerlerinin gündemlerinden çıkmıştı. Siyasi 
olduğu kadar insani açıdan da korkunç bir yabancılaşmayı yansıtan 
bu kayıtsızlığın yerine ortada başka herhangi bir hedef ve yönelim de 
yoktu. Yeraltında olduğu gibi açık alanda da ele avuca gelir tek bir 
organ veya birim kalmamıştı.

 “Örgüt” adına geriye kalan dağınık ve her biri kendi içlerinde özerkleşmiş 
alan ve ilişkiler de ortalıktaki yetkisiz iki kadronun ağzına bakıyordu. 
Örgüt bu yönüyle de fiilen legalleşmiş ve çevreselleşmişti. F tipine 
düşme korkusundan da beslenen yeraltından ve devrimci militanlıktan 
kaçış, bireycilik ve part-time devrimcilik başta olmak üzere dönemin 
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azdırdığı bütün tasfiyeci hastalıklar örgütte cirit atıyordu.

Bu tasfiyeci çöküntüyü tek bir hamle ile sonlandırmak mümkün değildi. 
Diğer yandan, kaldığı kadarıyla örgüt güçlerini yeniden dinamize 
edecek somut pratik yönelimler içine girilmediği sürece  bu bataktan 
çıkış yolu yoktu.

Gündemdeki ÖO Direnişi aslında bu açıdan biçilmiş kaftandı. Hem 
TDH’nin geleceği açısından hem de insani açıdan o koşullarda ona 
kayıtsız kalan bir devrimcilik zaten düşünülemezdi. Buna karşın bu 
direnişin asgari de olsa kazanımla sonuçlanması için girişilecek yeni 
bir yüklenme, en uzak çevre güçlerinin dahi hareketlendirilebileceği 
somut bir motivasyon ve faaliyet konusu olmakla kalmaz örgütün 
önüne değişik alanlarda yeni olanaklar açardı.

2001 Nisan sonrası geliştirilen inisiyatif sırasında bu imkan somut 
olarak da görüldü. TİKB, siyasal bir güç olarak varlığını uzunca bir 
aradan sonra yeniden hissettirir hale gelmekle kalmadı, dışındaki 
umulmadık güçler üzerinde bile etkili öncü bir konumun sahibi haline 
geldi. Eğer örgütteki tasfiyeci yıkım o kadar boyutlu olmasaydı bu 
çıkışın arkası da çok farklı gelebilirdi.

Örgütü yeniden canlandırıp örgütlü hale getirebilmek için 2001 
Ağustos ayı başında, ortadaki görece en diri güçlerle dar anlamda 
bir ileri militanlar toplantısı düzenlendi. 3 gün süren bu toplantıda, 
ÖO Direnişi’nin genel seyri ve olası sonuçları yanında örgütün içinde 
bulunduğu durumdan hareketle bunalımdan çıkmak için atılması 
gereken kısa ve orta vadeli adımlar konuşuldu. Faaliyetlere yol 
göstermesi gereken temel stratejik yönelimler belirlendi.

Özellikle de sınıftan uzaklaşmamızın ve bizi de bir biçimde tutsak 
alan “semt devrimciliği”nin yarattığı doku bozulması ve düşünsel 
deformasyonun komünist bir sosyal devrim örgütü olma iddiamız 
açısından nasıl kabul edilemez boyutlar kazandığının altı çizilerek;

a) Örgütsel faaliyetlerde ve güçlerin mevzilendirilmesinde çubuğun 
bundan böyle öncelikle ve gözle görülür bir şiddette sınıf çalışmasına 
bükülmesi,

b) Kadro açığındaki büyüme de dikkate alınarak görece daha hızlı 
kadrolaştırabileceğimiz nitelikli güçleri kazanma imkanlarının fazlalığı 
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nedeniyle gençlik çalışmasına, özellikle de üniversiteli gençlik 
çalışmasına yüklenilmesi,

c) Yeni alanlara ve güçlere açılım noktalarımızı oluşturan açık 
alandaki mevcut kurumlara hızla bir çekidüzen verilerek her birinin 
kendi dallarında işlevli hale getirilmeleri,

d) Yurtdışı çalışmasının, hem örgütün kadrosal ve lojistik destek 
bakımından büyüyen ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de uluslararası 
alandaki etkinliğinin artmasını sağlayacak bir düzleme sıçratılması,

e) Tasfiyecilikteki derinleşmenin yanında devrimci hareketin prestij 
kaybının da besleyip büyüttüğü bir olgu olarak çoğalan dışımızdaki 
değişik tipteki çevresel örgütlenmeler, platform ve benzeri oluşumlar, 
sendikal muhalefet girişimleri ve aydın dinamiği üzerinde politik etki 
ve nüfuzumuzu artıracak fırsat ve olanaklara bundan böyle kayıtsız 
kalınmaması “temel stratejik yönelimler” olarak tanımlandı.

Örgütsel dağınıklığın hızla giderilebilmesi için bulunulan her alanda 
organ işlerliğinin esas alınması ve gerekiyorsa mevcut organ 
yapılarının yeniden belirlenmesi kararlaştırıldı. Değişik alanlardaki 
temel örgüt güçleri ve aktivistleri sorunların çözümüne ortak edecek 
demokratik mekanizmaların bulunup işletilmesinde cesur ve ısrarlı 
olunması özellikle vurgulandı. Buna karşın örgütteki merkezi önderlik 
boşluğu ve çevreselleşmeye paralel olarak artan alanlar arasındaki 
ilişkilerde rekabetçi ve dağıtıcı hiçbir tutuma taviz verilmeyeceğinin 
altı çizildi.

Sadece kendi güçlerimizi eğitmek ve günlük faaliyetlerine ortak bir 
yön kazandırmakla kalmayıp dışımızdaki arayış halindeki güçleri de 
eğitip etkileyecek içerikte 15 günlük siyasal bir yayınla alıp başını 
gitmiş olan legalizm ve çevreciliğe karşı devrimci yeraltı ruhunu 
tekrar canlandırma kapsamında illegal merkezi yayın organının (OÇ) 
ve genelgeler sisteminin devreye sokulmasının zorunluluğu “acil 
hedefler” arasında sayıldı.

Bu arada, örgütün artık 4. Konferans hazırlıklarına girişmesi gerektiği 
ve bundan böyle bütün adımların bir yönüyle de bu eksene göre 
atılmasının akılda bulundurulması -o kesitte henüz başkalarına 
açıklanmaması kaydıyla- toplantıya katılan temel kadrolara hatırlatıldı.
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Bu sırada, örgütün dışardaki güya en üst yönetici organı konumunda 
olan MÖK, aylar önce tahliye olan MK üyeleriyle hala bağ kurmamıştı. 
Değişik kanallar üzerinden ısrarlı girişimler sonucu 2001 Ağustos 
sonunda nihayet ilişki kuruldu. Hemen bir toplantı düzenlendi. 
MÖK’ün durumu, örgütün genel durumundan daha beterdi. Kendisini 
gizlemeye çalışmaktan başka hiçbir şeyle ilgilenemez hale düşmüş 
olan bu organ, bütünüyle işlevsizleşmişti. Kendisini taşımakta dahi 
zorlanan bir yorgunluk ve iç gerilim yaşıyordu. Organın diğer iki 
üyesi, aynı zamanda MÖK sekreteri konumunda olan MK’nın ‘98’den 
beri dışarda olan üyesine karşı derin bir güvensizlik duyuyor ve ağır 
eleştirilerde bulunuyorlardı.

Dönemin MÖK’üyle yeraltında ancak bir kez bir araya gelinebildi. 
İlk görüşme ve toplantıdan 20-25 gün sonrasına konulan ikinci 
toplantı girişimi, üyelerden birinin konulan randevulara zamanında 
gelememesi üzerine güvenlik nedeniyle iptal edildi. Daha sonra o 
MÖK zaten takip ve yenilen bir operasyon nedeniyle dağılıp yüzeye 
çıktı. Bunun üzerine, MK’nın dışardaki 3 üyesinin ortak kararıyla 
yeni bir MÖK oluşturuldu, o güne kadar zaten örgütü fiilen yöneten 
kadroların da katılımıyla genişletilmiş yeni bir MÖK kuruldu.

2001 Eylül sonlarından tahliye edilen MK üyelerinin tekrar aranır 
duruma düştükleri 2002 Nisan ortalarına kadar geçen 6 ay boyunca bu 
yeni MÖK bileşimiyle her 15-20 günde bir düzenli toplantılar yapıldı.

Bellibaşlı kadrolarla yapılan Ağustos Toplantısı sırasında belirlenen 
temel yönelimler bu toplantılar sırasında tekrar tekrar ele alınarak 
somut karar ve hedeflere dönüştürüldü. MÖK üyeleri arasında 
bu temelde görev paylaşımı yapıldı. Hangi alanlardan kimlerin 
sorumlu olacağı belirlendi. MÖK’ün organ olarak düzenli toplanması, 
bütün ilişkilerin birimleştirilmesi yanında organ işlerliğinin örgüt 
çapında egemen kılınması, değişik alanlardan temel kadroların 
politika oluşturma ve karar süreçlerine katılım biçimlerinden biri 
olarak gündeme gelen “Cumartesi toplantıları”nın aksatılmadan 
sürdürülmesi, sınıf içindeki hiçbir hareketlenme ve çıkış arayışına 
kayıtsız kalınmaması ve 15 günlük yayının bir an önce çıkarılması 
öncelikli konular olarak karara bağlandı. Ancak ne kadar isabetli ve 
kapsamlı olursa olsun karar almak yetmiyordu. ML partilerin tarihsel 
deneyimlerinden çıkarılan yasa düzeyinde bir ders olarak, “politika (ve 
yönelimler) bir kez belirlendikten sonra tayin edici olan kadrolardır” 
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ilkesi bizim pratiğimizde de hükmünü yürüttü. Ortada stratejik bir 
yönelim çerçevesi ve bunun yer yer ayrıntılara kadar somutlanmış 
taktik planlaması vardı fakat sorun ‘tayin edici’ halkadaydı. Dönemin 
bütün olumsuzluklarına ve geriye çekici basıncına karşın bunları 
hayata geçirme ısrar ve iradesine gösterebilecek enerjik bir kadrosal 
güç, en azından çekirdek yoktu. 2001 bahar ve yaz aylarında tahliye 
olan MK üyelerinin bir yıl geçmeden tekrar aranır duruma düşmeleri 
bu yöndeki zorlayıcı basıncın zayıflamasını da beraberinde getirdi.

Tasfiyecilik örgütün içini öylesine boşaltmıştı ki, aranır duruma düşen 
MK üyelerini barındıracak tek bir olanak ve ilişki kalmamıştı. Barındırma 
şurada dursun, sahte kimlik bile hazırlanamıyordu. Para sıkıntısı sık 
sık şehir içinde bile hareket olanağı bırakmayacak ölçüdeydi. Bu  
koşulların basıncıyla yurtdışına çıkmalarına karar verilen MK üyeleri 
aylarca aileleri ve dostlarının yardımıyla saklanabildiler.

Bu çıkışlar sonradan düzeysiz saldırı ve dedikodulara konu edildi. 
Daha sonra hizip kurma düşkünlüğüne soyunan ‘98 tasfiyeciliğinin 
elebaşıları başta olmak üzere çoğu ülke içinde fiilen mültecileşmiş 
kimi kavga kaçakları bu çıkışları “mültecilik” olarak gösterme yarışına 
girdiler.

Bu demagojik saldırılar, ‘mültecileşme’ olgusunu, devrimle ve 
örgütle kurulan ilişkinin düzeyi ve devamlılığı yanında somut 
koşullar ve olanaklarla olan bağlantısından kopartarak biçimsel bir 
mekan sorununa indirgeyen düz bir mantığa dayalıydı. Arkasında 
ise tasfiyecilerin ve örgütlü mücadele kaçkınlarının kendi tutum 
ve korkaklıklarını rasyonalize etme çabaları yatıyordu.

Kaldı ki gerek MK üyelerinin gerekse ÖO gazisi temel kadrolardan 
bazılarının o koşullarda yurtdışına çıkarılmaları MK kararıyla 
yapılmıştı. Çünkü ele geçecek olurlarsa daha yatmaları gereken ceza 
sürelerinin uzunluğu dışında 12 Eylül döneminden kalma infazlarının 
yanması riskiyle karşı karşıyaydılar. Buna karşın o kesitte örgütün 
onları koruyabilme olanakları yoktu

Yurtdışı
TİKB’nin yurtdışı faaliyetleri, örgütün planlı bir yönelimi sonucu değil,12 
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Eylül döneminde örgütle olan bağlarının kopması üzerine yurtdışına 
çıkan eski bir kadronun bireysel inisiyatifiyle başladı. ‘80 sonlarından 
itibaren değişik tarihlerde örgütün bilgisi ve onayı dışında yurtdışına 
çıkan başka bazı eski kadro ve taraftarların katılımıyla faaliyetlerin 
çapı ve alanı genişledi. Avrupa’nın bellibaşlı ülkelerinde yaygın bir 
ilişkiler ağı kuruldu. Özellikle ‘95 Gazi Halk Direnişi, ‘96 SAG-ÖO  
dönemiyle F tiplerine karşı mücadele ve 2000 ÖO sürecinde bulunulan 
hemen her ülkede militan destek eylemleri örgütlendi. G-7 ve Davos 
zirveleri gibi emperyalist organizasyonlara karşı düzenlenen protesto 
gösteriler sırasında militan tutumlar sergilendi.

Tasfiyeciliğin Türkiye’de olduğu gibi dünyada da şaha kalktığı 
‘89 sonrası gibi bir tarihsel kesitte örgütü olmadığı bir alanda 
var etmeye yönelik bu inisiyatif ve çabalar kuşkusuz devrimci 
bir tutum ve yönelimdi. Saygı duymayı ve sahiplenmeyi hak 
ediyordu. Ancak MK’nın o yıllardaki bütün üyeleri başta olmak üzere 
eski kadrolara hakim olan biçimci yüzeysel yaklaşımlardan dolayı 
yurtdışı faaliyeti uzun yıllar küçümsenmekten kurtulamadı. Öyle ki, 
Almanya, Fransa, İsviçre ve İngiltere ağırlıklı olarak Avrupa’nın 
birçok ülkesinde TİKB adına her türlü faaliyet yürütüldüğü halde 
yurtdışı örgütlenmesi uzun yıllar örgütün kurumsal bir parçası ve 
resmi faaliyet alanı olarak görülmedi. 3. Konferans sonuna kadar 
yurtdışı örgütlenmesi “taraftarlık” statüsünde tutuldu.

Yurtdışı gibi bir alanın üstelik üretimin dünya çapında örgütlenişi 
ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak proletarya 
hareketinin enternasyonalist karakterinin elle tutulur bir somutluk 
kazandığı 1990’ların dünyasında bu denli umursanmayıp ihmal 
edilmesi, TİKB’deki devrimci iktidar bilincinin geleneksel zayıflığı 
yanında enternasyonalist ufuk darlığının da çarpıcı bir göstergesiydi. 
2005 Kasımı’nda yapılan TİKB Yurtdışı 1. Konferansı, bu tutucu 
yaklaşımın nedenleri arasında, “ ...’mültecilik ve mücadele kaçkınlığı’ 
konusundaki yüzeysel ve biçimci algılamalarla YD örgütlenmesinin 
misyonunu sadece ‘ülkedeki mücadeleye lojistik destek olmakla’ 
sınırlayan tekyanlı dar kavrayışların” da altını çizdi.

Yurtdışındaki faaliyetlerin örgütün yakın yönlendirme ve denetiminden 
yıllarca uzak kalması, bir dizi çarpıklık ve olumsuzluğa da elverişli 
bir zemin oluşturdu. Faaliyetlerin içerik ve yürütülüş tarzı bakımından 
yönetici konumlardaki kadroların çapına ve özelliklerine bağlı 
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şekillenmesi bunların başında geliyordu. Bunun en önemli sonucu 
ise ‘70’li yıllara özgü çevreci anlayış ve alışkanlıklara dayalı 
federatif bir tarz ve yapılanma üretmesi oldu. İkinci önemli sonuç 
ise, yurtdışındaki faaliyetin ağırlıklı olarak TİKB’nin ülkedeki prestijine 
dayalı, onun etkinliklerinin yansıtılmasıyla sınırlı bir darlıktan öte 
geçememesiydi.

Bu çapsızlık ve kısırlığın üretebildiği sonuçlar da kısır oldu. TİKB’nin 
yurtdışı çalışması, uzun yıllar boyunca, örgüte ne uluslararası planda 
yeni ufuklar ve ilişkiler kazandırdı ne de kalıcı ve anlamlı bir lojistik 
destek üssü işlevini gördü. Her iki konuda da katkıları çok sınırlı 
kaldı. Örneğin ülkedeki mücadeleye katılmak üzere istikrarlı tek 
bir kadro bile yetiştirilemedi. “Herkesin bavulu kapısının arkasında 
hazır olacak” gibi devrimci bir slogan yıllarca dilden düşürülmediği 
halde, iş somuta gelince, yönetici konumlardaki kadrolar açısından 
bile bu lafta kaldı. Zaman zaman ülkeye gönderilen kadrolar ise ya 
geçici süreler için geldiler ya da çok geçmeden mücadeleyi de bırakıp 
düzene karıştılar.

Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da tasfiyeci eğilimlerin güç 
kazanmasına paralel olarak ilerleyen yıllarda bunlara yeni 
deformasyonlar eklendi. Politikaya ilgisizlik, bilinçli ve planlı bir faaliyet 
yerine yılın belirli günlerinde düzenlenen basmakalıp etkinliklere dayalı 
“takvim devrimciliği” ile yetinme, örgütün dernekleşmesi, derneklerin 
ise vasıfsızlığın ve aylaklığın örgütlendiği tekkelere dönüşmesi, 
gettolaşma, öte yandan federalizm eğilimlerinin her sorumlunun 
bildiğini okur hale geldiği bir derebeylik düzenine dönüşmesi ‘90’ların 
sonlarından itibaren hızlanan yozlaşmanın öne çıkan sonuçları oldu.

19 Aralık ve ÖO sürecinde yaşananların yarattığı güven erozyonu 
ve umutsuzluk, bu deformasyonun üzerine geldi ve yurtdışında 
da örgütten ve örgütlü devrimci mücadeleden kaçış eğilimlerini 
ivmelendirip bireyci liberal yönelimlere hız kazandırdı.

Yurtdışına çıkışlarla birlikte bu duruma ve gidişe doğrudan müdahale 
olanağı doğdu. Öncelik, örgütlü gibi görünen örgütsüzlük hali 
ile ideolojik-politik kimliğin silikleştiği çevreci apolitizmin ortadan 
kaldırılmasına verildi.

İlk elde Yurtdışı Komitesi (YDK) genişletildi. Çünkü yd çalışmasının 
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bütününe yol gösterici olması gereken bu yönetici organ, örgüte her 
şeyden önce politik önderlik misyonunun asgari gereklerini dahi yerine 
getirebilmekten uzaktı. Dahası, işleyen bir organ vasfını da kaybetmişti. 
Üyelerinin her biri kişisel özellik ve eğilimleri doğrultusunda kendilerine 
göre bir pratik yürütüyorlardı fakat bu ne belirli bir perspektif ve plana 
dayalıydı ne de kimin nerede ne yaptığı belliydi.

İkinci olarak, hızla belli birimleştirmelere gidildi. Sınırların 
kaybolduğu şekilsiz bir yığın halini almış olan ilişkiler net ve tanımlı 
hale getirilmeye çalışıldı. Örgüt tüzüğü henüz değişmediği için 
yurtdışında üyelik statüsünün tanınması MK’nın onayına bağlıydı ve 
zaten YDK’nın kimi üyeleri bile bu onuru hak eden bir düzeyde 
değillerdi. Bu nedenle yd’nda geçerli olmak üzere aday üyelik, ileri ve 
geri sempatizanlık ile taraftarlık kategorileri belirlendi ve bunlar belirli 
ölçülere bağlandı.

Üçüncü olarak, hem kadroları politikaların tartışılması ve karar 
süreçlerine ortak etme anlayışının bir gereği olarak hem de yd’daki 
mevcut durumu ve kadro gerçekliğini dolaysızca tanıma imkanı 
bulmak için faaliyet yürütülen bütün ülkelerdeki temel güçlerin 
çağrıldığı kadro toplantılarının ilki düzenlendi. Şubat-Mart 2003 
tarihlerinde iki grup halinde yapılan bu toplantılara toplam 35 kadro 
katıldı. Her iki toplantıda da yurtdışındaki faaliyetlerin o güne kadarki 
genel değerlendirmesi ve mevcut durum yanında ileriye dönük hedef 
ve perspektifler konuşuldu. Bu toplantıların özet tutanakları daha 
sonra yazılı hale getirilerek “Yurtdışı Çalışması, Bugünkü Durum, 
Hedef ve Yönelimler” başlığı altında broşürleştirildi ve bütün örgüte 
dağıtıldı.

Örgütün örgütsüzleştiği, genel bir apolitikleşmenin yaşandığı, çevreci 
anlayış ve alışkanlıkların doğal hale geldiği, kitlelerden kopularak 
gettolaşıldığı, vasıfsızlığın örgütlendiği, derneklerin örgüte güç 
katmak yerine eldeki güç ve olanakları da tüketen birer kara delik 
haline geldiği, federalizmin ve bireyciliğin had safhaya vardığı ve 
genel bir yönsüzleşmenin yaşandığı -dönemin yd sorumluları da 
dahil- toplantılara katılan herkesin üzerinde birleştiği tespitler oldu.

Bu tablonun hızla değişmesi için atılması düşünülen adımlar ve 
stratejik yönelimler konusunda da tam bir mutabakat ortaya çıktı. 
“Örgütün örgütlenmesi ve devrimcileştirilmesi” temel sloganı 
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altında formüle edilen bu yönelimlerin ana çerçevesini; iç örgütlülüğü 
güçlendirerek tüzüğümüze ve organ işlerliğine dayalı Leninist parti 
tarzının hakim kılınması, örgüt güçlerinin ideolojik-politik eğitimine 
süreklilik kazandırılması, yurtdışındaki göçmen işçi kitlesi, kadın ve 
gençlere öncelik verecek tarzda güçlerimizi kitlelere ve yeni alanlara 
açılmaya zorlayacak politika ve araçların hızla devreye sokulması 
ve bulunulan ülkelerdeki sendikalar, antifa’lar ve sosyalizm yandaşı 
örgütlerden  başlayarak uluslararası planda sürekliliği olan kalıcı 
devrimci ilişkiler kurulması  oluşturuyordu. Yurtdışında yaşayan Türk 
ve Kürt göçmen kitlesine hitap edecek farklı tipte bir kitle gazetesinin 
bir an önce çıkarılmasıyla Enternasyonal Büro’nun kuruluşu bu 
bağlamda alınan somut kararlar arasındaydı.

Örgütün komünist kimliğine ve proleter devrimciliğin temel 
değerlerine hızla yabancılaşmanın önünü alabilmek başta olmak 
üzere yd örgütlenmesindeki çokyönlü deformasyonla savaşımın kilit 
halkalarından biri de eğitimdi. YDK’daki kadrolar dahil ideolojik-politik 
düzey korkunç geriydi. Zihinler ‘70’lerin sonlarında donmuştu. Öte 
yandan Almanya gibi bir ülkenin yönetici komitesinde görev verilen bir 
taraftar, o güne dek hayatında tek bir ML eser okumamıştı.

Öncelikli konular arasına alınan düzenli eğitim çalışmaları Mayıs 
2003’te başlatıldı. A ve B tipi şeklinde iki kategori belirlendi. Her ülkeden 
öne çıkan güçlerin katıldığı 2-3 günlük kamplar biçiminde yapılan 
“A tipi seminerler” için ortalama 45 günlük bir periyot konuldu. “21. 
Yüzyılın Sosyalizm Anlayışı”,  “Emperyalizm ve ABD emperyalizminin 
yeni yönelimleri”, tasfiyecilikle bağlantısı içinde “Parti ve Çalışma 
Tarzı” ile “Küreselleşme Karşıtı Hareketler, Bunlara Yaklaşımımız ve 
Dünya Devrimi” konuları bu seminerlerde ele alınıp tartışıldı.

“B tipi seminerler” ise daha güncel konular temelinde ML’in genel 
esasları, örgütün çizgisi ve politikalarının kavratılması amaçlıydı. 
Her ülkede ayda bir bütün ilişkilerin katılımını hedefleyen tartışma 
toplantıları biçiminde düzenlendi.

Kendi içine kapanarak derneklere sıkışmış örgütsel faaliyeti yeniden 
kitle çalışmasına yönlendirebilmek için buna uygun araç ve yöntemlerin 
devreye sokulması gerekiyordu. Genel kadro toplantılarında bu 
amaçla yurtdışına özgü bir kitle yayın organının çıkarılması projesi 
gündeme getirildi. Proje, orta vadede yerel radyo istasyonları ağıyla 
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ülkeden de izlenebilecek bir televizyon yayınının örgütlenmesi hedefini 
de içeriyordu. Özellikle bazı kadrolar projeyi heyecanla sahiplendiler. 
Bunun üzerine gazetenin çıkışı öne çekildi.

2003 Eylülü’nde çıkarılmaya başlanan gazete, klasik devrimci yayın 
anlayışından farklı bir anlayışla örgütlendi. Yurtdışındaki göçmen 
kitlenin günlük yaşamlarından kopuk, genellemeler ve sloganlara 
dayalı kuru ve ruhsuz bir “siyasallık”tan uzak durulmalıydı. Seçilen 
konulardan konuların işlenişi sırasında kullanılan dile kadar hayattan 
beslenen bir canlılık taşımalı, devrimci sosyalist düşünce ve 
değerleri bunlara yedirerek vermeliydi.  Örgüt güçlerini kitlelerle 
süreklileşmiş bir ilişki kurmaya zorlamanın aracı olarak düşünülen 
gazetenin yazarları çeper güçler ve kitleler içinden bulunup çıkarılmalı, 
dağıtımı da fabrika önlerinde ve ev ziyaretleri şeklinde elden satış 
temelinde örgütlenmeliydi. Aylık çıkan gazetenin yaklaşık ilk 10 sayısı 
bu hedeflere uygun bir performans sergiledi. Ancak ilerleyen süreçte 
örgüt genelinde başgösteren krizin de etkisiyle gazete tıkandı, yayınını 
internet üzerinden sürdürür hale geldi.

Kişisel tarz ve özelliklerin konuşturulduğu çevreci federalist bir 
tarz yurtdışında ‘olağan’laşmıştı. Özellikle de yönetici konumlardaki 
kadrolar bunu adeta bir ‘hak’ olarak görüyor ve günlük ilişkilerine de 
taşıyorlardı. Ortada zaten doğru dürüst bir organlaşma yoktu ve kağıt 
üzerinde varolanlarla da ilişkiler kişiler üzerinden, kişilere dayalı ilişkiler 
olarak yürütülüyordu. Bu ilkel çevreci yapı ve ilişkiler sistematiği her 
türlü keyfiliğe ve örgüt dışı tutuma da müsaitti. Nitekim çok geçmeden 
YDK içinde peşpeşe açığa çıkan ‘örgüt suçu’ kapsamındaki bireysel 
davranışların gerisinde de bu rahatlık ve alışkanlıklar yatıyordu.

Keyfilik ve federalizmin boyutları baştan görüldüğü için doğabilecek 
yeni olumsuz sonuçların önünü alabilmek amacıyla 2003 Şubatı’nda 
MK adına “Yurtdışı Çalışmasının Esasları” genelgesi yayınlandı. 
13 maddelik Genelge, söze, “YD çalışmamızda çevreciliğe ve kişisel 
tarzların egemenliğine karşı savaşım kapsamında bundan böyle 
aşağıdaki esaslar ‘temel kurallar’ olarak hayata geçirilecektir” 
cümlesiyle başlıyordu. Yurtdışındaki çevreciliğin boyutlarına ve 
bunun örgüt açısından kabul edilemezliğine dikkat çekerek “bundan 
böyle organ işlerliğinin esas alınacağını” vurguluyordu. Buna bağlı 
olarak “mali konular başta olmak örgütü bağlayıcı sonuçlar doğuracak 
konularda bireysel tutum ve kararlara dayalı hareket etmeyi” net 
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bir dille yasaklıyordu. Her iki organ toplantısından birinin mutlaka 
ideolojik-siyasi eğitim ağırlıklı olması zorunluluğuyla yazılı rapor 
sisteminin işletilmesi getirilen diğer kurallar arasındaydı.

Dernekler yurtdışı çalışmasının omurgası hatta neredeyse ‘kendisi’ 
haline gelmişlerdi. Ne var ki bu kurumlar, enine boyuna düşünülüp 
tartışılmış stratejik bir plana dayalı olmak yerine yüzeysel etkenlerden 
hareketle rastgele açılmışlardı. Örneğin Alman otomotiv endüstrisinin 
Mercedes, Porche gibi devleriyle Bosch gibi emperyalist tekellerin 
fabrikalarının olduğu üstelik 40 bin Türk ve Kürt göçmen işçinin 
yaşadığı Stuttgart yerine onun küçük bir banliyösünde dernek 
açılmıştı. Bu tercihin tek nedeni, o sıralar Türkiye’de tutsak olan 
bir yoldaşın ailesi ve yakın çevresinin orada yaşıyor olmalarından 
hareketle “derneği açıp kapayacak insan sıkıntısı yaşanmayacağı” 
gerekçesiydi.

Ortada stratejik bir plan olmadığı gibi açılan derneklere yön gösterecek 
merkezi bir yönlendirme ve politikalar da yoktu. Saz ve folklor kursları 
gibi geleneksel bazı etkinlikler dışında her derneğin işleyişi, faaliyetinin 
içeriği ve sınırları oraya sorumlu olarak atanan kadronun yetenek ve 
özelliklerine kalmıştı.

Tümüyle kendi dışındaki etken ve gelişmelere bağımlı bu plansız, 
programsız, politikasız sürüklenişin bir noktada tıkanması 
kaçınılmazdı. Nitekim örgütle geniş kitleler arasında bağlantı kayışı 
işlevini görmesi gereken dernekler, 2000’lerin başına gelindiğinde 
kendilerini bile taşıyamaz hale düşmüşlerdi. Kiralar ödenemiyor, henüz 
kepenk indirmemiş olanları da açıp kapayacak insan bulunamıyordu. 
‘Dernekleri yaşatmak’ başlıbaşına amaç haline gelmişti. Ancak o bile 
başarılamıyordu.

Bu tasfiyeci gidişe önce ideolojik olarak müdahalede bulunuldu. 2003 
Şubatı’nda bu konuya ilişkin de kapsamlı bir yönlendirme yazısı 
çıkarıldı. “Dernek çalışması kitle çalışmasıdır” başlığını taşıyan 
yazıda, mevcut durumun örgütü nasıl örgütsüzleştirdiği ve vasıfsızlığın 
örgütü teslim almasına nasıl zemin hazırladığı özetleniyor, ardından 
kitleleri devrime ve sosyalizme kazanmanın araçlarından biri olarak 
derneklerin komünist bir örgüt yapılanması ve faaliyetleri içindeki yeri 
hatırlatılıyor ve nihayet derneklerin bundan böyle nasıl bir faaliyet 
yürütmeleri gerektiğine dair somut yönlendirmeler dile getiriliyordu.
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Derneklerin durumu aslında yurtdışı çalışmasının içine sürüklendiği 
durumun aynasıydı.  Yurtdışındaki tasfiyeci tahribat da salt derneklerin 
tıkanmasıyla sınırlı değildi. Her şeyden önce ruhsal ve düşünsel bir 
yorgunluk alıp başını gitmişti. Yönetici konumdakiler başta olmak 
üzere örgüt güçleri politikadan uzaklaşmış, örgüt çizgisi, ML teori ve 
Leninist devrimcilik anlayışının temel esasları şurada dursun devrim 
ve sosyalizm fikrinin kendisine ve genel devrimci değerlere 
yabancılaşılmıştı. Örgüt çizgisine o denli yabancılaşılmış ve tasfiyeci 
ruh hali o kadar derinlere işlemişti ki, MÖK’ün ülkede darbe yaparak 
türünü değiştirdiği aylık DP’de tasfiyecilik üzerine peşpeşe yazılar 
yayınlanırken yurtdışı sorumlularından biri Devrimci Proletarya 
adını ve örgüt amblemini “artık zamanını doldurmuş, üstelik örgütü 
darlaştırıcı eski alışkanlıklar” olarak görebiliyordu. Yine YDK üyesi 
başka bir sorumlu ise, Ortadoğu’da Irak’a emperyalist bir askeri 
müdahalenin eli kulağındayken -üstelik örgütün kuruluş yıldönümü 
gibi bir günde-  ‘savaş’ konulu politik bir etkinlik düzenlenmesi yerine 
şarkılı-türkülü bir konser fikrinde ısrarcı olabiliyordu.

Örgüt çizgisine, devrimci politika ve değerlere yabancılaşmanın 
kazandığı boyutlar karşısında, bu tasfiyeci yozlaşma ve gidişin 
önünün sadece genel ideolojik yönlendirme ve örgütsel müdahalelerle 
alınamayacağı açıktı. Örgütsel şekilsizliğe son verecek adımların 
atılması, düzenli eğitim çalışmalarının başlatılması, yeni tipte bir 
kitle yayın organının çıkarılması, derneklere müdahale gibi stratejik 
adımların yanında gündelik ilişkiler ve pratiği farklılaştırıp 
devrimcileştirecek küçük dokunuşlara ve yönelimlere de ihtiyaç 
vardı. Hafta sonları derneklerde toplu kahvaltılar düzenlenmesi, 
tatil amaçlı yaz kamplarının örgütlenmesi, birlikte geziye, sinemaya, 
tiyatroya gitmek vb. gibi organizasyonlar bu bağlamda gündeme 
getirilip yaşama geçirilen yönelimlerden bazılarıydı. 8 Mart’larda 
Ford gibi büyük kimi fabrikaların önleri dışında çevremizdeki bütün 
kadınlara gül dağıtılması; geliri örgüte bağışlanmak üzere kitlesel 
emek seferberliği örneği olarak Kızıl Bağbozumu geleneğinin 
yaratılması yine bu kapsamda yaşama geçirilen uygulamalar oldu.

Yurtdışındaki faaliyetlerin, önüne çokyönlü hedefler koymuş örgütlü 
siyasal bir faaliyet özelliğini kazanmaya başlaması, belirli günlerde 
belirli bazı işlerin yapılmasıyla sınırlı “takvim devrimciliği”nin 
rahatlığına ve çevreci şekilsizliğe alışmış unsurlarda zorlanmayı 
beraberinde getirdi. Yeni döneme ayak uydurmakta en fazla 
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zorlananlar, o güne dek sermayeden yemeye ve bildiklerini okumaya 
alışmış sorumlu konumlardaki eski kadrolardı. Faaliyetlerin çıtasının 
yükselmesi, bunlardaki konformizmin yanı sıra ideolojik-politik 
durgunluk ve geriliğin boyutlarını açığa çıkardı. Üstlendikleri görevler 
ve kendilerinden beklenenlerin hakkını veremeyecek durumda 
oldukları gerçeğiyle yüzleştikçe kendilerini geri çekmeye başladılar.  
Düzen içi yeni bir yaşam kurma yönelimine girerek örgütten ve örgütlü 
mücadeleden uzaklaşma sürecine girdiler.

Bu arada içlerinde devrimci değerlere düşünsel açıdan olduğu 
kadar ahlaken de en fazla yabancılaşanların örgütü mali konularda 
da aldatıp dolandırmaya kalktıkları açığa çıktı. Bunlardan suçüstü 
yakalanan biri, konulan kurallara rağmen YDK’dan habersiz, üstelik 
örgütün olanaklarını kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkmıştı. 
Bu girişim tesadüfen öğrenildi. Lümpen bir geçmişe sahip olan bu 
çürümüş unsur hakkında zaten bazı şüpheler ve iddialar vardı. 
Suçüstü yakalandığı bu son girişimi de muhtemelen örgütten habersiz 
çevirdiği ilk dolap değildi. Durumu açıklaması ve savunmasını 
yapması için ısrarla YDK toplantılarına çağrıldığı halde örgütün 
karşısına çıkmaktan ve hesap vermekten yıllarca kaçtı. Örgüt o sıralar 
tasfiyecilik batağından çıkmakla boğuşuyordu. Aciliyet taşıyan konular 
ve öncelikler ister istemez çok farklı ve fazlaydı. Ayrıca yurtdışında 
da her yan dökülüyordu. Gerektiğinde geri çekilinecek ve örtü işlevini 
görecek tek bir lojistik imkan yoktu. Bu çürümüş unsur o kesitte bu 
yüzden hakettiği şekilde cezalandırılamadı.

Bu sahtekarlığın üzerinden çok geçmeden örgütün imkanlarının 
belirlenen kurallar ve proje dışında kullanıldığının açığa çıktığı ikinci 
bir olay patlak verdi. YDK’nın bilgisi dahilinde başlatılan gelir getirici bir 
girişimin, süreci yönetip denetlemekle görevli YDK üyesinin gevşekliği 
yüzünden fiyaskoyla sonuçlandığı ve bu başarısızlığın üzerinin 
örtülmesi amacıyla bu kez örgütten habersiz farklı yönelim ve ilişkiler 
içine girildiği ortaya çıktı. Bu arada örgütün mali açıdan bunaldığı bir 
dönemde güç bela yaratılan imkanlar bu sorumlunun hovarda tavırları 
yüzünden heba edilmiş, örgüt dolandırılmıştı.

Aslında her iki olayın gerisinde de, uzun yıllar kafalarına estiği 
gibi davranmayı alışkanlık haline getirmekle kalmayıp kendileri 
için adeta bir hak olarak gören “örgüt ağalığı” zihniyeti yatıyordu. 
Yurtdışı faaliyetlerinin kurallara bağlanıp örgütsel mekanizmaların 
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işletilmeye başlanması, bu alışkanlıkların sahiplerini zorlamakla 
kalmayıp onların örgüte gerçekte nasıl zarar verdiklerini açığa çıkaran 
bir turnusol kağıdı işlevini gördü.

MK’nın bıraktığı boşluklardan da yararlanarak yurtdışında yıllarca 
bildiklerini okuyan ve giderek kendilerini yd’nın adeta sahibi gibi 
görmeye başlayan bu örgüt ağalarının geçmişte de benzer suçlar 
işledikleri, 2004 Kasımı’nda yapılan 1.Yurtdışı Konferansı kararıyla 
kurulan bir Araştırma Komisyonu’nun yaptığı sınırlı bir soruşturma 
sonunda somut tanık anlatımlarına ve kanıtlara dayalı olarak açığa 
çıkarıldı. Öyle ki, 1990’lı yılların sonlarında örgüt parasıyla örgütten 
habersiz borsada kumar oynanmış ve en az 80 bin mark para 
batırılmıştı. Bu açığa çıkarılan suçlardan ve sorumsuz harcamalardan 
sadece biriydi.

Örgütü dolandıracak kadar düşkünleşmiş bu çürümüş unsurlar, 
neo Bernsteincı hizbin varlığından ve onun elebaşısıyla elaltından 
kurdukları ilişkilerden cesaret alarak yıllar sonra örgüte bayrak 
açma küstahlığını gösterdiler. Araştırma Komisyonu’nun tespit ettiği 
yolsuzluklara ilişkin kendisinden yazılı olarak istenilen açıklamayı 
yapmaktan aylarca kaçan dolandırıcının koordinatörlüğünde, eski 
hizipçiler tarafından üretilen iftira ve demagojilere sarılarak kendilerini 
“haksızlığa ve tasfiyeye uğramış örgüt emekçileri” olarak pazarlama 
çabasına giriştiler. Ancak o denli çürümüş ve dibe vurmuşlardı ki, 
gerçek yüzleri çok geçmeden sırıttığı için, önceleri bu demagojileri 
yutan oportünist çevreler tarafından bile zamanla terkedilip yalnız 
bırakıldılar.

Örgüt genelinde tasfiyeciliğin tasfiyesi doğrultusunda gündeme 
getirilen (2004 Mayıs sonu) “Üç yayın, üç kurultay” stratejisinin 
kurultay ayaklarından birini de yurtdışı konferansının yapılması 
oluşturuyordu. Örgüt tarihinde bu bir ilk olacaktı.

Konferansın startı, 15 Temmuz 2004’te yayınlanan  bir MK genelgesiyle 
verildi. Genelgede, konferansın amaç ve misyonu tanımlanıyor, daha 
sonra delegelerin kararlarıyla son şekli verilip kesinleşeceği belirtilen 
bir gündem taslağı öneriliyor ve delegelik ölçütleri ortaya konuluyordu.

Olabildiğince geniş bir temsiliyet ve katılımın hedeflendiği Konferans 
delegeliği için üç temel kıstas belirlenmişti: 1) Yurtdışında örgütlü 
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faaliyetin sürdüğü bütün ülkeler ve farklı faaliyet alanlarının eksiksiz ve 
güçlü bir biçimde temsil edilmelerinin sağlanması, 2) Ülke ve alanların 
temsiliyeti sorununun biçimsel/sayısal bir yaklaşımla düşünülmeyip, 
örgütsel birikim ve deneyimin, kolektif aklın ve potansiyellerin en 
üst düzeyde temsiline olanak tanınması, 3) Konferans’ın içeriği gibi 
delege bileşiminin belirlenmesinde de “dünün değil yarının esas 
alınması”.  Bu bağlamda, konferans bileşiminin, geçmişteki hizmet 
ve emekleri ne olursa olsun örgütün geleceğinin inşasında yeralma 
iddia ve kararlılığı zayıflamış ‘yorgunlar topluluğu’ndan oluşmasına 
meydan verilmemesi.

Genelgede vurgulanan bir başka yaklaşım gereği Konferans’ın delege 
bileşimi, bu ölçütler ışığında, mevcut ülke komitelerinin ve temel 
kadroların görüş ve önerileri alınarak belirlendi. Örgüte sonradan 
bayrak açan çürümüş tasfiyeci unsurların da bu bağlamda görüş 
ve önerileri alındı. Ön belirlemesi YDK tarafından yapılan delege 
bileşimine bunlar dahil kimseden tek bir itiraz gelmedi.

TİKB 1. Yurtdışı Konferansı, Kasım 2004’te yapıldı. Konferans, 
dört Avrupa ülkesinden 18 çağrılı delegeden 16’sının katılımıyla 
gerçekleşti. Delegelerden biri sınır geçişlerinde karşılaştığı problemler 
yüzünden, kendini geriye çekenlerden eski bir YDK üyesi diğeri 
ise Konferansa katılmak yerine satın alacak yazlık ev aramak için 
Türkiye’ye gittiğinden katılamamışlardı.

Konferans çalışmaları, ‘geçmişin değerlendirilmesi’ ve ‘geleceğe 
yönelik perspektifler’ başlıkları altında toplanabilecek iki ana eksen 
üzerinde yürüdü. Ancak geçmişe dönük değerlendirme ve tartışmalar 
kısa sürdü. Çünkü sonradan örgüte bayrak açacak çürümüş tasfiyeci 
unsurlar dahi bu konuda yapılan değerlendirmeleri paylaşıyorlardı. 
Nitekim sonradan hazırlanan Konferans Sonuç Bildirgesi’ne onlar 
da onay verdiler.

Bildirge, geçmişin değerlendirilmesi kapsamında şu temel tespitleri 
içeriyordu:

“ ... YD çalışmamız, örgütümüzün planlı ve bilinçli bir yönelimi üzerine 
başlamadı. Farklı nedenlerle YD’na çıkmış olan yoldaşlarımızın, 
devrimci sorumluluk duygusu ile örgüte bağlılık temelinde başlattıkları 
bir çalışma oldu. Onların bu tutum ve yönelimleri, o yıllarda başını alıp 



162

gitmiş olan ‘1. Tasfiyeci dalga’ karşısında devrimci bir duruş özelliğini 
taşır. Bu yönüyle tarihsel bir anlama ve değere sahiptir. Konferansımız 
bu dönemi, ‘Örgütü YD’da varetme, yarattığı değerler sistemini YD’na 
da taşıyıp yayma dönemi’ olarak tanımlamıştır.

YD faaliyetimiz 1990’ların ortası itibarıyla ‘kitleselleşme’ yönelimine 
girdi. Bu yönelim, örgütümüzün 2. Konferansı’nın temel yönelimleriyle 
de uyumluydu. Kitleselleşme yönelimi temelinde atılan adımlarla 
küçümsenmeyecek bir ilişki ağı da yaratıldı. Ancak bu yığınak, 
çokyönlü bir politik çözümlemeye dayalı olmak yerine salt ‘büyümeyi’ 
esas alan bir tekyanlılık ve kendiliğindencilikle yürüdü. Bu arada 
1996’dan sonra Türkiye cephesinde yaşanan genel durgunluk ve 
onu izleyen ‘2. Tasfiyeci dalga’nın YD’nda da dağıtıcı ve daraltıcı 
etkileri ile birleşerek genel bir eksen kayması ortaya çıkardı. Merkezi 
yönlendirme ve denetim zayıflığı başta olmak üzere örgütsel işlerlikteki 
temel zaaf ve boşluklar zemini üzerinde ‘örgütü örgütsüzleştirici’ 
sonuçlar doğuran bir bumeranga dönüştü.

YD faaliyeti, her zaman Türkiye’deki gelişmelere tabi, ona bağımlılık 
ölçüsünde paralel bir grafik çizmiştir. Bu temelde, özellikle 1995 Gazi 
Halk Direnişi ile 1996 SAG-ÖO süreci ve 2000 ÖO süreci gibi tarihsel 
kesitlerde güçlü bir devrimci sorumluluk ve sahiplenme sergilenmiş; 
militan direnişlere öncülük ve önderlik edilmiştir. Bu performans, 
küçümsenmeyecek bir dinamizm ve birikim yaratmıştır. Fakat bu 
birikim, derinleştirilip süreklileştirilemediği gibi, neredeyse tek çalışma 
biçimi ve aracı haline gelmiş dernek çalışmasının eksensizliği içinde 
niteliksiz bir yığınağa dönüşüp erimiştir.

Konferansımız bu durumu; genel olarak TDH’de, özel olarak bizde 
de varolan, kaynağını iktidar bilinci ve sosyalist ideal zayıflığının 
oluşturduğu stratejik vizyon ve onun taktik örgütlenmesinden 
yoksunlukla açıklamıştır.

Gelişim aslolarak Türkiye’deki konjonktürel gelişmelere paralel 
ve bağımlı bir gelişmedir. Nitekim sadece bizim değil dışımızdaki 
Türkiyeli devrimci örgütlerin de yurtdışı faaliyetleri, bu bağımlılığın 
sonucu olarak, kitle hareketindeki genel kırılma ile 2. tasfiyeci dalganın 
üzerine binen ÖO sürecinin somut kazanımlar elde edememesinin 
yarattığı moral bozukluğu ve devrimci harekete karşı güven kırılması 
nedeniyle 2000’li yıllar sonrası gerileyip dibe vurmuştur.
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YD çalışmamız, 2000’li yıllara gelindiğinde, faaliyetin bütününden 
sorumlu yoldaşların bireysel sınırlılıklarının sınırlarına dayanmış; 
nesnel gelişme ve koşulların da basıncıyla içe kapanıp kökleri geçmişe 
dayanan bozulmaların su yüzüne vurduğu bir döneme girilmiştir. 
Örgütlü gibi gözüken örgütsüzleşme, çevrecilik, politikaya ilgisizlik, 
ufuk ve ölçü daralması, kafalarda legalleşme bu bozulmalardan 
bazılarıdır. Fakat hepsinden önemlisi, süreci devrimci bir tarzda yarma 
iradesinin ortaya konulamamasıdır...” (TİKB 1. Yurtdışı Konferansı 
Sonuç Bildirgesi’nden)

Bildirge, bu tablonun ortaya çıkışının “birinci dereceden sorumlusunun 
TİKB MK” olduğunun altını kalınca çizer. Ancak bununla bağlantısı 
içinde gerçeğin şu yönünü de net ifadelerle vurgular:

“... TİKB MK’nın sorumluluğunun büyüklüğü, YD çalışmasını yürüten 
kadroların, özellikle de başından beri faaliyetin başında bulunan 
yönetici kadroların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Organ 
işlerliğine dayalı asgari bir örgütlü tarz ve işlerlik yerine kişisel özellik 
ve tarzların egemen olduğu bir faaliyet ve yönetim anlayışı başta 
olmak üzere TİKB’nin herkes tarafından bilinen temel değerleriyle dahi 
çelişen tutumların bu denli yaygınlığının salt ‘merkezi yönlendirme ve 
denetim zayıflığı’ ile açıklanamayacağı ortadadır.” (agk)

TİKB 1. YD Konferansı, geleceğe yönelik olarak öncelikle bir paradigma 
değişikliğini merkeze aldı. Gelecek perspektiflerinin temeline “nitelik” 
paradigmasını yerleştirdi. Bu değişikliğin özü ve amacı Konferans 
SB’inde şöyle ifade ediliyordu:

“...Bu yeni bir ‘slogan’ın ortaya atılışı değil, YD faaliyetinin bütününe yön 
veren paradigmalar açısından bakıldığında yeni bir dönemin açılışıdır. 
(...) Nitelik paradigması, vasıfsızlığın örgütlenmesi anlayışından 
uzaklaşıp, faaliyetlerin niteliklendirilmesini ve niteliğin örgütlenmesini 
ilke edinmektir. Bu aynı zamanda güçlerimize ‘21. yüzyıl devrimciliği’nin 
gerektirdiği yeni beceri ve nitelikler kazandırmayı esas almayı; genel 
örgüt faaliyetinin, organların ve kadroların değerlendirilmesi sırasında 
‘nitelik’ ölçütünü temel ölçütlerden biri olarak kabul edilmesini şart 
koşar. Niteliksel donanıma yönelip, çokyönlüleşme ve uzmanlaşma 
esas alınacaktır.” (agk)

Konferans, yurtdışı çalışmasının misyonundan örgütlenmede öncelik 
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verilecek güçler ve coğrafi alanların belirlenmesine, kadro politikası ve 
ölçütlerinden dernekler politikasına, enternasyonal büro faaliyetlerinin 
organizasyonundan çalışma tarzı ve mali sorunun çözümüne kadar 
her konuda yeni dönemin politika ve hedeflerini bu paradigmanın 
ışığında somut ve ayrıntılı bir biçimde yeniden tanımladı.

Örgüt tarihindeki ilklerden birini oluşturan Konferans sonrası süreç, bir 
bakıma kendiliğinden bir ayrışma süreci olarak işledi. Bir taraftan 
faaliyetler daha da belirgin devrimci siyasal bir karakter kazanıp daha 
örgütlü bir hal alırken diğer taraftan dökülmeler hızlandı. Ülkeden 
yeni gelmiş olanlardan bazıları da dahil devrimci enerjisini tüketmiş 
olanlar peşpeşe tökezleyip mücadeleden kopmaya başladılar. Fakat 
öbür yandan faaliyetlerin içeriği hedeflediğimiz düzeyde olmasa 
da farklılaşmış, yeni açılımların kimi sonuçları kendini yavaş yavaş 
göstermeye başlamıştı. Örneğin derneklerde yönetim kurullarının 
eskisi gibi yukardan atanması uygulamasına son verilerek tabandan 
seçim sistemine geçilmişti. Dernek faaliyetleri kapsamında 
düzenlenen kurs ve etkinlikler çeşitlenmiş, kadınlarla ve gençlerle ayrı 
gruplar halinde tiyatro çalışmaları, türkü geceleri, sanatsal sergiler, 
değişik konularda uzmanların katılımıyla gerçekleşen panel ve sohbet 
toplantıları gibi farklı etkinliklere belli bir süreklilik kazandırılmıştı.

En belirgin açılımlardan biri de enternasyonal ilişkiler alanında 
gerçekleşmişti. Geçmişte zaman zaman kurulan iğreti ilişkilerden 
farklı olarak dünya çapında yaygın ve geniş bir devrimci 
kurumsal ilişkiler ağının örülmesine yönelindi. Örgüt bunun 
ilk somut sonuçlarını da, 2006 Mart’ında İstanbul’da yapılan 
Söz Alınterinin Kurultayı’na katılan uluslararası delegasyonun 
bileşiminde gördü. Tasfiyeciliğin tasfiyesi doğrultusunda belirlenen 
“üç kurultay” kapsamında organize edilen bu kurultaya Brezilya’dan 
Topraksız Köylüler Hareketi (MST), Kolombiya Petrol İşçileri 
Sendikası, Arjantin İşsiz İşçiler Hareketi ve Güney Afrika’dan Su 
Platformu’nun üst düzey temsilcileri katıldılar. O Kurultay’ın öne çıkan 
ve belleklerde en fazla iz bırakan yönlerinden birini de bu uluslararası 
katılım oluşturdu zaten.

Örgütün 2005 sonrası ağırlaşan krizi ve içe kapanması yüzünden 
kurulan kimi ilişkiler zayıflayıp kopmuş olmakla birlikte TİKB, dünyanın 
her kıtasından, 41 ülkeden 60’ın üzerinde devrimci-komünist parti ya 
da örgütün oluşturduğu enternasyonal bir örgütlenme olan İCOR’un 
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kurucularından biri oldu. Ve ilk dönem onun Avrupa yürütmesinde yer 
aldı.

TİKB’nin bugün Almanya, Fransa, Yunanistan başta olmak üzere 
Avrupa’nın birçok ülkesindeki Marksist-Leninist parti ya da parti öncesi 
oluşumla ilişkileri sürmektedir.

Parti ve devrimci örgütler dışında otomotiv, maden, liman işçilerinin 
örgütlendiği uluslararası platformlar başta olmak üzere işçi ve kadın 
hareketinden farklı tipteki örgütlenmelerin de içinde yer almaktadır.

Örgütün ülkede varlığını sürdürüp sürdürmediğinin sorgulanır hale 
gelmesi yüzünden 1. Yurtdışı Konferansı, yurtdışındaki örgüt güçleri 
içinde de özel bir coşku ve heyecan yaratmadı belki ama ülkede 
özellikle de örgüt yönetimini ellerinde bulunduran tasfiyeciler tarafından 
tam bir suskunluk fesadıyla karşılandı. Bu bilinçli kayıtsızlık bir süre 
sonra açık saldırı ve düşmanca propaganda biçimine büründü. O 
sıralar cezaevinden çıkmış olan hizipçi elebaşı ve onunla aynı telden 
çalmaya başlayan MÖK üyeleri, yurtdışındaki kadroları ve  yapılanları 
lekeleyip değersizleştirebilmek için burjuvaziye rahmet okutacak bir 
karalama kampanyasına giriştiler. Yalnız ağızlarını her açtıklarında, 
yurtdışındaki faaliyetler konusunda sadece peşin hükümlü değil aynı 
zamanda ne kadar cahil olduklarını ele verdiler. Yıllardan beri düzenli 
olarak iletilen belge ve raporları dahi okumadıkları her hallerinden 
anlaşılıyordu.

Örneğin hizipçi elebaşı, “yurtdışındaki Türkiyeli göçmen kitlenin 
yapısı ve geçirdiği değişimlerin kavranması yönünde en küçük bir 
çaba hatta yönelimin olmadığı, bu arada 1. Yurtdışı Konferansı’nda 
sınıfın ve sınıf çalışmasının adının dahi anılmadığı” iddiasındaydı. 
Halbuki bunlardan birincisi konusunda ilk adımlar daha 2003 yılında 
atılmıştı. Yalnız ‘birilerin yazdığı, diğerlerinin okuduğu’ geleneksel 
yöntem ve yaklaşımlardan farklı olarak ‘teori ve politika üretiminin 
kolektivize edilmesi’ düşüncesiyle hareket edildiği için kurulan 
araştırma gruplarının çalışmaları yavaş ilerlemişti. Öte yandan 1. 
YD Konferansı’nın oturumlarından biri bütünüyle bu değişimin 
tartışılmasına ve başlatılan çalışmanın önemine ayrılmıştı. Nitekim bu 
çözümleme süreci, Konferans’ta belirlenen yol haritasına uygun olarak 
konferansı izleyen aylarda hızlanıp sonuca götürüldü. Yurtdışında iz 
bırakan bir siyasal faaliyet örneği olarak “Alınterimle buradayım” 



166

kampanyası, bu çözümlemenin üzerine inşa edildi. Ancak hizipçi 
elebaşı, MÖK’e iletilen Konferans tutanaklarını ve diğer belgeleri 
okumadığı için ve asıl olarak her konuda yaptığı gibi bu konuda 
da kafasında önceden oluşturduğu önyargıları gerçeklerin yerine 
geçirdiği için bu iftirayı ısrarla sürdürmekten vazgeçmedi.

“1. Yurtdışı Konferansı’nda sınıfın ve sınıf çalışmasının adının 
dahi anılmadığı” iddiası ise, bundan çok daha kaba bir tahrifat 
ve sorumsuzluk örneğiydi. O dönemin legal yayın organında da 
yayınlanan 11 sayfalık Konferans Sonuç Bildirgesi’ni okuyan biri bile 
bu iddiada bulunamazdı. Konferans’ın konuya verdiği önem, o özet 
bildirgede bile kendini açıkça gösteriyordu:

“... Çalışmada stratejik bir plan, hedef ve öncelikler belirlemesinden 
yoksun bir çalışmanın, kalıcı sonuçlar doğurmaktan uzak, verimsizliğin 
yanı sıra nasıl kendiliğindenci bir sürükleniş ve deformasyona yol 
açtığını dikkate alan 1. Konferansımız, YD çalışmamızda sosyal ve 
sınıfsal açıdan; a) işçiler, b) yurtdışında yetişen genç kuşaklar ve c) 
kadınlar içinde çalışmayı stratejik öncelikler olarak belirlemiştir.

Yurtdışında bulunan Türk ve Kürt kökenli işçiler içinde çalışmanın 
taşıdığı önem, komünist bir sosyal devrim örgütü için açıklama 
gerektirmeyecek kadar nettir. Bu öncelik, örgütün bundan sonraki 
faaliyetlerinde sadece kesimsel değil, dernek politikası ve yayın 
faaliyeti başta olmak üzere diğer bütün faaliyet kolları ve araçlarının 
kullanımı sırasında da yol gösterici olacaktır.

Bu doğrultuda alınan kararlar:

Bulunulan ülkelerin sınıf gündemi sürekli takip edilmeli, bir bilgi havuzu 
oluşturulmalıdır.

YDK, Avrupa işçi sınıfının gündemi konusunda örgütü sürekli 
yönlendirmelidir (Merkezi afiş, bildiri, genelge vs.).

YDK, Avrupa işçi sınıfının temel önemdeki gündem konularını 
ifade edip/yönlendirecek temel sloganlar üretmeli; uluslararası 
işçi hareketinin, emperyalist üretimin ulaştığı devasa boyutlarla 
toplumsallaştığı günümüz dünyasında, sloganların da ortaklaştığını 
geniş emekçi kitlelere taşımalıdır.
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Derneklerimizde sınıf gündemine ilişkin toplantılar periyodik olarak 
organize edilmelidir.

Görece ilerici dinamikler taşıyan sendikalarla kurumsal ilişkiler 
geliştirilmelidir.

Gazetemiz bulunulan alanlardaki tüm fabrika önlerinde satılmalı, en 
azından işçilere tanıtılmalı, bunun için yöntemler geliştirilmelidir..” 
(TİKB 1. Yurtdışı Konferansı Sonuç Bildirgesi’nden)

Hizipçi aydın oportünizmi, sadece yurtdışı konusunda değil genel 
olarak her konuda bu tür  çarpıtma ve iftiralara başvurarak hedeflediği 
sonuçlara ulaşmaya çalıştı ve bu huyundan hiç vazgeçmedi.

Örgütün içinde bulunduğu durum yurtdışına da olumsuz yansıyordu. 
Örgüte ve onun geleceğine güvenleri sarsılmış olan kadrolar ve 
taraftarlardaki moralsizlik, yurtdışı ortamının çürütücü etkenleriyle de 
birleşerek şekilsizlik ve çevreciliğe kan taşıyordu. Örgüt fikri ve disiplin 
aşınmış, proletaryaya ve devrimciliğe yabancı anlayış ve tutumlar 
olağanlaşmıştı.  Hizipçi tasfiyecilikle yolların ayrıldığı 4. Konferans 
sonrası sürecin önceliğini yurtdışında da “örgütü ve örgüt fikrini 
yeniden canlandırmak” oluşturdu. Ancak tasfiyeci tahribatın derinliği 
ve büyüklüğünden dolayı bu kolay olmadı.

Program sorununun çözüme bağlandığı 1.Kongre (Eylül 2012), 
TİKB’nin önüne, “militan proleter sosyalist çizgide devrimcilikte 
düzlem farklılaşması yaratmak” stratejik hedefini koydu. Bu hedef 
kapsamında alınan kararlardan biri de 2. Yurtdışı Konferansı’nın bir 
an önce yapılmasıydı.

TİKB 2.Yurtdışı Konferansı 2012 Aralık’ın da toplandı. Toplantıya 
iki ülkeden toplam 10 delege katıldı. Bu daralma, örgütün yd’nda 
çok fazla kan kaybetmiş olmasından kaynaklanmıyordu. Asıl neden, 
sürmekte olan mevcut ilişkilerdeki genel gerileme ve yorgunluktu. 
Delege sayısı bu yüzden bu denli düşük kalmıştı.

Yurtdışındaki mevcut durumun değerlendirilmesi kapsamında 
Konferans, bu sonucu da doğuran etkenler üzerinde durdu. 4. Konferans 
sürecinde ortaya çıkan tasfiyeci hizipçi faaliyetin neden olduğu yıkım 
ve dağıtıcılığın altını çizmekle birlikte sorunun sadece hizipçilere  
ve dışımızdaki etkenlere bağlanamayacağını da özellikle vurguladı. 
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Bu bağlamda, “...kendimizden kaynaklanan etkenler kapsamında 
özellikle yönetici organlarda yer alan kadrolardaki yorgunluk ve ufuk 
daralmasının üzerinde durdu. Tasfiyecilik döneminde serpilip kök 
salan çevreci anlayış ve alışkanlıkların geriye çekici ve sınırlandırıcı 
etkilerinin bu düzlemdeki sonuçlarının da altını çizdi” (TİKB 2. YD 
Konferansı Sonuç Bildirgesi’nden).

2. Yurtdışı Konferansı, yeni dönemin yol gösterici paradigmasını 
“yoğunlaşma-derinleşme” olarak belirledi. Faaliyetin bütün yönlerinde, 
enine bir gelişme ve yayılma yerine, derinleşmeyi, kalıcı sonuçlar elde 
etmeyi ve sürekliliği hedefleyen dikey bir gelişmenin esas alınması 
temel yaklaşımını benimsedi.

Tasfiyeci liberal yozlaşma ve çevreciliğin yurtdışında ulaştığı boyutları 
dikkate alan Konferans, aldığı kararlarda ve SB’nde, “örgütün 
omurgasının doğrultulmasını başa yazacağını”, bu bağlamda 
“örgütsel işleyiş ve kadro normlarının yerleştirilmesi konusunda titiz 
olunacağını ve alanların asli güçlerinden ‘duruş sahibi’ olmalarını 
isteneceğini” özellikle vurguladı.

Yurtdışında teorik geriliğin ürkütücü boyutlara varmış olmasından 
hareketle “eğitim sorununa ve siyasallaşmaya özel bir önem 
verileceğini” belirten Konferans, “ML aydınlanma kampanyası” 
açılmasını kararlaştırdı. “... Devrimcilikte düzlem farklılaşması 
yaratmanın ve kadrolaşmanın yolunun faaliyetin çok yönlüleştirilmesi 
ve militanlaştırılmasından geçtiği” tespitini yapan Konferans, 
“Komünist içerikte bir militanlığı, düşüncede ve yaşam tarzında 
militanlık, mücadeleyle ve örgütle kurulan ilişkide militanlık olarak” 
tanımladı. Önümüzdeki süreçte iç yaşantımızı ve değerler sistemimizi 
bu eksen üzerinde kurup geliştirmeyi hedef olarak koydu.

Ve son olarak, TİKB’nin yurtdışı faaliyetinin ne kendinde amaç ne de 
sadece TİKB’yi geliştirip güçlendirmeyi hedefleyen bir faaliyet 
olarak anlaşılmaması gerektiğine dikkat çekerek şu enternasyonalist 
yaklaşımı bir görev olarak tanımladı:

“... Ülkede olduğu gibi yurtdışında da TİKB militanları, kadro ve 
sempatizanlarının bütün faaliyet ve yaşantılarına yol gösteren 
nihai amaç ve hedef, proletaryanın ve insanlığın kurtuluşudur. Bu 
kurtuluşu sağlayacak olan dünya proleter devrimidir. Türkiye’de 
gerçekleştirilecek olan proleter sosyalist devrim de bu genel devrimci 
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sürecin bir parçasıdır.

Bu yüzden TİKB’nin yurtdışı faaliyeti ve yurtdışında bulunan bütün 
TİKB’li komünistlerin temel görevi, bulundukları ülkedeki proleter sınıf 
mücadelesinin gelişimi ve güçlenmesi için ellerinden gelen çabayı 
göstermeyi de içerir.

Her nerede olursa olsun, yanıbaşındaki sınıf kavgasına kayıtsız ve 
seyirci kalan bir komünistlik olamaz!” (TİKB 2. YD Konferansı Sonuç 
Bildirgesi’nden).

Çürütülen konferans süreci

TİKB 4. Konferansı’nın startı resmi olarak 2003 Şubatı’nda verildi. 
Faşizmin F tipi saldırısı ve ÖO süreci nedeniyle zaten gecikmiş 
olan konferansı bir an önce yapma gereği ve zorunluluğu aslında 
2001 Ağustosu’nda gündeme getirilmişti. Fakat hem ÖO sürecinin 
beklenenden uzun sürmesi, arkasından da yurtdışına çıkış 
zorunluluklarının doğması nedeniyle tarih biraz daha sarktı.

Ülkedeki MK ve MÖK üyelerine 2003 Şubatı’nda iletilen yazılı 
yönlendirmede, konferansın bir an önce örgütlenip sonuca götürülmesi 
“bütün çaba, enerji ve dikkatlerin üzerinde yoğunlaşması gereken 
stratejik öncelik” olarak tanımlanıyor ve konferansın amacı, gündemi 
ve yöntemine ilişkin somut önerilerde bulunuluyordu. Bunlar zaten 
önceden de dile getirilmiş ve üzerinde genel bir mutabakat sağlanmış 
önerilerdi.

O günün koşullarında yapılacak bir konferansın gerek içeriksel 
düzey gerekse bileşim bakımından belirgin bir zayıflık taşıyacağı 
açıktı. Ancak salt bu yönü öne çıkararak “gerçeklerden kopuk, 
mükemmeliyetçi bir yaklaşımla hareket edilmemesi” uyarısında 
bulunuluyordu. 3. Konferansın zamanında yapılmamış olmasının 
doğurduğu sonuçlar da hatırlatılarak “tüzüğümüzün gereğini bir an 
önce yerine getirmenin bizim özelimizde en az içeriksel düzey kadar 
önem taşıdığı” vurgulanıyordu. Bu yaklaşımdan hareketle, o koşullarda 
yapılacak konferans bir “ara halka” olarak tanımlanıyordu. Ondan asıl 
olarak “örgüte bir an önce çekidüzen verip merkezi önderlik ve otorite 
boşluğunu ortadan kaldırması” beklenmeliydi. Bu adımın hemen 
arkasından en geç bir ya da bir buçuk yıl içinde yapılacak yeni 
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bir konferansın hazırlıklarına girişilmeliydi. Hatta bu artık program 
sorununun çözüme bağlandığı bir kongre olmalıydı.

MK adına sunulacak genel bir rapor dışında konferansın içeriğini 
belirleyecek ana gündem maddeleri olarak 6 konu başlığı öneriliyordu: 
1) Sınıf hareketinin mevcut durumu, bizim bulunduğumuz nokta, 
sınıf çalışmasına ilişkin hedef ve yönelimlerimiz, 2) Gençlik hareketi, 
bugünkü durum, hedef ve yönelimlerimiz, 3) Yurtdışı çalışması, 
hedef ve yönelimler, 4) Dışımızdaki güçler, platform ve oluşumlarla 
ilişkilerimiz, bugüne kadarki pratiğimizin değerlendirilmesi temelinde 
hedef ve yönelimler, 5) Açık alandaki kurumlarımız, misyonlarının 
yeniden tanımı temelinde hedef ve yönelimler, 6) Çeşitli konularda 
alınacak kısa kararlar.

İletilen yönergede, örgütte karar süreçlerinin demokratikleştirilip 
kolektif hale getirilmesi görüşünden hareketle “örgüt güçlerinin 
olabildiğince çoğunun sürecin aktif bir bileşeni haline getirilmesi” 
ilkesel bir tutum sorunu olarak tanımlanıyordu. Bu konuda da 
“riskleri esas alan geleneksel tutucu yaklaşım ve korkularla hareket 
edilmemesi” uyarısında bulunuluyordu.

Düşünülen içeriksel çerçeve paralelinde somut bir işbölümü önerisi 
yapılıyordu. Buna göre, MK adına sunulacak genel raporla yurtdışına 
ilişkin taslakların hazırlanması yd’na çıkmış olan MK üyeleri tarafından 
üstleniliyor; diğerlerinin, özellikle de sınıf ve gençlik çalışmasına 
ilişkin olanların ülkedeki MK ve MÖK üyeleri tarafından hazırlanması 
isteniyordu. Çünkü bu alanlarda yaşanan gelişme ve tartışmaları 
uzun zamandır inceleme ve izleme olanağının olmayışı dışında 
durumumuza ve yaşanan tıkanıklıklara dair somut bilgi ve verilerden 
de yoksun bulunuluyordu.

2003 Şubatı’nda gönderilen bu kapsamlı yönlendirme metninde 
yer alan önerilerin hiçbirine 2005 yılına kadar herhangi bir itiraz 
olmadı ya da bunlardan farklı bir öneri gündeme getirilmedi. İlkiyle 
aynı içerikte Mayıs 2003 ve Temmuz 2003 tarihlerinde iletilen yeni 
yönlendirmelere de bir itiraz olmadı. Konferansın gündemi, içeriği ve 
örgütlenişine ilişkin öncesinde sözlü olarak da paylaşılan bu sistematik 
önerilere herhangi bir itirazın gelmeyişi ‘onaylamaya’ yoruldu. Ancak 
bu suskunluğun, paranoya düzeyine varmış bir polis korkusu ve 
güvenlik saplantıları nedeniyle iletilen yazı ve yönlendirmelerin çoğu 
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kez MÖK üyelerine bile gösterilmeden – sözlü aktarımla yetinilerek- 
imha edilmesinin yanı sıra sinsi bir sabotaj ve tasfiye planının sonucu 
olduğu yıllar sonra açığa çıktı (Bu sürece ilişkin bütün yazışma ve 
belgelere TİKB 4. Konferans Raporu’nda yer verildi).

Bu akıl almaz hırsın ve tasfiye planının sahibi, o sıralar henüz 
cezaevinden çıkmamış olan neo Bernsteincı aydın oportünizminin 
elebaşısıydı. Uygulama görevini ise, onun gölgesi ve maşası 
olmaktan bir türlü kurtulamayan ‘98 tasfiyeciliğinin birinci dereceden 
sorumlusu üstlenmişti. Bunlar bu amaçla örgüt içi ve çeperinde nabız 
yoklamalarına girişmiş, genellikle zaaflı unsurlara çengel atarak onları 
“yurtdışına karşı” örgütlemeye yönelmişlerdi.

Konferans sürecinin çürütülmesi de uygulanan planın bir parçasıydı. 
Örgütün bütün güçlerinin değişik biçimler bulunarak sürecin aktif bir 
öznesi haline getirilmeleri yaklaşımı başından itibaren “21. yüzyılın 
parti anlayışı gereği ilkesel bir tutum” olarak tanımlandığı halde bunlar 
konferansı yıllarca delegelerden bile saklamışlardı. Konferans 
kapsamında iletilen taslak metinler ve çeşitli konulardaki görüşler 
elekten geçirilerek en fazla ‘seçilmiş’ bazı delegelere -o da yine bazı 
ön yönlendirmeler eşliğinde-verilmiş, buna karşın tasfiyeci aydın 
oportünizminin Bernsteincı görüşlerini içeren metinler adeta sebil gibi 
önüne gelene dağıtılmıştı.

Siyasal pratik mücadele kaçkını tasfiyeci aydın oportünizmi tarafından 
bilinçli olarak sündürülüp tam 7 yıla yayılan 4. Konferans süreci 
boyunca 5 ayrı “örgütsel rapor” taslağı hazırlandı. Kısaca “örgütsel 
rapor” diye adlandırılmakla birlikte bu aslında 3. Konferans sonrası 
yaşanan sürecin MK adına değerlendirilmesi olacaktı. Bu elbette 
örgütün durumunu ve yaşadıklarını merkeze koyan ama kendini 
sadece örgütün içine bakmakla sınırlamayan bir değerlendirme 
olmalıydı. Tarihsel materyalist yöntemin ruhuna uygun hareket 
edildikten sonra onun kapsamı ve sınırları artık bir tercih sorunuydu. 
Zaten erimiş olan örgüt güçlerindeki düşünsel ve ruhsal yorgunluğun 
boyutları gözönünde tutulacak olursa o günün koşullarında uzun boylu 
teorik çözümlemelere girmenin ne zamanı ne de sırasıydı. Merkezi bir 
irade ve yönelimin bir an önce ortaya konulması her şeyden daha 
önemli ve acildi.

Rapor taslakları konusunda yaşanan ayrılıkların temel nedenlerinden 
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biri de, ‘98 sonrasında yaşanan tasfiyeciliği nesnel koşullardaki 
değişimlere bağlayan mazeretçi yaklaşımla nesnel etkenlerin 
üzerinden atlamamakla birlikte devrimciliğin özünü oluşturan iradi 
etkenler konusunda sergilenen yapısal ve dönemsel zaafların 
üzerinde duran özeleştirel yaklaşım arasındaki uyuşmazlıktı.

Kökleri daha geriye gitmekle birlikte örgütün ‘98 sonrasında 
tasfiyecilik batağına sürüklenmesinin birinci dereceden sorumlusu 
küçük burjuva aydın oportünizmi, bu utanç verici durumu, Bernsteincı 
bir yorumla okuduğu “büyük dönüşüm”e bağlama eğilimindeydi. 
Nitekim korkaklığı nedeniyle ‘98 sonrasında örgütü de kendisi gibi 
paralize eden tasfiyeci, Bernsteincı “büyük dönüşüm çözümlemesi” 
üzerine tartışmalar sırasında veciz bir biçimde itiraf etti bunu: “Büyük 
dönüşüm çözümlemesini okuduktan sonra kendi hikayemi de farklı bir 
gözle görmeye başladım.”

Bu itiraf, tasfiyeciliğin kendisine nasıl mazeret arayışı içinde 
olduğunu ele verdiği kadar  Bernsteincı “büyük dönüşüm 
çözümlemesi”nin nasıl oportünist bir karaktere sahip olduğunun 
da çarpıcı bir göstergesiydi.

Hazırlanan taslaklardan birincisi asıl olarak Bernsteincı sağcılığın 
zaman kazanmaya duyduğu ihtiyaçtan dolayı, ikincisi ise örgütün 
tasfiyesi sürecinde MK ve MÖK’ün oynadıkları rollerin açık ve net 
bir biçimde sergilenmesinden duydukları rahatsızlık nedeniyle 
tasfiyecilerin muhalefetiyle karşılaştı. Üçüncü ve dördüncü 
taslaklar, 2005 sonrasında birbirlerine yakınlaşıp “sen beni tut, 
ben seni” oportünist ilkesi temelinde koalisyon kuran tasfiyeci 
aydın oportünizminin iki kanadı arasındaki ideolojik pazarlıkların 
belgeleriydi. Bernsteincı çürümüş aydın oportünizmine tavır alan 
delege çoğunluğunun benimsediği son taslak ise TİKB 4. Konferans 
Raporu olarak resmileşti ve yayınlandı.

Klasik konferans raporlarından farklı bir format ve içeriğe sahip olan 
bu belge, 3. Konferans sonrası süreçte nelerin nasıl yaşandığını yazılı 
belgeler eşliğinde sergilemekle yetinmeyip kimi bölümleriyle TİKB’nin 
tarihsel-yapısal zaaflarına da eğilen daha geniş bir tarih okuması 
özelliğini taşıyordu.

İlk rapor taslağı ve yurtdışına ilişkin metinler 2003 Kasım başında 
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iletildiği halde aylarca hiçbir ses çıkmadı. Konferansın bir an önce 
tamamlanması her şeyden önemli ve öncelikli ‘stratejik görev’ olarak 
tanımlandığı halde bu sessizlik yadırgatıcıydı. Sadece Konferans 
sürecinin işleyip işlemediği konusunda değil örgütün genel durumu 
hakkında da hiçbir bilgi akışı yoktu. Yurtdışındaki MK üyeleri ile 
örgütün ilişkisi fiilen koparılmıştı.

Bu konudaki ısrarlı girişimlerine ve giderek sertleşen eleştiri ve 
uyarılarına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmaması üzerine bu 
üyeler, 2004 Mayıs sonunda gönderdikleri bir notta ülkedeki MK 
ve MÖK üyelerine açıkça “sizler bizi fiilen tasfiye ettiniz, örgütle 
bütün bağlarımızı kestiniz” suçlamasını yönelttiler.

Bu kadar ağır ve sert bir suçlamaya rağmen tablo -2007 yılına kadar- 
değişmedi. Sık sık tekrarlanan para talepleri dışında ülkeden düzenli 
bir bilgi akışı sağlanamadı. Bu arada aranır duruma düşen başka bir 
MK üyesiyle MÖK üyesi yönetici bir kadronun daha örgüt kararıyla 
yurtdışına çıkarılmaları gerekti. Bu gelişmenin de zorlamasıyla MK -o 
sıra hala cezaevinde bulunan bir üyesi dışında- yıllardan sonra ilk kez 
yüz yüze bir toplantı yapabildi.

2004 Eylül başında yapılan toplantıda; Konferans konusu başta 
olmak üzere 2000 sonrasının gelişmeleri, dünyada ve ülkedeki 
mevcut durum, genel tasfiyeci dalganın gelişim seyri ve karakteristik 
özellikleri yanında bizim özgülümüzde yaşanan fiili tasfiyecilik olgusu, 
bunun hangi dinamiklere yüklenerek nasıl yarılabileceği enine boyuna 
konuşuldu. Konferansın yılsonuna kadar tamamlanması konusunda 
görüş birliğine varıldı. Bu süreci bir an önce tamamlamanın bizim 
özgülümüzde kazandığı özel önemden hareketle yeni bir gündem 
ve çerçeve saptandı, bu temelde yeni bir görev paylaşımı yapıldı. 
MK ve MÖK üyelerinin dahi aylarca tek bir görüş belirtmedikleri ilk 
rapor taslağında yer alan “Sol hareketin durumu” ve “Ölüm Orucu 
değerlendirmesi” bölümlerinin legal olarak yayınlanmaya uygun hale 
getirilerek “üç yayın, üç kurultay” yönelimi kapsamında çıkmak üzere 
olan yasal dergide yayınlanması kararlaştırıldı.

Dört ana bölümden oluşan o taslağın “TİKB’nin durumu” ile “Stratejik 
hedef ve yönelimler” başlıklarını taşıyan bölümlerinin ise genişletilerek 
yeni taslakta da yer alması konusunda hemfikir olundu.



174

Bu arada o güne kadar MÖK sekreterliği görevini de yürüten MK 
üyesi, organdan istifa isteğini bir kez daha gündeme getirdi. O bunu 
2002 Ağustosu’ndan beri istiyordu. Organın diger üyeleri, bunun o 
kosullarda “sorumlu bir tavır değil sorumluluktan kaçış” anlamına 
geleceğini belirterek kendisini vazgeçirmişlerdi. Ama bu kez, “siyasi 
olarak hakkını zaten veremediği bu sorumluluğun manevi ağırlığını 
da artık taşıyamaz hale geldiğini” vurgulayarak istifada ısrarlı 
oldu. Yaşadığı düşünsel ve ruhsal çöküntü zaten çıplak gözle bile 
görülebilecek kadar açıktı. Bu durum ve ısrarı dikkate alınarak, “daha 
fazla ezilmemesi” gerekçesiyle talebi bu kez kabul edildi. Ancak 
özellikle 2006 sonrasında tüm bu yaşananları,  o güne kadarki -ve 
sonraki- pratiğini ve o gün söylediklerini “unutarak”  “haksızlığa 
uğramış” görüntüsü çizmeye yöneldi, “mağdur”u oynamaya soyundu. 
Ne de olsa, “büyük dönüşüm çözümlemesini okuduktan sonra kendi 
hikayesi gözüne daha farklı görünmeye” baslamıştı.

“Üç yayın, üç kurultay” stratejisi, ‘tasfiyeciliğin tasfiyesi’ amacıyla 
gündeme getirilip benimsenmişti (Haziran 2004).  Üçlü yayın 
paketini, kadro güçlerimizi ve kitle çalışmasında öne fırlayan öncüleri 
besleyecek siyasal bir yayın (UÇ), sınıf çalışmasının vazgeçilmez 
araçlarından biri olarak işçi gazetesi (İG) ve hayli yıpranan güçlerimizi 
militan bir komünist bilinç ve ruhla besleyip donatacak yeraltı yayını 
(Orak-Çekiç) oluşturuyordu.

İlk ikisi belirlenen içerikte ve hedeflenen tarihlerde yayınlandı. OÇ ise 
asıl olarak alanlardan ve somut faaliyetten beslenip onlara yol gösterici 
olabildiği ölçüde amaçlanan işlevi görebilirdi. Bir yeraltı yayını masa 
başından çıkmazdı. Bu anlayıştan hareketle sınıf, gençlik ve örgüt 
çalışmasının değişik birimlerinin faaliyetlerinin konu edildiği, faaliyetin 
içinden ses verilen raporlar, yazılar ve yazı önerileri istendi. Fakat 
2007’ye kadar bu konuda da MÖK’ten hiçbir şey gelmedi.

Belirlenen stratejinin ikinci ayağını oluşturan “Üç Kurultay” yönelimi ise, 
örgütün yönünü bir an önce işçi sınıfına ve emekçi kitlelere döndürme 
amacının yanı sıra konferansın geniş bir alansal temsil tabanı 
üzerinde yükselmesi amacını taşıyordu. “Üç Kurultay” olarak; 1) İşçi 
sınıfı içinde uzanabileceğimiz bütün güçlerimizi bir araya getirerek 
yeniden şekillendirmekle kalmayıp sınıf içindeki çalışmalarımıza yol 
gösterecek stratejik politika ve taktik esasların belirleneceği bir “iç 
kurultay/hazırlık kurultayı”; 2) İMT’sini yapmış olan gençlik güçlerimizi 
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gençlik kitlelerine yönelmeye zorlamakla kalmayıp bu alandaki 
çalışmalara yol gösterecek temel stratejik esasların ortaya konulacağı 
bir “gençlik kurultayı”; 3) Sınırlı bir lojistik kaynağı olmaktan çıkarılmış 
olan yd’ndaki faaliyeti içerik ve yönelimler bakımından olduğu kadar 
iç örgütlülük düzeyi yönüyle de bir üst düzleme sıçratmak üzere 
“yurtdışı konferansı” belirlendi.

Bunların hepsi aynı zamanda birer konferans hazırlık aşaması 
olarak düşünüldüler. Buralardan çıkacak çözümlemeler ve kararlar, 
konferansın gündem maddelerinin de içeriğini ve esaslarını 
oluşturacaktı. Dolayısıyla bu platformlara katılacak delegeler dışında 
kalan örgüt güçleri de, böylelikle düşünsel ve pratik olarak, konferans 
sürecinin işlevli birer parçası haline getirilmiş olacaklardı. Belirlenen 
her üç kurultay hedefi de gerçekleştirildi.

“Üç yayın, üç kurultay” stratejisi doğrultusunda peşpeşe atılan 
adımların toplamı, örgüt genelinde ve taraftarlarımız üzerinde tasfiyeci 
ruh halinden kurtulma yönünde gözle görülür bir coşku ve dinamizm 
yarattı.

Fakat 3. Konferans öncesinden başlayarak hastalıklı bir teorisizme 
yönelmiş olan neo koordinasyoncu aydın oportünizminin elebaşısı 
konumundaki MK üyesinin cezaevinden çıkışı (2005 Şubat) her 
bakımdan olumsuz bir dönüm noktası oldu. Yıllardır içinde saklı tuttuğu 
anlaşılan iktidar hırsını çıkar çıkmaz kusan bu unsur, MK’nın diğer 
üyeleriyle doğru dürüst bir görüş alış verişi dahi yapmadan konferans 
sürecinin silbaştan örgütlenmesini gerektiren önerilerle çıktı 
sahneye. Önerileri kabul edilmeyecek olursa örgütü bölmeyi göze 
aldığı şantajıyla işe koyuldu. Onun bu dayatma ve tehditleri üzerine, 
2 yıldır zaten sündürülen Konferans süreci 5 yıl daha gecikecek 
şekilde sekteye uğrayıp tümüyle rota değiştirdi.

Ona göre, “çıkışını örgütün içinde bulunduğu durumdan alan ve 
ağırlıklı olarak örgütsel sorunlar üzerine yoğunlaşan bir konferans, 
dar ve geri bir düzey olurdu.” Halbuki konferansa “tarihi bir anlam ve 
derinlik” kazandırılmalıydı. Bunun yolu ise, emperyalist kapitalizmin 
1980 sonrası neoliberal yeniden yapılanma sürecinde geçirdiği 
değişimlerin kapsamlı bir çözümlemesini yapmaktan geçiyordu. Kendi 
ifadesiyle, “hakkı verilerek yapılacak olursa en az 3 yıl sürecek bir 
yoğunlaşma gerektiren bu çözümleme yapılmadan yürütülecek her 
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türlü siyasal faaliyet, pratiğe her müdahale çabası, parçayla sınırlı, 
sonuçsuz kalmaya mahkum, nafile çabalar olmaktan kurtulamazdı.”

Onun bu “tarihsellik” merakı, daha önce 3. Konferans’ın da zamanında 
yapılmasına karşı çıkma gerekçesi olmuştu. Aynı film, aynı gerekçeyle 
örgüte bir kez daha seyrettirilmek isteniyordu. Diğer boyutları bir yana 
bu tutum, onun tarihten hiç ders almadığı gibi işler krize dönüştükten 
sonra yapmak mecburiyetinde kaldığı “özeleştiri”lerin de görünümü 
kurtarmak için başvurduğu  samimiyetsiz manevralar olduğunun 
çarpıcı bir göstergesiydi.

Yalnız bu kez, onun ilke kural tanımayan her zamanki bürokratik seçkinci 
tutumlarının ötesinde bu unsurun cezaevinde geçirdiği evrim daha 
belirleyici bir role sahipti. Özellikle 19 Aralık sonrası F tiplerinde 
geçirdiği yıllar içinde o, sadece devrimci ruhunu ve mücadelede ısrar 
iradesini yitirmekle kalmamıştı. “Kaynak tutulmasına” yakalanmış, 
kendi tercihleri doğrultusunda okuduğu Doğu-Batı Dergisi gibi 
neoliberal ideolojinin taşıyıcısı gerici kaynakların yörüngesine girmişti. 
Emperyalist kapitalizmin yapısal krizine burjuvazi cephesinden 
çözüm arayışlarının sonucu olan 1980 sonrasının neoliberal yeniden 
yapılanma sürecini tam da neoliberal ideolojinin pazarlamaya çalıştığı 
bir perspektiften değerlendirerek, “üretici güçleri geliştirme yönüyle 
sanayi devriminden sonraki en büyük hatta onu da aşan bir 
dönüşüm” olarak görüyordu. Kapitalist sistemin bu sayede “daha en 
az 30-40 yıl sürecek bir istikrar dönemine girdiğini” iddia ediyor, 
bu nedenle “pratik siyasal mücadeleye yönelmek için aceleye gerek 
olmadığı” vaazını veriyordu.

Dolayısıyla onun kafasında, örgütü bir an önce toparlayarak yeniden 
canlı siyasal bir devrimci organizma haline getirmek diye bir mesele 
ve hedef yoktu. Bu yüzden “konferansı bir an önce tamamlayacağız” 
diye acele edilmemeliydi.

Sonuna yaklaşılmış konferans sürecini yeni bir belirsizliğe iten 
bu yaklaşım, MK çoğunluğunu oluşturan üyeler tarafından doğru 
bulunmadı. “Konferansa ‘tarihi’ bir düzey ve içerik kazandırmak” gibi 
tümüyle subjektif, üstelik soruna dar bir teorisizmle sınırlı yaklaşım, 
devrimci bir yaklaşım değildi. Ayrıca konferansın bu kadar gecikmiş 
olmasının tüzüğe göre daha şimdiden bir “suç” oluşturduğunun 
altı çizilerek 3. Konferans sürecinde yapılan özeleştirilere rağmen 
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aynı hatayı şimdi tekrarlamanın hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağı 
hatırlatıldı. Üstelik zaten başlamış ve sonuna yaklaşılmış olan 
Konferans sürecinin akıbeti konusunda söz ve karar yetkisinin artık 
bütün delegelerde olduğu hatırlatılarak, “... hangi gerekçeyle olursa 
olsun süreci geciktirecek kararların sadece MK ve MÖK sınırları 
içinde kalınarak alınamayacağı, bu yönlü önerilerde ısrarlı olunacaksa 
konunun bütün delegelerin görüşüne sunulması gerektiği” özellikle 
vurgulandı.

Bersteincılığın en kaba haliyle hortlatılmasından başka bir anlam 
taşımayan bu oportünist zırvalar, MK’nın çoğunluğu yanında önceleri 
ülkedeki MÖK üyelerinin de tepkileriyle karşılaştı. Ancak izlenen 
kirli kulis yöntemlerinin, savrulan tehdit ve şantajların ötesinde asıl 
olarak onların da içlerine işlemiş olan tasfiyeci yorgunluk 
nedeniyle Bersteincılığı hortlatan koordinasyoncu teorisizm eğilimi 
bir süre sonra MÖK üyelerinin de işine geldi. Tasfiyeci yorgunlar, 
devrimci pratiğe yan çizme eğilimlerine meşruiyet ve süreklilik 
kazandıracak bu görüşleri bir süre sonra sahiplendiler. Onlar yeni 
Bersteincılıkta kavga kaçaklığına “meşruiyet” kazandıracak farklı bir 
ideolojik kılıf ve mazeret bulurlarken, gözünü örgüt içi mutlak iktidar 
hırsı bürümüş oportünist ise  bunların şahsında “yeni” gibi görünen 
her türlü fanteziye teşne olmaya dünden hazır kuvvetler buldu.

Ancak sorun sadece bir yorgunluk sorunu değildi. Onun da 
gerisinde -tasfiyeciliği de doğuran- daha temel bir etken olarak, 
burjuvazinin neoliberal yeniden yapılanma atağıyla pekiştirmeyi 
başardığı sınıfsal hegemonyasının 20 yılı aşkın bir süredir 
sarsılamamış olmasının yarattığı bezginlik ve karamsarlık 
yatmaktaydı.

Bu bezginlik ve karamsarlık, süreç uzadıkça, umutsuzluk ve yılgınlığa 
dönüşmekte, “yeni” veya “yenilenme” görünümü altına neoliberal 
ideolojinin yörüngesine girilmekte, geçmişin devrimci değer ve 
geleneklerinden nihilist bir kopuşu savunup yerine tarihte ipliği 
defalarca pazara çıkmış en pespaye oportünist tez ve teorilerin ipine 
sarılan tasfiyeci tutum ve yönelimler kolayca yandaş bulabilmekteydi.

Koordinasyoncu teorisizm eğiliminin kaba bir Bersteincılık biçimine 
büründüğü bu katmerli oportünizm yüzünden belirsizliğe itilen sadece 
Konferans olmadı. Konferans süreciyle birlikte örgüt de çürümeye 
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terkedildi. “Üç yayın, üç kurultay” stratejik yönelimiyle belirgin bir yol 
alınan tasfiyecilikten çıkış süreci kesintiye uğratılarak daha derin bir 
tasfiyecilik düzlemine geri dönüldü.

Bunun en çarpıcı yansımalarından biri gençlik alanında yaşandı. 
Tasfiyecilikten çıkış sürecinde en erken ve görece en hızlı toparlanılan 
alanların başında gençlik geliyordu. Bu toparlanma, “üç yayın, üç 
kurultay” stratejik yöneliminin gündeme gelişiyle eşzamanlı olarak 
(2004 Haziran) daha merkezi ve planlı bir karakter kazandı. “Üç kurultay” 
kapsamında hedeflenen toplantılardan biri de gençlik İMT’siydi (İleri 
Militanlar Toplantısı). 2004 Sonbaharı’na gelindiğinde bu toplantı 
yapılmış, gençliğin iç örgütlenmesi güçlendirilmiş, GK üst yönetimi 
ve İK’lar dışında üniversiteler arası koordinasyonu sağlayacak 
merkezi bir birim kurulmuş, üye ve aday üyeler belirlenmiş ve gençlik 
faaliyetlerine yol gösterecek çok yönlü stratejik bir plan çizilmişti.

Bu planın hedefleri arasında yer alan merkezi bir Gençlik Kurultayı, 
2005 yılının Mayıs ayı içinde yapıldı. Toplantı hem içeriğiyle hem 
de değişik üniversitelerden katılımcılar içermesiyle yüzü ileriye 
dönük umut verici bir adım özelliği taşıyordu. Kurultay’da tartışılan 
temel gündem maddelerinden biri de ‘gençliğin geçirdiği yapısal 
değişimle bağlantısı içinde yeni örgütlenme biçim ve modellerinin ne 
olması gerektiği’ konusuydu. İçerik yönüyle de güçlü tartışmaların 
yaşandığı bu madde sonucunda en uygun biçim olarak “sendika” 
tipi örgütlenme belirlendi ve bir “öğrenci sendikasının kurulması 
yönünde çalışmalara başlanması” kararı alındı.

DPG (Devrimci Proleter Gençlik) adına düzenlenen Gençlik 
Kurultayı bu kararı aldığında ortada henüz ne bir sendika ne bu yönde 
bir girişim hatta ne de de ‘merkezi bir politika’ olarak bu fikri savunan 
vardı. Alınan karar, bu anlamda ‘öncü bir tutumun’ ifadesiydi.

Ancak bu kararın alınışının üzerinden neredeyse 2 yıl sonra Genç-
Sen’in kuruluşu gündeme geldiğinde, bu ‘öncü’ tutumun sahibi DPG 
sıradan bir katılımcı derekesine düşmüştü. Çünkü MÖK’e hakim olan 
neo koordinasyoncu zihniyet, “gençlikteki yapısal dönüşümü kapsamlı 
bir biçimde çözümlemedikçe neyin pratiğini yapacağız” diyerek bu 
yönde adım atılmasını engellemekle de kalmayıp ‘sendika’ fikrinin 
anılmasını bile yasaklamıştı.
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Kavga kaçağı koordinasyoncu sağcılık, sadece gençlikte değil 
istisnasız her alanda, “önce çözümlemeliyiz...” bahanesinin arkasına 
saklanarak örgütü adım adım çürüttü.

Hortlayan Bernsteincılık

Teoriyi hem pratikten hem de örgütün içinde bulunduğu durum ve 
ihtiyaçlardan kopartarak ‘kendinde şey’ haline getiren küçük burjuva 
aydın oportünizminin Bernsteincı karakteri baştan itibaren çok açık ve 
ortadaydı.

Onun büyük iddialarla pazarlanmaya çalışılan “büyük dönüşüm” 
çözümlemesi, daha işin başında, “devrimci hareket kapitalizmde 
bugüne kadar hep krizleri ve kriz öğelerini gördü, halbuki aslolan 
üretici güçlerdeki gelişmedir” şeklinde bir önkabulle yola koyuluyordu.

Bu tam da Marks’ın kapitalizm çözümlemesini “Hegelci diyalektiğin 
tutsağı olduğu için bilimsellikten uzaklaşarak onun kendini geliştirme 
yeteneklerini, ondaki istikrar ve uyum mekanizmalarını görmemekle, 
vb.” suçlayan revizyonizmin atası Bernstein’ın, kapitalizmde kredinin 
işlevi konusunda Rosa Luxemburg’a yönelttiği “eleştirinin” tıpatıp 
aynısıydı. Marksizmi devrimci yönlerinden arındırmaya soyunan bu 
dönek de Rosa şahsında militan Marksistleri, “kredinin hep tahripkar 
yanını görüp onun yapıcı-yaratıcı yeteneğinden hiç söz etmemekle” 
eleştirmişti.

Onun cılkı çıkmış görüşlerini neredeyse 150 yıl sonra “zamanı gelen 
yeni görüşler” olarak yutturmaya soyunan neo Bernsteincı oportünizm 
de, kapitalizmi sadece üretici güçleri geliştirme yönünden ele alıyor 
fakat bunun bile üretici güçlerin çok daha büyük bir kısmının yıkımı 
pahasına gerçekleştiği gerçeğinin üzerinden atlıyordu.

Ancak bu tekyanlılık sadece bir konuyla sınırlı değildi. Bu tutum, 
onun “büyük dönüşüm” okumasının bütününe damgasını vuran 
bilinçli tercihin yansımasıydı. Zaten bu yüzden emperyalist 
kapitalizmin yapısal-tarihsel zayıflık ve açmazlarına, çelişkilerindeki 
keskinleşmeye, kriz gerçeğine ve kriz olasılıklarına nadiren -o da 
dilinin ucuyla- değinip geçiyordu.
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Onun “büyük dönüşüm çözümlemesi”, kapitalizmin ‘80 sonrası 
neoliberal yeniden yapılanmasını sadece burjuvaziye avantaj ve 
üstünlük kazandıran yönlerinden okuyan pespaye bir ‘sistem 
güzellemesi’nden başka bir şey değildi.

Çürümüş ve asalak bir sistem olarak kapitalizmin belirli periyotlarla 
yuvarlanmaktan kurtulamayacağı yapısal krizlerinden birine burjuvazi 
cephesinden “çözüm” arayışları kapsamında şekillenen geçici 
bir “çözüm” olarak neoliberal yeniden yapılanma süreci, bu yeni 
Bernsteincılığa göre, “kapitalist sistemin içsel yapısı içerisinde, üretim 
alanından başlayıp genişleyen, sanayi devriminden sonra en büyük 
dönüşüm”dü.

Bu sayede “sistem, kısa hatta orta vadeyi bulacak bir istikrar” sürecine 
girmişti. Sınıf mücadelesinin ölçüleriyle bu daha en az 30-40 yıl 
sürecek bir istikrar öngörüsü demekti.

Burjuvazinin, neoliberal yeniden yapılanma atağıyla, komünist ve 
devrimci hareketler, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar karşısında sağladığı 
başarıları, üstünlük ve avantajları tek yönlü okumakla kalmayıp tarihsel 
bir perspektif bakımından bunların geçici karakterini unutacak 
kadar kendini kaybeden Bernsteincı bu “büyük dönüşüm” okumasına 
bakılırsa, kapitalizm tarihsel olarak bile ömrünü henüz doldurmamış 
bir sistemdi. Ona göre bugün hala “sistemin tarihsel sınırlarına doğru 
hızla yaklaşılmaktaydı”.

Basit bir dil sürçmesi olarak görülemeyecek olan sırf bu cümle bile, 
emperyalizmi, sistemdeki çürüme ve asalaklığın zirveye çıktığı 
“kapitalizmin en son ve nihai aşaması, can çekişen kapitalizm” olarak 
değerlendiren Leninist emperyalizm tahlilinin ve ondan çıkan tüm 
devrimci sonuçların kökten reddi anlamına gelir.

Bu en başta, proleter devrimin ve sosyalizmin güncelliğinin 
reddedilmesidir. Nitekim neo Bernsteinci oportünizm bunu açıkça 
da savundu. Proleter devrim ve sosyalizmin günümüzde artık ‘yakın, 
somut ve güncel’ bir imkan olarak kavranıp buna uygun hareket 
edilmesi yönündeki görüş ve öneriler, lafa geldiği zaman herkesten 
çok daha keskin sosyalist devrimci pozlarına bürünen bu sağcı 
aydın oportünizmine göre yanlıştı. Ona göre bu tür belirlemeler, 
“objektif koşulları doğru değerlendiremediği gibi subjektif faaliyetin 
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doğru noktalara yoğunlaşarak yürütülmesini engelleyen” indirgemeci, 
kestirmeci, dar siyasal belirlemelerdi. Burada kastedilen “doğru 
noktalar”, yıllara yayılmış, keyfekeder “teorik araştırma, inceleme, 
çözümleme faaliyetiydi” kuşkusuz.

İşin ilginci, sonuna yaklaşılmış Konferans sürecinin silbaştan yapılarak 
ona tabi hale getirildiği ve o yapılmadığı taktirde diğer her şeyin “boş, 
anlamsız ve nafile çabalar olmaktan kurtulamayacağı” iddia edilen 
o “büyük dönüşüm çözümlemesi” de bir daha yapılmadı. Sağcı 
aydın oportünizminin başını çeken hizipçi kariyerist, defalarca tarih 
verdiği halde, “eksen” olarak tanımladıkları bu konudaki görüşlerini 
son haliyle yazılı olarak ortaya koymaktan kaçtı. Çünkü hem o 
sözde yeni açılımların ruhuna işlemiş Bernsteincılığı o haliyle örgüte 
yutturamayacaklarını anlamıştı hem de o kapitalizm güzellemesi 3 yıl 
geçmeden bizzat hayat tarafından ıskartaya çıkarılmıştı.

Örneğin, ‘aşkın bir emperyalizm çözümlemesi’ çığırtkanlığıyla 
pazarlanmaya çalışılan o oportünist yavelerin 2005 yılında en az 30-40 
yıl daha sürecek bir ‘stabilizasyon ve istikrara kavuştuğunu’ iddia ettiği 
neoliberal kapitalizm, 2008’de yeni bir kriz çukuruna yuvarlanmıştı. 
Dolayısıyla neoliberal ideolojinin bilinçleri ve ruhları teslim alan 
hegemonyasının gücünü halen koruduğu koşullarda formüle edilip 
kolayca müşteri bulabilen Bernsteincı görüşlerde ısrar bu kez anında 
sırıtırdı.

Ancak bu ideolojik savruluş ve ona neden olan tasfiyeci yorgunluk 
temelde değişmeden kaldığı için her biri birbirinden oportünist 
sağcı liberal görüşler ardı ardına sökün etmeye devam etti.

Bu oportünizm, örneğin emperyalistler arasındaki ilişkilerde, 
çelişkileri ve bunları doğuran yapısal etkenleri değil uzlaşma 
ve birlik yönlerini esas alan “ultra emperyalist” bir yaklaşımın 
savunucusu kesildi. Onlara göre, neoliberal dönemde emperyalistler 
arasındaki ilişkilerde “karşılıklı bağımlılık” daha baskın ve tayin 
edici bir hal almıştı. Ayrıca, eşit olmayan gelişme yasası temelinde 
dengelerin değiştiğini, ABD‘nin teknolojik ve askeri yönlerden 
üstünlüğü hala devam etmekle birlikte 1990’lardaki rakipsiz ve mutlak 
hegemon konumunu artık yitirme sürecine girdiğini, bu arada dünya 
ekonomisinin ağırlık merkezinin giderek Asya-Pasifik bölgesine 
kaydığını, bunun emperyalist güçler arasındaki ilişkilerde de yeni 
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paylaşım talepleri temelinde ilerde yeni sürtüşmeler doğurabileceğini 
söylemek onların gözünde “Avrasyacılık”tı.

2008 yazında “mortgage krizi” patlak verdiğinde Bernsteincı elebaşı, 
neoliberalizmin yeteneklerine beslediği imandan ötürü “bunun genel 
bir kriz olmadığını ve ona evrilmeyeceğini” iddia etti. Ona göre, 
“bu bir mali krizdi ve en fazla ABD ile mali sistemi ona çok benzeyen 
İngiltere’yi etkilerdi. Buna karşın Avrupa Birliği, sömüreceği hinterlandı 
geniş olduğu için bu krizden etkilenmemekle kalmaz, bu süreçten 
muhtemelen konumunu güçlendirmiş olarak çıkardı.”

Ancak daha sonra yaşananlar gösterdi ki: Kriz, sistemin yeni bir yapısal 
kriziydi. Finans alanından patlak vermişti ama banka sermayesiyle 
sanayi sermayesinin iç içe geçip ileri düzeylerde kaynaştığı 
emperyalizm çağının karakteristiğine uygun olarak kısa sürede tüm 
ekonomik faaliyetleri etkisi altına aldı. Bununla da kalmadı, siyasal, 
sosyal ve ideolojik alanlara da sıçrayarak genel bir kriz özelliğini 
kazandı. Bu arada AB neredeyse dağılmanın eşiğine geldi.

“Yeni” adına Marksizm dışı en tapon oportünist tezlere bile sarılmakta 
sakınca görmeyen küçük burjuva aydın oportünizmi, sağcı karakterini, 
ya ortalığı bıktırıcı tekrarlara dayalı laf salatalarına boğarak ya 
da doğruların abese vardırıldığı keskinlikler sergileyerek gizleme 
çabasındaydı. Örneğin “proletarya” ve “sosyalist devrim” sözcükleri ne 
kadar çok, ne kadar abartılı ve ne kadar yüksek sesle tekrarlanırsa 
o kadar “proleter devrimci sosyalist” olunacağı şeklinde bir algıya 
sahipti.

Onların gözünde, günümüzde kapitalist ilişkilerin bir biçimde 
varolduğu bütün toplumlar ayrımsız “proleterler ile burjuvalar”dan 
oluşuyordu. Bu indirgemeci düz mantığa göre: Kapitalizmin genel 
eğilimi olarak ‘üretim toplumsallaşıyordu’, üretimin toplumsallaşması 
‘toplumun da proleterleşmesi’ anlamına geliyordu. Öte yandan 
kapitalist üretim örgütlenmesinin neoliberal dönemde geçirdiği 
değişim bunu dünya çapında yaygınlaştırıp egemen hale getirmişti. 
O halde ister Avrupa’nın gelişkin kapitalist bir ülkesi isterse Orta 
Asya cumhuriyetleri ya da Afganistan, Irak, Suriye söz konusu 
olsun bu açıdan hiç farketmezdi. Her kim, buralarda yaşanan güncel 
siyasal ve toplumsal süreç ve gelişmeleri dahi bu iki sınıf arasındaki 
mücadele olarak görmüyor ve somut hedef olarak sosyalist devrim 
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hedefini göstermiyorsa, o, “proletaryaya ve sosyalist devrimciliğe 
uzak”, “ezilenci”, “halkçı” bulanıklıktan kurtulamamış demekti !!!

Yalnız bu keskin proletarya yandaşlığının proletarya kavrayışı 
‘biraz’ sorunluydu. Bir taraftan en gelişmiş kapitalist ülkelerde dahi 
rastlanmayacak saflıkta sadece proleterlerle burjuvalardan oluşan 
kurgusal toplum tasvirleri çizerken, diğer yandan işsizler, enformel 
sektörlerde çalışanlar, evde çalışan kadınlar, emekçi memurlar, inşaat 
ve temizlik işçileri gibi sınıfın hem sayıca hem de militanlığa açıklık 
bakımından en önemli bazı bölüklerini ‘kent yoksulları’ torbasına 
dolduruyordu. Bu kesimleri “sınıfın müttefiki” olarak tanımlayan ucube 
bir tez ileri sürüyordu.

Ona göre günümüzde proletaryayı asıl olarak, kapitalizmin neoliberal 
yeniden yapılanma sürecinde konumlarını yitirerek proletaryanın 
saflarına katılan eskinin beyaz yakalıları başta olmak üzere vasıflı 
emek türleri oluşturuyorlardı. Fiilen sınıfın parçası haline gelmiş 
olmakla birlikte özellikleri ve alışkanlıkları itibarıyla kendilerini hala 
onun ‘dışında’ ve ‘uzağında’ gören aristokratik eğilimlere de sahip 
bu kesimlerin önemini tekyanlı olarak her fırsatta vurgularken; sınıf 
çalışmasına ilişkin bütün strateji ve taktik önerilerini de bunların 
kazanılması üzerine kuruyordu. Bu özelliğiyle onun ‘sınıf’ kavrayışı 
ve buna dayalı stratejik yaklaşımları ‘aristokratik’ bir karaktere sahipti.

İşçi sınıfı içinde aristokratizm, her zaman bayağı bir sendikalizm ve 
reformizm üretmiştir. Bu yasa bizim özgülümüzde de değişmedi. Lafta 
keskin proletaryacı yeni Bernsteincılığa göre, “komünist partinin işçi 
sınıfı içindeki çalışmasının esasını mevcut sendikaların ele geçirilmesi, 
duruma göre yenilerinin kurulması oluşturur(du)”. Sınıfın sendikal 
mücadele ve örgütlenmesini bile devrimci siyasal bir perspektifle ele 
alıp bu yönde ilerletmeyi merkeze koyan tutarlı komünist bir yaklaşım 
açısından bu katıksız bir sendikalizmden başka bir şey değildir. 
Üstelik bu denli saf bir sendikalizm, II. Enternasyonal oportünizmi 
tarafından bile bu açıklıkta ve kabalıkta savunulmamıştır.

Proletaryanın hala geçerli temel mücadele biçimlerinin başlarında 
gelen grev ve direnişler, yeni Bernsteincı revizyonizme göre “etkisini 
ve önemini yitirmişti”, “devredışı kalmıştı”. Neoliberal dönemde 
“proletarya grev silahından yoksun hale gelmişti.” Sonrasında yine 
hayat tarafından defalarca yalanlanan bu liberal zırvalar da, militan 
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devrimci bir pratikten kaçmanın yollarını arayan aydın oportünizminin 
genel sağcılığının yansımalarıydı.

Neoliberalizmin dünya çapındaki yükselişi gibi kapitalizmin ‘80 
sonrasında Türkiye’de yaptığı sıçrama da, ‘fantezi’ meraklısı aydın 
özentilerinin aklını başından aldı. Onun bu bariz fakat göreli atağını, 
Türkiye kapitalizminin yapısal-tarihsel özellik ve zayıflıklarından, 
emperyalist-kapitalist sistem bütünlüğünden, o bütünlük içindeki 
hiyerarşik ilişkiler zincirinden, buna bağlı ekonomik strateji ve bölgesel 
politika değişikliklerinden soyutlayarak, işbirlikçi karakteri ve yapısal 
zayıflıkları ortadan kalkmamış olan Türk tekelci burjuvazisinin ve 
kapitalizminin, “sermayesinin bölge çapındaki çıkarlarını gerektiğinde 
ordusunun süngü gücüyle de gerçekleştirip koruyabilecek bir güce 
ulaştığını” iddia edebilecek kadar ileri gittiler.

Tıpkı Bernsteincılık gibi bu iddia da bayat bir oportünist tezin farklı bir 
versiyonuydu. Özalizm’in zirvede olduğu ‘80 sonlarında Yalçın Küçük 
gibi aydın sorumsuzluğunun en uç temsilcileri tarafından piyasaya 
sürülen “alt emperyalizm/bölgesel emperyalizm” zırvasının yıllar 
sonra hortlatılmasından başka bir şey değildi.

Neoliberalizm konusunda olduğu gibi Türkiye kapitalizminin ‘80 
sonrası yaptığı sıçrama konusunda da gelişmeleri sadece burjuvaziye 
güç ve avantaj kazandıran yönlerden ibaret gören tekyanlılık, ideolojik 
tutarlılık, ondan da önemlisi sınıfa ve tarihe karşı sorumluluk diye 
bir derdi olmayan küçük burjuva aydınların fantezi merakı sınırları 
içinde kalsaydı yine de fazla sorun oluşturmazdı. Fakat bu oportünist 
ideolojik savrulmalar, politika ve taktiklere yön veren stratejik ön 
kabuller düzlemine taşınmaya kalkışıldı.

Devrimci barutunu tüketmiş küçük burjuva aydın özentilerinin mücadele 
kaçkınlığına kılıf arayışları sırasında sarıldıkları son fantezi, rejim 
tipi konusunda “ikinci Cumhuriyetçi” liberalizmin  “demokratikleşme” 
iddiası oldu. 5 yıl boyunca “eksen” olarak tanımladıkları 
Bernsteinci neoliberalizm çözümlemesini tutturamayınca son 
anda bu kez bu pespaye teze sarıldılar.

Onların iddiasına göre, Türkiye’de faşizm çözülmüş, yerini ‘geri’ 
ve ‘yetersiz’ de olsa burjuva liberal bir rejim yapılanması almıştı. 
Bunu sağlayan dinamik ise ‘dünyanın ve Türkiye kapitalizminin ‘80 
sonrası geçirdiği değişime paralel olarak sermayenin ihtiyaçlarındaki 
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değişmeydi’. Yani bizzat burjuvazi istemiş ve öncülük etmişti bu 
değişime. Tabii arkasında emperyalist burjuvazinin onayı ve desteği 
vardı. Kaldı ki, neoliberal dönemde burjuvazinin egemenlik sistemi ve 
yöntemleri dünya çapında köklü bir değişim geçirmişti. Sanki eskiden 
farklıymış gibi “çok katlı ve katmanlı bir hal almıştı.”

Fakat bu liberal savruluşu temellendirmek amacıyla üretilen ideolojik 
gerekçeler içerisinde herhalde en “derini”, “burjuvazinin, emekçi halk 
hareketinin 12 Eylül öncesi kabarışından duyduğu korkuyu bir daha 
yaşamamak için faşizmi çözdüğü” iddiasıydı!!! Bu gerekçe, ciddi 
bir konuda ciddi bir fikir tartışması açısından aslında sözün bittiği 
noktaydı!.. 1990’lardan sonra çözüldüğü iddia edilen faşizmi çözen 
etkenlerden biri olarak işçi sınıfı ve emekçi halk hareketinin 1980 
öncesi kabarışından duyulan korku gerekçesi ileri sürülebiliyorsa, bu 
mantık karşısında yapılacak bir şey  kalmamış demekti!..

Burjuva devletin yeniden yapılandırılması ve rejimdeki değişiklikler 
konusunda “İkinci Cumhuriyetçilik” ile aynı tezin savunucusu olarak 
karşımıza çıkan yeni Bernsteincılık, sorunu, “rejimde bir değişiklik 
var mı yok mu” şeklinde tamamen skolastik bir kalıba sıkıştırma 
çabasındaydı. Ancak aklı başında olan hiç kimse, ekonomiden 
siyasete, toplumsal yapıdan ideolojik-kültürel değerler sistemine 
kadar her şeyin değiştiği bir tarihsel kesitte, Türkiye’de de rejim 
yapılanmasının hiçbir değişim geçirmeden kaskatı aynı kaldığı 
iddiasında değildi ve olamazdı.

Kaldı ki, burjuvazinin iki ana egemenlik biçimi olarak burjuva 
demokrasisi gibi faşizmi de değişmeden kalan sabit biçimlerde 
düşünmek, Marksist diyalektiğe aykırı bir yaklaşımdı. Uluslararası 
komünist harekette 1930’larda faşizm üzerine yaşanan tartışmalar 
sırasında özellikle İtalyan faşizminin gelişim seyrinden çıkarılan dersler 
kapsamında sık sık vurgulandığı üzere, faşizm, kalıplaşmış tek bir 
biçime sahip olmadığı gibi aynı tarihsel evrede, hatta aynı ülke içinde 
bile duruma göre farklı çizgiler kazanıp farklı biçimlere bürünebilirdi. 
Bu her şeyden önce işçi sınıfı hareketinin gücüne, mücadele ve 
örgütlülük düzeyine bağlıydı. Nitekim 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda 
da birçok ülkede faşizm, işçi sınıfı ve emekçi halk kitlelerinin çetin 
ve inatçı mücadeleleri sayesinde geriletilebilmişti. Ülke içindeki diğer 
etken ve dinamiklerin hareketi gibi uluslararası etken ve dinamiklerin 
hareketini de son tahlilde bu etken belirlemişti. Öte yandan, kendisini 
buna zorlayan bir basıncın olup olmaması dışında kapitalist sistemin 
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göreli bir istikrar mı yoksa devrevi bir kriz evresi içinde mi olduğu 
burjuvazinin bu konudaki tercih ve yönelimlerini belirleyen diğer tayin 
edici etkendi. Ve nihayet, somut bir tarihsel evrede, somut bir ülkede, 
burjuva rejimin somut biçimlenişini tayin eden etkenler bütünlüğü 
nasıl birbirlerinden kopuk ‘kendinde şeyler’ olarak ele alınamazlarsa, 
bu somut ekonomik, siyasal, toplumsal, tarihsel, kültürel, ulusal ve 
uluslararası etkenler bütünlüğü de emperyalizm çağının temel özellik 
ve karakteristik eğilimlerinden kopartılamazdı.

Ancak yeni Bernsteincılık, kapitalizmin neoliberal yeniden yapılanma 
genel sürecini ele alışı sırasında izlediği yöntemi, onun temel 
bileşenlerinden biri olarak dünya çapında izlenen bir stratejinin 
Türkiye özgülündeki izdüşümünü çözümlemeye kalkıştığında da 
tekrarlıyordu. Konuyu sadece sermaye odağından, üstelik korkunç bir 
tekyanlılık ve yüzeysellikle ele alıyordu.

Türkiye’deki rejimin yapılanmasındaki değişimleri o, ekonomide 
olduğu gibi siyasette de gücün daha fazla merkezileşmesi ve 
yoğunlaşması genel eğiliminden, emperyalizm çağında finans 
kapitalin karakteristik özelliği haline gelen gericilik eğilimindeki 
yoğunlaşmadan, azami kar ihtiyacındaki büyümeye bağlı olarak azami 
egemenlik ihtiyacındaki büyümeden ve mali sermaye asalaklığının 
karakteristik eğilim ve özelliklerinden kopartıyordu. Ayrıca çağımızda 
demokrasiyi zorlayacak temel dinamikleri oluşturan işçi sınıfı ve 
emekçi halk hareketinde güçlü bir yükseliş ile devrimci demokratik bir 
ulusal hareketin bununla da belli ölçülerde buluşan bir zorlamasının 
yaşanmadığı koşullarda faşizmi “çözme” misyonunu tutup sermayeye 
(ve örtük olarak onun arkasındaki emperyalist burjuvaziye) veriyordu.

Halbuki neoliberal dönemde burjuvazinin egemenlik sistemi, “ikinci 
Cumhuriyetçi” liberalizmin iddiasının tam tersi yönde bir değişim 
geçirdi. Burjuva devletin yeni yapılanmasında cisimleşen bu değişimin 
yönü, burjuva liberal demokrasinin klasik biçimlerini, mekanizma 
ve kurallarını da kendisine artık ayakbağı olarak gören, bu yüzden 
faşizme özgü uygulama ve yönelimleri giderek genişleyen bir 
tarzda daha belirgin olarak içerir hale gelen, daha baskıcı ve 
despotik bir rejim şekillenmesi yönünde oldu.

Burada özellikle iki etken belirleyici bir konuma sahiptiler: Bunlardan 
birincisi, genel olarak finans kapitalin ama onun içinde de daha çok 
emperyalist para sermayenin ihtiyaçlarıydı. Bu etken, burjuvazinin 
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sınıf egemenliğinin dünya çapındaki yeni yapılanmasının ‘yapısal’ 
belirleyeni idi. Sürece yön veren diğer özel etken ise, burjuva 
devletlerin “güvenlik” kaygılarını paranoik bir korkuya dönüştüren 
11 Eylül sendromuydu. Günümüzde belirli aralıklarla tazelenip 
canlı tutulmaya devam edilen bu sendrom, geniş bir zaman dilimini 
kapsayan ‘konjonktürel’ bir belirleyen durumundadır.

Öte yandan, sermayenin asalaklık ve çürümesinin had safhaya 
vardığı kapitalizmin son aşaması olarak emperyalizm çağında, onun 
da kendi içinde mali sermaye asalaklığının zirve yaptığı bir evrede, 
kapitalizmin doğum ve yükseliş aşamasının siyasal egemenlik biçimi 
olan burjuva liberal demokrasinin hala mümkün ve geçerli olduğunu 
ya da olabileceğini düşünebilmek, ya bu dünyada yaşamamakla 
ya da dünyayı kendine güldürecek orijinallikler peşinde koşmakla 
mümkündü. Burjuvazinin sınıf diktatörlüğünün bu biçiminin, kendi 
içinde geçirdiği tarihsel evrimin genel yönünü ve geldiği son noktayı 
görmek için, İngiltere ve ABD’de 11 Eylül sonrasında çıkarılan 
yasalar ve uygulamalar ile siyasal gücün neredeyse “kişiselleştiği” 
Fransa, Almanya ve İtalya gibi “liberal demokrasinin beşiği ve vitrini” 
ülkelerdeki iktidar yapılanması ve işleyişinin son yıllardaki farklılaşma 
seyrini gözönüne getirmek bile yeterliydi.

O “demokrasinin” günümüzde artık nelere açık ve hazır hale geldiği, 
“gerekli gördüğünde” faşizmin karakteristiklerinden biri olarak şiddette 
nasıl sınır tanımadığı Pakistan ve Sri Lanka gibi örneklerden 
görülebilirdi.

Ancak nerede kendisine “yeni” olarak görünen bir fantezi kulağına 
çalınsa tuzluğunu kapıp peşine düşmeye dünden hazır tasfiyeci “teori 
meraklıları”, gözlerinin önündeki  bu gerçekleri görecek ve bunlar 
üzerine düşünecek halde değillerdi.

Kopuş

Pratik mücadeleye yan çizme temelinde ortaklaşan sağcı aydın 
teorisizmi, MK içinde azınlıkta olmasına karşın MÖK aracılığıyla 
örgütü teslim aldı. O andan itibaren Konferans süreci, ‘iki yazının 
kaleme alınması süreci’ne indirgendi. Sadece delegelerin değil örgütün 
de pasifize edilmesinin gerekçesi haline getirilen bu yazılardan biri 
«büyük dönüşüm çözümlemesi», diğeri ise «örgütsel rapor»du.
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Bunlardan «büyük dönüşüm çözümlemesi» bir daha yapılmadı. 
Bernsteincılığı hortlatan sağcı teorisizmin fikir babası, örgütü 
yıllarca oyaladıktan sonra bu yazıyı tekrar kaleme almaktan kaçtı. 
O ve yandaşları, yıllarca «eksen.. eksen...» olarak tanımladıkları bu 
çözümlemenin -üstelik defalarca tarih verildiği halde- yapılmayışını 
sonradan dert etmediler. Çünkü asıl amaçlarına ulaşmışlardı. 
Neredeyse sonuna gelinmiş Konferansı sabote etmekle kalmamış, 
örgütü yeniden paralize etmeyi başarmışlardı. «Önce çözümleyelim, 
pratiğe sonra bakarız»  sloganını bayraklaştırarak hiçbir riske 
girmeden içi boş entelektüel gevezeliklerle vakit öldürmeye müsait bir 
ortam yaratmışlardı.

Bu tasfiyeci yönelimin sonuçları çok geçmeden pratikte de kendini 
göstermeye başladı. 2006 Mart’ında yapılan işçi kurultayının ardından 
örgüt tekrar bitkisel yaşama sürüklendi. Bu arada yakalanan yeni 
bazı açılım halkaları körleştirildi. Örneğin gençlikte ‘sendika’ fikrinin 
çürütülmesine benzer bir süreç proleterleşen eğitim emekçilerinin 
örgütlenmesi konusunda yaşandı. Neoliberalizm döneminde eski 
konumlarını yitirerek proletaryanın saflarına katılan bu dinamiğin 
farklı bir anlayışla örgütlenmesi gerekliliği birçok çevreden çok daha 
önce görülüp gündeme alındığı halde pratikte adım atma cesareti 
gösterilemediği için yine geç ve geride kalındı.

«Teoriyi önemseme» görünümü altında onu pratikten kaçmanın 
bahanesi haline getiren küçük burjuva aydın özentilerinin sağcı 
karakterlerini yansıtan en çarpıcı örnek Emeğin Yumruğu (EY) 
politikasının yıllarca uygulanmayışı oldu.

Militan sosyalist bir sınıf çalışmasının somut politikalarından biri 
olarak Emeğin Yumruğu (EY) politikası 2004 yılının sonbaharında 
ortaya konuldu. Gündeme ilk gelişi sırasında da vurgulandığı gibi, 
«İlk etapta azılı sınıf düşmanlarını, patron fedailerini, grev kırıcıları, 
taşeron örgütlenmeleri ile kadın işçilere sarkıntılık eden cinsel 
tacizcileri cezalandırmak amacıyla sınıfın şiddetini örgütleyip harekete 
geçirmeyi hedefleyen bu politika, üzerindeki ezikliği ve sinikliği 
atabilmesi için gücünü tanımaya bugün belki her zamankinden daha 
fazla ihtiyacı olan sınıfı dinamize edebilmek için düşünülen bir biçim 
olmakla birlikte özü ve amacı itibariyle salt bugüne özgü militan bir 
biçim önerisinden ibaret değildi. O, belirli bir biçimden de önce anlayış 
olarak sınıf hareketine baştan (ve her aşamada) militan bir özellik, ruh 
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ve yönelim kazandırma perspektif ve arayışının somut bir ifadesiydi ve 
bu özelliği nedeniyle de ‘bizim’ sınıf çalışmamız açısından ayırdedici 
bir karaktere sahipti».

Konunun bu önemine ve başlangıçta örgüt güçleri tarafından da 
heyecanla karşılanmasına rağmen MÖK’e çöreklenmiş olan sağcı 
kavga kaçakları bu konuda yıllarca parmaklarını dahi oynatmadılar. 
MK çoğunluğunun bütün zorlamalarına karşın bu somut özel politikanın 
yaşama geçirilmesi doğrultusunda tek bir adım dahi atılmadı. Örgütün 
merkez yayın organı Orak-Çekiç’in 2007 Mayısı’nda yayına hazır hale 
gelen -ancak ülkede 5 ay sonra çoğaltılıp dolaşıma sokulabilen- 113. 
sayısının çıkış hazırlıkları sırasında bu korkaklığı teşhir edip sert bir 
biçimde eleştiren bir yazı kaleme alındı. O dönem örgütün yönetimini 
fiilen ellerinde bulunduran pratik kaçkını sağcı aydın özentilerinin 
hiçbiri, aynayı yüzlerine tutan bu cepheden devrimci eleştiriye en 
küçük bir itirazda dahi bulunamadılar. Yazıyı OÇ’de yayınlamak 
zorunda kaldılar. Ancak oportünist çürüme ve korkaklık içlerine o 
denli işlemişti ki, utanmaları gereken bu açık teşhir bile kar etmedi. EY 
konusundaki oportünist korkular ve vurdumduymazlık 2009 sonundaki 
ayrılığa kadar sürdü.

TİKB, bu militan sınıf politikasının uygulanması doğrultusunda 
pratik ilk adımları nihayet 4. Konferans sonrası, pratik kaçkını aydın 
oportünizmiyle yolların ayrılmasının ardından atabildi. Örgüt güçlerinin 
önüne «devrimcilikte düzlem farklılaşması yaratmak» stratejik 
hedefini koyan 1. Kongre (2012 Eylül) sonrası bu daha belirgin bir 
yönelime dönüştü. Tasfiyeciliğin geride bıraktığı tüm tortulara rağmen 
örgüt güçlerinin yönelim ve ruh hallerinde görünür farklılıklar oluştu. 
Buna bağlı olarak o örgütsel planda da sonuçlarını gösterdi. Örneğin, 
Haziran İsyanı sırasında Ankara’da kahpe bir polis kurşunuyla 
ölümsüzlüğe uğurladığımız öncü işçi Ethem SARISÜLÜK yoldaş, bu 
devrimci militan sınıf politikası sayesinde örgütle daha ileri düzeyden 
bütünleşip onu uygulamak üzere kurulan İşçi Savunma Komiteleri’nin 
ilk üyelerindendi. İçlerinde Ethem yoldaşın da bulunduğu bu birim,  
Ankara-OSTİM sanayi bölgesinde 21 işçinin üç kuruş daha fazla kar 
uğruna katledilmesinin sorumlularından birini cezalandırdı (12 Mart 
2013).

Bernsteincılığın arkasından «ikinci Cumhuriyetçi» tezlere sarılan 
sağcı aydın oportünizminin tasfiyeciliği sadece teoride sapma ve 
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pratik kaçkınlığıyla sınırlı kalmadı. Onlar örgütün bütün militan 
komünist özellik ve değerlerini çürütüp işe yaramaz hale getiren 
çok yönlü bir bozulma ve yıkıma sebep oldular. Sadece siyaseten 
değil ahlaken de tasfiyeci bir çürüme alıp başını gitti. Komünistlik ya 
da devrimciliğin asgari nitelikleri şurada dursun, temel bazı insani 
değerlere bile yabancılaşmış çürümüş küçük burjuva unsurlar 
örgütün orta sahasını kapladılar. Buna karşın, MK çoğunluğundan 
etkileneceği düşünülen kadrolarla MÖK üyelerinin sağcılığına ve 
bürokratik tutumlarına tepki gösteren kadro ve sempatizanlar bu 
kesitte düpedüz harcandılar.

Öte yandan, MK çoğunluğunu fiilen etkisiz hale getirip tasfiye 
amacında birleşmiş olmalarına karşın MÖK üyeleri birbirlerine 
de güvenmiyorlardı. Bu yüzden herbiri kendi etrafında ‘yandaş’ 
grupçukları oluşturmaya soyunmuştu. Dolayısıyla örgütün yönetimini 
fiilen elinde bulunduran bu organın yaptığı görevlendirmeler sırasında 
örgüt normlarının yerini ‘taraftarlık’ ölçütü almıştı.

Ancak, proletarya ve insanlığın kurtuluşu uğruna kavgada ortaklık, 
onun ilke ve değerleri temelinde ‘yoldaşlık’ ilişkilerinin yerini kişisel 
sempati veya antipatilere dayalı ahbapçavuşluk ölçütü ve 
ilişkilerinin aldığı bu tasfiyeci yaklaşım sadece MÖK’le sınırlı 
değildi. Örümcek ağı gibi örgütün genelini sarmıştı. Merkeziyetçilik 
ve disiplinin altını oyması başta olmak üzere örgütü örgüt olmaktan 
büsbütün çıkarmakla kalmayıp örgüt içi sorun ve ilişkilere artık bu 
odaktan bakan bireyleri de yozlaştırıcı bir rol oynuyordu. Bernsteincı 
karakteri bu kadar bariz bir tasfiyeciliğin örgütü yıllarca oyalayabilmesi 
dışında geriye bıraktığı enkazın bu denli büyük olmasının başta gelen 
nedenlerinden biri de zaten bu eksen kayması oldu.

2005 sonrasında TİKB tasfiyecilerin elinde deneme tahtasına döndü. 
Örgütün tüzüğü ve çizgisiyle açıkça çelişmenin yanında Leninist parti 
ve devrimcilik anlayışına da taban tabana zıt biçim ve fanteziler, «yeni 
yönelimler» adı altında gündeme getirilip uygulanmaya kalkışıldı. 
Üstelik bunlar MK’dan habersiz hayata geçiriliyordu. MK durumu 
öğrenip organ olarak müdahale edene kadar iş işten geçmiş oluyordu.

Örneğin İstanbul gibi bir işçi kentinde il ve yaka komiteleri kurmaktan bile 
ısrarla kaçınılırken, Tuzla bölgesinde «Tersane Kurulu» adı altında 
bir deneye kalkışılmıştı. Farklı alanlardan güya uzman birikimlerin bir 
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araya getirilerek «çalışmaya nitelik kazandırılmasının amaçlandığı» 
iddia edilen bu deneyle tersane bölgesi gibi sert bir çatışmanın 
yaşandığı önemli bir alandaki çalışma ve işçi ilişkileri, bölgeye bir 
gün bile ayak basmamış aydın bozuntularının eline bırakılmıştı. Ve 
bu sözde uzmanlar, bölgedeki işçilere önerilmek üzere hazırladıkları 
«alternatif TİS taslağı»nda, «deprem, yangın, sel gibi doğal felaketler 
nedeniyle çalışılamayan günlerin telafisi için patronların işçileri daha 
sonra istedikleri zaman ve sürelerde çalıştırabilecekleri» şeklinde bir 
madde önerebilecek kadar da sınıfa ve devrimciliğe uzaktılar.

MÖK’e egemen olan tasfiyeci suçortaklığının çarpıcı örneklerinden biri 
de «Kapital okuma grupları» üzerine yaşanan bir tartışma sırasında 
kendini gösterdi. Örgütün devrimci yönlendirme ve denetiminin 
bir parça gevşediği durumlarda her yöne savrulmaya açık olduğu 
önceden de bilinen bir MÖK üyesi, Türkiye’deki Troçkist çevrelerin 
önde gelen isimlerinin de katıldığı bir panelde, «TİKB’nin ‘Kapital 
okuma grupları’ temelinde örgütlenmeyi esas aldığı» şeklinde bir 
görüş dile getirmişti. Bu her şeyden önce bir yalandı. «Esas almak» 
şurada dursun, TİKB’nin o güne kadar ve o gün «Kapital okuma 
grubu» şeklinde örgütlenmiş tek bir birimi dahi yoktu.

Kaldı ki bu tarz bir örgütlenme, Leninist parti ve devrimcilik anlayışı 
açısından da «esas alınacak» bir örgütlenme biçimi değildi ve olamazdı. 
Marksizmin temel taşlarının başında gelen Kapital’in önemi ve örgüt 
kadrolarının onun devrimci özünü kavrayacak şekilde eğitilmelerinin 
zorunluluğu ayrı bir şeydi ancak bunu bir örgütlenme modeli haline 
getirerek «Kapital okuma grupları temelinde örgütlenme»yi savunmak 
tamamen farklı bir şeydi. Marksizmin -ve onun temel eserlerinin- 
devrimci pratikten kopuk bir tarzda okuma, araştırma, inceleme 
yoluyla «kavranabileceği» yanılsamasına dayanan bu koordinasyoncu 
yaklaşım, Troçkistlere özgü bir örgütlenme anlayışının alamet-i 
farikasıydı ve TİKB, tarihi boyunca bu tür sağcı örgütlenme ve eğitim 
anlayışlarıyla mücadele etmişti.

Örgütün devrimcilik anlayışıyla olduğu kadar örgütlenme ve eğitim 
anlayışıyla da taban tabana zıt bu sağcı entelektüalist görüş, şimdi 
MÖK’ün bir üyesi tarafından, üstelik gerçek de olmadığı halde örgütün 
resmi tutumuymuş gibi yansıtılıp savunulabiliyordu. Proleter devrimci 
ahlak ve örgütlü bir devrimcilik anlayışı açısından bu kadarı bile 
anında mahkum edilmesi gereken utanılacak bir tutumdu. Ancak MK 
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çoğunluğuna karşı oportünizmin ünlü «sen beni tut, ben de seni» 
ilkesi temelinde suçortaklığı kurmuş olan MÖK üyeleri, bu örgüt dışı 
tutuma karşı çıkıp eleştirmek şurada dursun, işlenen suçun üzerini 
kapatmak için seferber oldular.

Durumu panele ilişkin olarak başka bir sol sitede yayınlanan 
haberden öğrenen MK çoğunluğundan bir üyenin, «örgütün çizgisi, 
parti ve devrimcilik anlayışıyla taban tabana zıt bu Troçkist görüşün 
nasıl savunulabildiğini» gündeme getirerek eleştirmesi üzerine 
MÖK üyeleri, işlenen örgüt suçunu ve yalancılığı eleştirmek yerine 
bunun sorgulanmasını eleştiren bir tutum takındılar. Yıllar sonra 
-muhtemelen kendisinin de dışlanmak istendiğini farkettiği için- 
tasfiyeciler arasındaki hizipçi ilişkilerin belgelerini ortalığa döken 
MÖK üyesi, pişkinlikte ötekileri de sollayarak, «o panelde böyle bir 
tezin savunulmadığını, dolayısıyla bu eleştiri ve tartışmanın nereden 
çıktığını anlayamadığını» söyleyebilecek kadar ileri gitti. Ancak aylar 
sonra bizzat MÖK’teki hizipçi elebaşılar, o Troçkist görüşün o panelde 
açıkça dile getirildiğini ve daha da ilginci «bu iddia nereden çıkıyor» 
diyen de dahil bütün MÖK üyelerinin o panelde bulunduklarını itiraf 
ettiler.

Tasfiyeci MÖK üyeleri, MK çoğunluğunu boşa düşürüp yıpratabilmek 
için göz göre göre yalan söylemek dahil her türlü düşkün yönteme 
başvurmakta sakınca görmez hale gelmişlerdi. Zaten bu olay MÖK 
üyeleri arasındaki tasfiyeci suçortaklığı ve çürümenin ulaştığı boyutları 
sergilemesi yönüyle önemli ve iğrençti. Yoksa kendi başına ele 
alındığında, irticalen konuşulan bir panelin atmosferi içinde düşülen 
bir yanlış olarak görülüp geçilebilirdi.

Örgütün, tasfiyeci yorgunluk ve çürüme içindeki o MÖK’le ileriye doğru 
tek bir adım dahi atamayacağı çok açıktı. Bu organın dağıtılması, 
içlerinden en fazla biri dışındaki diğerlerinin sorumlu görevlerden 
alınmaları gerekiyordu. Bu gerçek, 2005 yılından itibaren MK’da sık 
sık gündeme getirildi. 2007 başından sonra Bernsteincı tasfiyeciliğin 
fikir babası tarafından da kabul edilir oldu. Ancak iş organın 
değiştirilmesine gelince çevreci alışkanlık ve refleksler devreye giriyor 
ve «yerlerine kimleri koyacağız» sorusuna bağlı olarak yeni uyarı ve 
eleştirilerle yetinmenin ötesine geçilemiyordu.

MK’nın elini kolunu bağlayan bu soru, bir bakıma da haklı bir soruydu. 
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Örgüt o denli kan kaybetmiş ve deforme olmuştu ki, görevden çoktan 
alınmaları gereken MÖK üyelerinin yerine düşünülebilecek az çok 
deneyimli kadrolar da farklı yön ve yoğunluklarda belirgin zaaflarla 
malullerdi. Nitekim taze bir soluk ve dinamizm katması amacıyla 
2004 Sonbaharında organa atanan en genç üye, oportünist çürüme, 
kariyerizm ve kulisçilikte diğerlerine rahmet okutacak bir tasfiyeci olup 
çıkmıştı.

Benzer bir baltayı taşa vurma deneyimi 2008 Martı’ndan sonra da 
yaşandı. MÖK’ün bileşiminde yapılması artık zorunluluk haline gelen 
değişiklik sırasında mevcutlar içinden organa alınan iki yeni üyenin 
katılımı, devrimci yönde toparlayıcı bir rol oynayacağı yerde örgütteki 
çürüme ve çözülmeyi ivmelendiren sonuçlar doğurdu.

2008 yılına girildiğinde konferans süreci de örgüt de tıkanmış ve dibe 
vurmuş haldeydi. Durum acil ve çok yönlü bir müdahaleyi gerektiriyordu. 
Bu durumdan birlikte bir çıkış yolu bulmak amacıyla tasfiyeciliğin MÖK 
içindeki elebaşıları konumunda olan iki üye yurtdışına çağrıldılar. 
Bunların gelişi beklenirken ülkede GK’nın «bağımsızlığını» ilan ettiği 
öğrenildi.

TİKB’nin gençlik içindeki kolu olarak GK, iç örgütlenmesini ve 
işleyişini kendisinin düzenlemesi anlamında örgütsel bakımdan 
belli bir bağımsızlığa zaten sahipti. Ancak ideolojik açıdan TİKB’ye 
bağımlıydı ve onun bir parçasıydı. Dolayısıyla gençlik örgütlenmesini 
‘paralel bir örgüt’ haline getiren ve ML parti anlayışıyla açıkça çelişen 
bu oldu bittinin nereden çıktığını ve bununla neyin amaçlandığını 
anlamak mümkün değildi. Ancak GK adına düzenlenen etkinliklerde 
o güne kadar TİKB GK imzası kullanılırken, o yılın kuruluş etkinlikleri 
kapsamında  yapılan faaliyetlerde sadece GK imzasının kullanıldığı 
görülüyordu.

Ülkeden gelen MÖK temsilcileriyle 2008 Mart başında yapılan ortak 
toplantı sırasında bu konu da gündeme getirildi. MÖK üyelerinin her 
birinin ülkede kendi etraflarında çevrecikler örgütlediklerine dair gelen 
bilgilerle birleşik olarak bu «bağımsızlık» kararının sahibi olduğu 
düşünülen gençlikten sorumlu MÖK üyesinin yaptıkları ağır bir biçimde 
eleştirildi. Kendini gösterme meraklısı o üyenin sorumlu olduğu 
alanlarda sergilediği kariyerist tutumlar ve bireysel yönetim tarzının 
diğer örneklerine de işaret edilerek «onun artık çizmeyi iyice aştığı 
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ve tüzük gereği görevden alınmasının zorunlu hale geldiği» belirtildi. 
Hizipçi elebaşı dahil MK’nın bütün üyeleri bu konuda hemfikirdiler. İşin 
ilginci, ülkeden gelen MÖK temsilcileri de bu eleştirilere hak verdiler 
ve öneriye katıldılar.

Ancak bu çürümüş kariyeristin hakkındaki kararın gerekçelerini yazılı 
olarak istemesi üzerine işin aslı aylar sonra ortaya çıktı. Leninist 
parti anlayışıyla açıkça çelişen o öneri meğer o MÖK üyesinden 
değil, hizipçi elebaşının MÖK içindeki birinci dereceden uzantısından 
çıkmış. GK MK’nın birlikte katıldıkları bir toplantısında bunu beraber 
gündeme getirip karara dönüştürmüşler. Ne var ki bu gerçek (de) 
MK üyelerinden saklanmıştı. Komünist bir kişilik ve yoldaşlık ilişkileri 
açısından akla gelmesi bile düşünülemeyecek olan bu sahtekarlık, 
konunun saatlerce tartışıldığı toplantı sırasında da sürdürülmüştü. 
Dahası, görevden alınmayı her biri çoktan hak ettikleri halde «bardağı 
taşıran damla» olarak tanımlanan bu pervasızlıktan hareketle sadece 
gençlikten sorumlu o MÖK üyesinin görevden alınması kararına onay 
verilip ortak olunmuştu. Tasfiyeci MÖK üyelerinin kişilik olarak da 
ne denli çürüyüp dibe vurdukları bu olayda da kendini bir kez daha 
gösterdi.

Zaten o toplantıda kendilerinin de itiraf ettikleri gibi MÖK’ün ve tek 
tek MÖK üyelerinin ülkedeki kadroların gözünde otoritesi ve prestiji 
kalmamıştı. Geriye kaldığı kadarıyla örgütte tam bir kaos hakimdi. 
Sağlıksız yakınlık ya da düşmanlıklar temelinde bir dizi çevrecik 
ortaya çıkmıştı. Tepki ve eleştirilerin odağında olan MÖK’ün içi de 
tam bir yengeç sepetiydi. Kimin, kiminle, hangi temelde, neden ‘birlik’ 
ya da ‘düşman’ olduğu belirsizdi. Örgütte 1979 öncesine benzer bir 
çözülme yaşandığı açık ve ortadaydı. Duruma acil bir müdahale şarttı. 
Ayrıca işleri o noktaya getiren yöntem ve yaklaşımlar değişmedikçe o 
durumdan çıkılamazdı.

MK çoğunluğundan bir üye, bu çıplak gerçekten hareketle, «İMT 
benzeri» olağandışı bir mekanizmanın işletilmesi önerisinde bulundu. 
Bu öneriye göre; ülkedeki farklı alanlardan MÖK üyeleri dışında kalan 
toplam 18 delegeyi temsilen 10 delege, iki parti halinde yurtdışına 
çağrılmalı, MK’nın gelen bu temsilcilerle yapacağı ortak toplantılar 
sonucunda hem tıkanmış olan Konferans sürecine ilişkin yeni bir yol 
haritası belirlenmeli hem de o arada geçecek süreye ilişkin olarak 
örgütte kaybolan merkezi otorite ve disiplinin yeniden sağlanmasının 
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yolları belirlenmeliydi.

Önerinin temel gerekçelerinden biri de, o güne kadar süreç 
dışında tutuldukları anlaşılan delegeleri, örgütün ve Konferans’ın 
geleceği konusunda bir an önce söz sahibi kılmaktı. Bütün 
delegeler yerine alan temsilcilerinin çağrılmasının nedeni ise güvenlik 
ve organizasyon güçlükleriydi. Ancak onların da gelmeden önce 
gelemeyenlerin görüş ve önerilerini alarak, döndükten sonra da 
konuşulanları ve düşünülen yöntemleri aynen aktaracak ‘temsilciler’ 
olarak çağrıldıklarını bilerek gelmelerinin altı özellikle çizildi.

Öneri, Bernsteincı elebaşı dışında toplantıya katılan herkes tarafından 
benimsendi. Özellikle de MÖK temsilcileri öneriyi hararetle karşıladılar. 
Bunun Konferans sürecine de örgüte de soluk aldırıp yeni bir ivme 
kazandıracağını vurguladılar. Bernsteincı oportünizmin fikir babası 
ise, «çağrılacak delegelerin sürece bir katkılarının olamayacağı» 
şeklinde seçkinci bir gerekçenin arkasına saklanarak önerinin karara 
dönüşmesini engellemeye çabaladı. O aslında, örgütle bağları 
fiilen koparılmış ve görüşleri o güne kadar örgütten saklanmakla 
kalmayıp haklarında olmadık iddia ve iftiraların üretildiği 
MK çoğunluğuyla örgüt temsilcilerinin karşılaşmalarından 
korkuyordu.  Böyle bir karşılaşma gerçekleşecek olursa, MÖK’teki 
işbirlikçileriyle o güne kadar çevirdikleri bütün dolaplar açığa çıkacak, 
bütün hesap ve planları bozulacaktı. Ancak MÖK içindeki maşasının 
bile kendisine karşı çıkıp sarıldığı bahanelere katılmadığını görünce 
yelkenleri suya indirmek mecburiyetinde kaldı.

Öneri, ittifakla alınan karara dönüştü ve beş delegeden oluşan ilk 
partinin bir ay içinde, ikinci partinin de 1 Mayıs’ın hemen sonrasında 
gelmeleri şeklinde takvime bağlandı.

Ne var ki bu karar daha sonra uygulanmadı. Tersine MÖK tarafından 
bilinçli olarak sabote edildi. Önce gelmesi kararlaştırılan delegelere 
dair bilgiler aylarca iletilmedi, Ağustos ayından itibaren de «bu toplantı 
Konferans’ın yerine geçiriliyor» demagojisi eşliğinde açıkça bayrak 
açıldı.

Bu demagojik bahaneyi üreten yine hizipçi elebaşı oldu. Onun ardından 
MÖK’teki tetikçileri de aynı ağzı kullanmaya başladılar. Zaten Ağustos 
(2009) ayından itibaren o ve MÖK’teki işbirlikçileri, aralarında paralel 
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bir hat kurduklarını ele verecek şekilde aynı sözcüklerle konuşup 
aynı refleksleri sergiler hale geldiler. Bunun arkasında nasıl örgütlü 
bir hizip faaliyetinin yattığı çok geçmeden (Ekim 2009 sonu) yazılı 
belgeleriyle ortalığa döküldü.

2003 başında düğmesine basılmış olan Konferans sürecinin 
çürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan tasfiyeci MÖK’ün, MK 
ile ortaklaşa alınan İMT kararını da çürütüp sabote etmek için hangi 
ahlaksız yöntemlere başvurduğu çok geçmeden anlaşıldı. Kararın 
altına hararetle imza atan MÖK üyeleri dahi alan temsilcisi delegelerin 
hangi düşünceden hareketle, ne amaçla çağrıldıklarına dair hiçbir 
delegeye dürüstçe bilgi vermemişlerdi. Aylar sonra, o da ayaküstü 
konuşmalarda haberdar edilen çağrılı isimlere de «MK seni görmek 
istiyor» demekle yetinilmişti. Buna karşın delegeler içinde alttan alta, 
«MK çoğunluğu Konferansı yaptırmamak için şimdi de İMT diye bir şey 
icat etti. Bu bahaneyle  kendi belirlediği isimlerle görüşüp iş bağlamaya 
çalışıyor» şeklinde dedikodular yayılmıştı. Tasfiyeci oportünizmin 
yaşadığı çürüme o kadar derindi ki, burjuva politikasına ait ne 
kadar kirli yöntem varsa bunlara sarılıp kullanmakta tereddüt 
etmiyordu.

Tümüyle çarpıtılıp tanınmaz hale sokulan İMT önerisi, yıllardan beri 
«iki yazının kaleme alınması süreci»ne indirgenip delegelerden bile 
saklanan Konferans sürecinin yürütülüş tarzına zaten tepkili olan 
bazı delegelerin isyanını tetikledi. Çoğunluğunu işçi yoldaşlarla 
sınıf alanından sorumlu kadroların oluşturduğu sekiz delege, örgüt 
tarihinde bir ilki gerçekleştirerek MK ve MÖK’e bayrak açtılar. 
Kaleme aldıkları bir mektupla bu iki merkezi organı örgüte ve tarihe 
karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek kendilerinin 
hiçe sayıldığı Konferans sürecinin bir an önce devrimci bir sonuca 
bağlanması çağrısında bulundular. «Örgütün sahipsiz olmadığını» 
hatırlatan mektup, MK ve MÖK o güne kadarki sorumsuz bürokratik 
tutum ve yaklaşımlarında ısrar edecek olursa delegeler olarak duruma 
müdahale edecekleri uyarısıyla noktalanıyordu.

Sekiz delegenin isyanı haklı nedenlere dayanıyordu, öz olarak 
meşru ve devrimci bir başkaldırıydı. Ancak o isyanın organ olarak 
iki muhatabından biri -hatta başta geleni- olan MÖK’teki tasfiyeciler, 
burjuva ayak oyunlarına başvurarak tepkiyi MK’ya yönlendirdiler. 
Tabandan yükselen bu haklı ve devrimci öfkeyi, 3. Konferans 
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tarafından seçilmiş meşru MK’ya darbenin dayanağı haline 
getirdiler. Karar ve direktiflerini yıllardır uygulamamakla kalmayıp 
hakkında bir dizi iğrenç iftira ve dedikodu yaydıkları MK’yı «örgütün 
artık tanımadığını» iddia ederek MK’dan «çekilmesini» istediler.

Bütün ML partilerde olduğu gibi TİKB tüzüğüne göre de MK, Kongre ve 
Konferanslar tarafından seçilip ancak onlar tarafından görevden 
alınabilirdi. Ancak işlerine gelmeyen durumlarda her biri arsız birer 
«tüzük uzmanı» kesilen tasfiyeci demagoglar, bu kez «taban iradesi» 
demagojisinin arkasına saklanarak tüzüğün bu açık hükmünü hiçe 
saydılar. Konferans sürecinin tam 7 yıl sündürülüp çürütülmesinden 
sorumlu olanlar, tüzükte yer alan ve ancak «MK’nın Kongre ya da 
Konferansı yapmaktan bilinçli olarak kaçtığı hallerde» işletilebilecek 
bir maddeyi çarpıtarak meşru MK’nın yerine Olağanüstü Konferans 
Hazırlık Komitesi (OKHK) kurulmasını dayattılar.

MK çoğunluğu, bunun gerçekte  «tüzük cambazlığı» ve «düpedüz 
darbe» olduğunun altını çizmekle birlikte, «koltuk merakı», 
«kariyerizm» vb. demagojilerin prim yapmasına meydan vermemek 
düşüncesiyle OKHK kurulmasına onay verdi. Yalnız, Konferans 
sürecinin tüzük kuralları ve devrimci ilkeler temelinde dürüst ve 
nesnel bir biçimde örgütlenip yürütülmesinden sorumlu organ olarak 
kurulacak OKHK’de, MK ve MÖK’ün eski üyelerinden hiçbirinin yer 
almaması koşuluyla verildi bu onay. Bu koşul genel kabul gördü.

OKHK için yapılan seçim sürecinde tasfiyeciler yine organize bir blok 
olarak hareket ettiler. Özellikle de kraldan fazla kralcı kesilen tetikçileri 
aracılığıyla OKHK’yi de denetim altına alıp Konferans sürecini istedikleri 
gibi yönlendirmelerinin önünde engel oluşturacağını düşündükleri ve 
Bernsteincı kavga kaçaklığına baştan beri net tavır almış deneyimli 
bir kadronun seçilmemesi için ellerinden geleni yaptılar ama başarılı 
olamadılar. Kendilerine sorun çıkaracağını düşündükleri bir işçi 
delegenin seçilmemesi için de kimi delegeleri “ona değil, şuna oy ver” 
şeklinde  yönlendirdikleri sonradan açığa çıktı.

OKHK, normalde Konferans sürecini yeniden planlayıp bir takvime 
bağlayarak hızlandırmakla yükümlüydü. Ancak devrimci pratik 
kaçkınlığı ve ona kılıf oluşturacak oportünist fanteziler yanında 
kişisel kompleksler ve birikmiş kuyruk acıları temelinde birbirlerine 
yakınlaşıp koalisyon kurmuş olan tasfiyeciler, Konferans’ı bir an önce 
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sonuçlandırmaktan çok örgüt içinde ve çeperinde taraftar sayılarını 
çoğaltmanın peşindeydiler. Örgüt kamuoyunda hiçbir etki ve itibarları 
kalmamış olan eski MÖK üyelerinin yerini alan OKHK içindeki 
tetikçilerinin işi-gücü bu olmuştu. Perdenin en arkasında ise, örgütte 
‘tartışılmaz mutlak otorite’ olma sevdasındaki Bernsteincı kariyerist 
vardı.

Dürüst ve samimi hiçbir devrimcinin tenezzül dahi etmeyeceği bu kirli 
faaliyet ve ilişkilerin kokusu çok geçmeden çıktı. Aylardır her fırsatta 
böbürlenip “görüşlerinin gücüne güvendikleri” çığırtkanlığını yapan bu 
tasfiyecilerin, Konferans iradesini istedikleri yönde şekillendirebilmek 
için aralarında gizli ilişkiler kurduklarını, özel bir örgütlenmeye 
gittiklerini, işbölümü temelinde görev paylaşımı yaptıklarını ve 
Konferans’ın dürüst ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için seçilmiş 
OKHK içindeki uzantıları vasıtasıyla süreci nasıl yönetmeye 
çalıştıklarını bütün çıplaklığıyla sergileyen yazılı belgeler döküldü 
ortaya.

Hizip kuracak kadar düşkünleşen tasfiyeciler bu kez suçüstü 
yakalanmışlardı. Konferans süreci ve delegelere dair ayrıntılı bilgilerin, 
kimin hangi konuda neleri yapıp hangi yazıları yazacağına dair 
işbölümü planlarının ve MK çoğunluğunun görüşlerini etkisizleştirmek 
için nelerin yapılması gerektiğine dair direktiflerin yer aldığı çok sayıda 
dosyayı içeren bir flashdisk, üstelik polisin her an ulaşabileceği bir 
evde ele geçmişti.

Bu flashdiski ele geçiren ve Konferans gündemine getiren MÖK’ün 
eski üyelerinden biriydi. 1998’den beri MÖK’te yeralan deneyimli bir 
kadroydu. Bu anlamda MÖK’ün bütün tasfiyeci suç ve günahlarına 
ortaktı. Hatta kimi suçların üzerinin örtülmesinde kraldan fazla kralcı 
tutumlar takınmıştı. Berrnsteincı «büyük dönüşüm» çözümlemesi 
başta olmak üzere tartışılan bütün ideolojik-siyasi konularda 
tasfiyecilerle aynı kafadaydı. Öyle ki, hizipçilerin çekip gitmesinin 
ardından yaşanan Sonuç Bildirgesi tartışmaları sırasında, 
tasfiyeci hizip şefinin Bernsteincı «büyük dönüşüm» çözümlemesini 
kastederek, «örgütün yıllardır beklediği dönem tahlilini de yanına 
alarak gitti» diye hayıflanacak kadar o oportünizme angajeydi. Ayrıca 
hizipçilerin aralarındaki gizli ilişkilerin ve çevirdikleri dolapların o güne 
kadar farkında olmaması mümkün değildi. Son etaba girildiğinde 
muhtemelen tasfiye sırasının kendisine geldiğini ve o güne kadarki 
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suçortakları tarafından dışlanmak istendiğini farketti. Ve birlikte 
kaldıkları evde ele geçirdiği hizipçiliğin belgelerini bunun üzerine 
patlattı.

Komünist bir örgüt ve devrimcilik anlayışı açısından ortada 
«hizip kurmak» gibi ağır bir suç ve ahlaksızlık vardı. Önce bunun 
bir «açıklaması» olmalı, örgüte hesabı verilmeliydi. Ancak sadece 
ideolojik olarak değil ahlaken de dibe vurmuş tasfiyeciler, büyük bir 
pişkinlikle bu yaptıklarının da üzerini kapatmaya yeltendiler. Türk 
Genelkurmayı ya da burjuva politikacıların suçüstü yakalandıkları 
durumlarda sergiledikleri reflekslere benzer bir arsızlıkla, tartışmayı 
ve dikkatleri suçüstü belgelerinin ele geçirilme yöntemi üzerine 
kaydırmayı denediler. “Hırsızlık”, “polisiye yöntemler”, “görüşlerimiz 
bastırılmak isteniyor”  yaygaraları kopararak bir de üste çıkmaya 
yeltendiler.

Hizip tartışmaları, çürümüş sağcı aydın oportünizminin parti anlayışı 
konusundaki seçkinci bürokratik karakterini teorik olarak da 
kusmasına vesile oldu. Suçüstü yakalanmanın şaşkınlığı ile ilk refleks 
olarak koro halinde, “kendilerinin yenilikçi görüşlerin sahibi olduklarını, 
dolayısıyla bu temelde her türlü ilişkiyi kurmalarının doğal ve meşru 
sayılması gerektiğini” teorize etmeye yeltendiler. Görüşlerimizi 
çarpıtarak bizleri Maocu “kanatlı parti anlayışının savunucuları” olarak 
göstermeye çalışanlar, kendileri söz konusu olunca “hizip kurma 
özgürlüğünün” savunucusu kesildiler. «Hizip kurmaya bile haklarının 
olduğu» yönündeki seçkinci bürokratik pervasızlıkları tutmayınca, 
bu kez, “görüşlerimiz bu yolla bastırılmak isteniyor” çığırtkanlığına 
sığındılar. Ancak Konferans, bu demagojilerin hiçbirine pabuç 
bırakmadı.

Konferans iradesini istedikleri yönde şekillendirebilmek için örgütlenmiş 
organize bir faaliyete kalkışılmış olması, Leninist parti anlayışı 
açısından olduğu kadar Tüzüğümüze göre de karşılığı örgütten 
atılmak olan ağır bir suçtu. Buna rağmen kimse, onların, yıllardır 
süregelen tasfiyeci tutum ve pratiklerinin hesabını vermenin yanında 
Konferansı son 5 yıldır ona tabi hale getirdikleri  Bernsteincı “büyük 
dönüşüm” çözümlemeleriyle ideolojik hesaplaşmadan kaçmalarına 
meydan verme yanlısı değildi. Bu yüzden delege çoğunluğu onlardan 
sadece, hizipçi ilişkilerinin bütün boyutlarıyla görülebilmesi için ele 
geçen flashdiskteki açılamayan diğer dosyaların şifrelerini Konferans 
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iradesi önünde açıklamalarını istedi.

Destekçileriyle birlikte kendilerinin iki katı sayıdaki delegenin 
ısrarlı çağrılarına karşın buna yanaşmadılar. Bunun yerine, o güne 
kadar tartışma konusu dahi yapmadıkları -zaten büyük ölçüde de 
onların önerileri temelinde şekillenmiş- delege bileşiminin iradesini 
değersizleştirmeye yönelik klasik iftira yöntemlerine sarıldılar. O ezici 
çoğunluğu, “çürümüş çoğunluk”, “imza kalabalığı”, “geleceği olmayan 
aritmetik topluluk” gibi hakaretlerle yaftalamaya soyundular. 6 ay 
önce “demokrasi kahramanları”, “tabanın sesi”, “sınıfın temsilcisi” 
vb. olarak yere göğe sığdıramadıkları işçi yoldaşlar bile bu siyasal 
karakter yoksunluğunun hedefi olmaktan kurtulamadı.

Kullandıkları bütün kirli yöntemlere karşın cılız bir azınlık olmaktan 
öte gidemeyeceklerini anlayan tasfiyeciler, darbeciliği bir adım daha 
ileri götürerek bu kez Konferans’ı arkadan vurdular. Yıllara yayılan 
süreci artık noktalamak üzere delegelerin bir araya gelecekleri final 
toplantılarının hemen arifesinde, alelacele kurdukları bir internet 
sitesinde 4. Konferans’ı ifşa ederek TİKB’den ayrıldıklarını  ilan 
ettiler. Tayin edici ideolojik hesaplaşma noktasında sergilenen siyasal 
korkaklık bir yana yapılan düpedüz ihbarcılıktı.

Tasfiyeci çürüme ve kariyer hırsı onlara bunu da yaptırdı ama onlar 
burada da durmadılar. Ayrılık sonrasında da «güç» olmak, «güçlü 
görünmek» uğruna atmadıkları takla, sergilemedikleri ilkesizlik kalmadı. 
Yakın ya da uzak geçmişte örgütün ve mücadelenin dışına düşmüş, 
örgütü en zor zamanlarında yüzüstü bırakmakla kalmayıp yıllarca 
ortalıkta dahi görünmemiş, bazıları hesabını vermekten kaçtıkları 
ahlaki suçlar işlemiş ya da örgütü dolandırmış vb. nerede ne kadar 
süprüntü varsa peşlerine düşüp böylelerini etraflarında toplayarak 
varlık göstermeye çalıştılar. Ancak bunu bile başaramadılar. Bütün 
değerlerini kirletip ayağa düşürdükleri TİKB saflarını terketmelerinin 
üzerinden bir yıl bile geçmeden her bakımdan bitkisel hayata girdiler.

«Eksen» olarak tanımladıkları temel tezler başta olmak üzere bir 
zamanlar büyük böbürlenmeler eşliğinde pazarlamaya çalıştıkları 
görüşlerin hepsi geçen süre içinde hayat tarafından ıskartaya 
çıkarıldı. Türkiye’de yeni anayasanın yapımı ya da dünyada  «burjuva 
parlamentoların itibarının yeniden parlatılacağı bir döneme girildiği»  
iddiaları başta olmak üzere bugüne kadar ileri sürdükleri siyasal 
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öngörülerden -kazara da olsa- bir teki bile tutmadı. «Türkiye’de 
rejimin demokratikleştiği» şeklindeki “ikinci cumhuriyetçi” ahmaklığı 
sürdürmekte “namus belasına” hala  direniyorlar ama artık komik bile 
olamıyorlar.

Ayrılık sonrası süreçte TİKB Program sorunu gibi yapısal-tarihsel 
bir zaafını dahi çözdü. «Teorisyen» geçinen bu aydın bozuntuları 
yıllardır aynı oportünist sakızları çiğnemenin ötesine geçebilmiş 
değiller. Kendilerini «örgütte sınıf yöneliminin tek temsilcileri» olarak 
pazarlamaya çalışıyorlardı. Bugüne kadar kayda değer bir sınıf 
yönelimi ve pratiği sergilemek şurada dursun, burunlarının dibinde 
aylarca süren işçi direniş ve grevleriyle kurdukları anlamlı tek bir ilişki 
örneği bile yok ortada. Gezi ve Haziran İsyanı’nı bile Avrupa’dan 
seyredip Paris ve Berlin’de bildiri dağıtarak «selamlama»nın ötesinde 
ortalıkta görünmeyen bir «devrimcilik» var karşımızda!!! Ve nihayet, 
televizyonlarda yarışma programlarında boy gösterip kendini «insan 
hakları aktivisti» olarak tanımlamaktan utanmayacak kadar derin bir 
dibe vuruş yaşıyor bir zamanların bu keskin “Marksist”leri...

Bu tasfiyeciler güruhu, TİKB’nin ML ideolojisini, militan proleter 
devrimcilik anlayışını ve bu temelde yarattığı değerleri savunmakla 
kalmayıp «süreklilik içinde kopuş» ilişkisi temelinde bunları ileri 
taşıyarak onu yeniden ayağa kaldırma iradesi ve ısrarı içinde olan 
komünistleri, 2010 yılı sonlarında, «bugünden kopmuş, geleceği 
olmayan kalabalık» olarak tanımlıyorlardı. Kimin geleceksizliğe 
mahkum olduğu çıktı ortaya.

TİKB 4. Konferans Sonuç Bildirgesi, daha o zaman dile getirmişti bu 
gerçeği:

«...Birinci ve ikinci tasfiyecilik dalgasının namlı tasfiyecilerinin 
serencamı ve bugünkü halleri, onları önlerine katıp götüren o ilk iki 
büyük dalga sırasında da TİKB’nin şimdi ölü bir köpek muamelesi 
yaptıkları militan ML ideolojisi, devrimci tarihi ve gelenekleri temeli 
üzerinde yükselen net ve kararlı duruşu sayesinde kayıp gitmelerinin 
önü alınan içimizdeki küçük burjuva abbas yolcuların ve yorgun 
devrimciliğin bugünkü frenleri patlamış “kopuş” ve “yenilenme” 
yönelimlerini bekleyen akıbetin habercisidir...»
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Konferans’tan Kongre’ye

Henüz tamamlanmamış Konferans sürecinin tasfiyeciler tarafından 
ifşa edilmesi üzerine OKHK tarafından belirlenmiş prosedürde 
değişikliğe gidildi. Delegelerin biraraya gelecekleri toplantı iptal edildi. 
Muhatapları nihai hesaplaşmadan kaçtıkları için tasfiyecilerle ideolojik 
ayrılık konularına  ilişkin gündem maddeleri ister istemez arka plana 
düştü. Ve en önemlisi, süreç ifşa edildiği için polisin operasyonuna 
meydan vermeden Konferans’ın bir an bir an önce noktalanması 
zorunluluğu  ortaya çıktı.

4. Konferans’ın, hemen hepsi tasfiyeci MÖK tarafından önerilmiş 
toplam 32 delegesi vardı. Bunlardan birinin delegeliği, tartışılan 
konulara ilişkin Konferans belgelerini örgütle ilişkisi dahi kalmamış 
unsurlara taşıdığının açığa çıkması üzerine düştü. Geriye kalan 31 
delegeden sonuçta sadece 9’u hizipçilerle birlikte hareket etmeyi 
seçti. Bir delege ara bir duruş benimsedi. Geriye kalan 21 delege 
hizipçilere tavır aldı.

Ancak SB tartışmaları, hizipçilere karşı tavır alan delege çoğunluğu 
içinde yeni tartışmaları ve kopuşları beraberinde getirdi.

Bu kaçınılmazdı. Çünkü geriye kalan delege bileşimi de son derece 
heterojen ve bir o kadar da yorgundu.

İçlerinden 3’ü hizipçilerle aynı ideolojik eksene sahip oldukları halde 
kişilere ve hizipçilerin yöntemlerine duydukları güvensizlik nedeniyle 
onlarla birlikte yürümek istememişlerdi. Bu tercihte, hizipçi elebaşılarla 
olan ilişkilerinin alabildiğine yıpranmış olmasının da payı vardı.

Zaten tasfiyecilik yılları kadrolarda, kişilerle kurulan ilişkiyi merkeze 
koyan bir çarpıklık yaratmıştı. İdeolojik-siyasi konulara dahi kişiler 
odağından bakan bu çevreci tarz ve alışkanlık, sözünü ettiğimiz 
bu delegelerde fazlasıyla gelişkindi. Ancak sadece onlara özgü ve 
onlarla sınırlı bir gerilik değildi. Gündemdeki sorunlara öncelikle hatta 
sadece ‘kişiler’ odağından bakan bu çevreci sığlık, özellikle 2006’dan 
sonra örgütün geneline yayılmıştı. Çevreciliğin bu en ilkel biçiminden 
musdarip bütün unsurlar, ayrılığı takip eden süreçte birer-ikişer 
döküldüler.

Delege çoğunluğunun daha diri ve tasfiyecilikten nispeten az 
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etkilenmiş olanları ise gerek tecrübe gerekse ideolojik-siyasal birikim 
yönünden ciddi yetersizlikler taşıyorlardı.

Hizipçilerin Konferansı erken patlatmaları hem ciddi bir güvenlik riski 
yaratmış hem de örgütün büsbütün dağılması riskini içeren bir belirsizlik 
ve kaosa neden olmuştu. Bu durumda hala ayrıntılı çözümlemeler 
ve tartışmalarla oyalanılamazdı. Öncelikle bu dağınıklığı hızla son 
verecek bir irade ortaya konulmalı ve bu bir SB ile deklare edilmeliydi. 
Bu yapılmadığı taktirde, yıllardır yaşanan tasfiyeci çözülmenin 
hızlanması kaçınılmazdı.  

Delegelerin ezici bir çoğunluğu bu yaklaşıma sahipken, sözünü 
ettiğimiz 3 delege hala ısrarla, “SB yayınlamayalım, onun yerine bir 
deklarasyon yayınlayarak süreci tartışma platformu şeklinde devam 
ettirelim” görüşündeydiler. Örgütün geleceğini düşünen devrimci bir 
yaklaşım açısından durumun ciddiyeti açık ve ortadaydı ama onların 
derdi başkaydı. Kafaca ve ruhça tasfiyecilerle aralarında zaten özsel bir 
fark olmayan bu 3 delege, tasfiyecilik döneminin ‘oyalanma pratiği’ne 
ve ‘mış gibi’ yapan “devrimcilik” anlayışına fazlasıyla alışmışlardı. 
Ayrıca özellikle ikisi -ki biri hizipçilerle yolunu son anda ayıran 
eski MÖK üyesiydi- yapısallaşmış bir çevrecilik ve kariyerizmden 
mustariptiler. Bu yüzden onların önceliğini, bu alışkanlıklarını rahatça 
konuşturmaya devam edecekleri bir ortamın sürmesi oluşturuyordu.   

Çoğunluk net bir tutum ve irade ortaya koyan bir SB hazırlanmasından 
yana olduğu halde OKHK’da da yer alan ve Bernstaincılıkla aralarına 
net sınır çeken 2 delegenin bu karmaşanın üzerine çıkacak bir irade 
ortaya koyamamaları o kritik aşamada 10 günlük bir sarkmaya neden 
oldu. Bu iki yoldaş, o heterojen bileşim içindeki bütün eğilim ve istekleri 
yansıtacak bir metnin hazırlanması gibi sonuçsuz kalmaya mahkum 
bir girişime evet dediler. Bu yoldaşlardan biri, eski MÖK üyesi ve işçi 
delegelerden bir yoldaştan oluşan komisyon tarafından taslak bir 
metin hazırlandı. Ancak ortaya çıkan sonuç bir felaketti.

Metin her şeyden önce net bir devrimci iradeden, gelecek ufkundan ve 
iddiasından yoksundu.  Süreci kendiliğindenliğe bırakan bir belirsizlikle 
malüldü. Bunlar yetmezmiş gibi sorunu fazlasıyla kişiselleştiren bir 
yaklaşım ve üsluba sahipti. Önerilen taslak, yıllardan beri ideolojik 
olarak neyin  tartışmasının yaşandığından adeta habersiz bir 
yaklaşımla meseleyi Bernsteinci oportünistlerin kariyer hırsları ve 
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kişiliklerine indirgiyordu. Ayrılığı bile “tarihte örneği görülmemiş 
tepeden inme bürokratik bir darbe örneği” olarak değerlendiriyordu. 
Taslak, sorunu o denli kişiselleştirmişti ki, neredeyse baştan aşağı 
hizipçi elebaşına dair “kişilik çözümlemeleri” ve suçlamalarla doluydu. 
Bu yüzeysellik aslında hem örgütteki genel gerileme ve geriliğin hem 
de hislerine tercüman olunmak istenen kimi delegelerin gerçekte 
neyin kavgasını verdiklerinin acı bir göstergesiydi.

Bu metin, delege çoğunluğu tarafından, “yaşanan ayrılığı 
kişiselleştirmekle kalmayıp fazlasıyla sığ ve yüzeysel” bulunarak 
reddedildi. Bu çoğunluğun bir araya gelmesi ile net bir irade çıktı: 
Hazırlanacak metin bir SB olmalı, net bir irade ortaya koymalı, 
program sorunu başta olmak üzere diğer konuların tartışılması en 
kısa zamanda çözülecek şekilde ertelenmeliydi.

Delege çoğunluğunun katıldığı bu toplantıya, sözünü ettiğimiz 3 
delege çeşitli mazeretler ileri sürerek katılmadılar. Sonrasındaysa 
durumu çarpıtarak bunu örgütten tümüyle kopuşun gerekçelerinden 
biri yaptılar.

Çoğunluk tarafından benimsenen yaklaşım çerçevesinde yeni bir SB 
taslağı hazırlandı. Hızlı bir görüş alış verişi sonunda kimi ek önerileriyle 
zenginleşen metin, TİKB 4. Konferansı Sonuç Bildirgesi olarak 
kesinleşti ve 13 Ocak 2010 günü kamuoyuna açıklandı.

Arzu edilmeyen bir ayrılıkla sonuçlanan uzun ve yıpratıcı bir Konferans 
sürecinin ardından TİKB’yi  “sorumluluklarımızın çok daha büyüdüğü 
zorlu bir sürecin” beklediğine işaret eden 4. Konferans SB’si, TİKB’nin 
izleyeceği yol haritasını şöyle tanımlıyordu:

“...  Bizler için kelimenin tam anlamıyla bir ‘yeniden doğuş’ özelliğini 
kazanmasını hedeflediğimiz Konferans sonrası sürecin önceliklerinin 
başına, ‘TİKB’yi yeniden komünist bir savaş örgütü haline getirmek, 
kendimizi militan birer komünist parti adamı haline getirmek’ stratejik 
hedefini yazıyoruz. Önümüzdeki ilk adım öncelikle ‘DEVRİMCİ 
KOMÜNİST BİR ÖRGÜT OLMA, TİKB’Yİ YENİDEN AYAĞA 
DİKMEKTE’ düğümlenmektedir.

İkinci stratejik önceliğimizi, militan bir proletarya sosyalizmi 
çizgisinde sınıf çalışmasına yüklenmek oluşturacaktır. Sınıfımızla 
kitlesel ölçeklerde buluşabilmek için vargücümüzü harcayacağız. 
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Başka bazı alanların ihmali pahasına da olsa önceliği bu alana 
vereceğiz. Bu temelde, militan sosyalist sınıf devrimciliği bilincinin, 
kültürü ve değer yargılarının, yaşam tarzı ve alışkanlıklarının yeniden 
güçlü bir tarzda edinilmesine dayalı YENİ BİR PROLETER DEVRİMCİ 
KİMLİK İNŞASINA girişeceğiz!..

Üçüncü stratejik yönelimimizi, program inşasına yönelmek 
oluşturacak. Program inşası, özünde yönsüz konjonktürel bir 
devrimciliğin aşılması açısından olduğu kadar, kendi içine kapalı dar 
grup devrimciliğinin aşılmasını da ivmelendirecek özelliği nedeniyle 
partileşme yolunda atacağımız ve atmamız gereken tayin edici adım 
olacaktır. Bu inşanın ayırdedici bir özelliğini de, onu birilerinin yazı 
yazma faaliyeti olmaktan çıkarıp belli başlı bütün güçlerin birikimleri 
ölçüsünde katkıda bulundukları kolektif bir inşa süreci olarak örgütlenip 
yürütülmesi oluşturacak.

Militan komünist bir parti inşasının iki kilit halkası olarak sınıf içinde 
anlamlı bir maddi güç haline gelmekle program inşasını, partileşme 
perspektifiyle yürüteceğiz!..

Stratejik hedeflerimizi, günümüzde militan bir komünistlik ve proletarya 
sosyalizmi çizgisinde yeni bir devrimci öncülük ve önderlik anlayışı 
temelinde gerçekleştirmeye çalışacağız!..” (TİKB 4. Konferans 
Sonuç Bildirgesi’nden)

Örgütü yıllardır bitkisel hayata sürükleyip militan komünist kimliğini ve 
kişiliğini kaybetmesine sebep olan tasfiyecilikle yolların ayrılmasından 
sonra TİKB bu hat doğrultusunda ilerledi.

Gerçi sağlanan gelişme arzulanan hız ve boyutlarda ol(a)madı. 
Fakat 2000 sonrasında, ülke ve bölge çapında yaşanan sarsıcı 
gelişmeler sırasında dahi en küçük bir yaşam belirtisi gösteremez 
hale sürüklenen TİKB üzerindeki tasfiyeci ölü toprağını attı. Örgütün 
tasfiyecilik yıllarında uğradığı muazzam güç ve prestij kaybından 
kaynaklanan ek dezavantajların büyüklüğüne rağmen özellikle 
sınıf hareketi içinde sık sık öne çıkan devrimci tutumların sahibi 
olundu.

Türkiye sınıf hareketinin tarihinde özel bir sayfa açan 1. ve arkasından 
gelen 2. Tekel Direnişleri, TÜBİTAK Direnişi, 2010 bahar aylarının 
öne çıkan direnişleri arasında yer alan İstanbul İtfaiye, İSKİ ve UPS 
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direnişleri, ‘96 1 Mayıs’ından esinlenerek 2010 1 Mayıs kürsüsünün 
anılan direnişlerin öncü işçileriyle birlikte işgali, 1 Mayıs’ın hemen 
ardından örgütlenen Türk-İş 1. Bölge binasının işgali (24 Mayıs) 
gibi direniş ve eylemlerde sergilenen tutum ve oynanan öncü roller, 
Konferans’ın hemen arkasından başlayan bu silkinmenin öne çıkan 
yansımalarıydı.

Sonraki aylarda, İzmir’de Bornova, Konak ve Karşıyaka belediye 
işçilerinin direnişleriyle, TÜMTİS’in örgütlediği İzmir Ambarlar, İzmir 
ve İstanbul’daki UPS grevleriyle kurulan sistematik ilişkiler sınıf 
yönelimindeki ısrarın ve sürekliliğin göstergeleri olarak öne çıktılar.

Sınıfın ve sınıf çalışmasının pratikte düpedüz ‘unutulduğu’ tasfiyecilik 
yıllarından kopuş, dışımızda gelişen işçi eylem ve etkinliklerine omuz 
verip onların peşinden koşmakla sınırlı kalmadı. Bu asgari temel 
refleksin edinilmesi yanında sınıfın sorun ve ihtiyaçlarına yönelik özel 
politika ve taktikler temelinde bağımsız devrimci tutumlar geliştirildi. 
2011 Ekimi’nde başlayıp 2012 1 Mayıs arifesinde noktalanan 
“Emeğine ve onuruna sahip çık!” kampanyası bunun ilk kapsamlı 
örneği oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi örgüt güçlerinin bulunduğu 
bütün il ve alanlarda yürütülen kampanya, sermayenin 2023 planları 
doğrultusunda vites büyütecek olan yeni neoliberal saldırı paketini 
hedef alıyordu. Burjuvazinin Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 
atmaya hazırlandığı adımların anlamı ve yolaçacağı sonuçlar 
konusunda iş işten henüz geçmeden sınıfı uyarıp harekete geçirmeyi 
amaçlayan kampanya, iki ana talep ekseninde iki etap şeklinde 
yürütüldü. İlk etapta, taşeronluk sistemini yaygınlaştırmakla kalmayıp 
kurumsal bir düzleme sıçratmayı amaçlayan Özel İstihdam Büroları 
hedef alındı. İkinci etap ise “Kıdem tazminatını gasbettirme!” ana 
sloganı temelinde yürütüldü.

Kampanyanın ayırdedici bir yönünü de, sadece yazılı ve sözlü 
propaganda ve teşhirle yetinmeyip eylemli bir tarzda yürütülmesi 
oluşturdu. Özel İstihdam Büroları’nın hedefe çakıldığı ilk etapta 
sembolik olarak seçilmiş merkezi yerlerdeki bazı bürolar işgal edildi. 
Boğaziçi Köprüsü’nde zincirli eylem gerçekleştirilerek köprü trafiği 
kesildi. Bu eylemler dışında on binlerce bildiri dağıtıldı, binlerce 
afiş yapıştırıldı, çok sayıda stand açılarak kampanya talepleri 
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doğrultusunda imza toplandı.

Tasfiyeci oportünizmle yolların ayrıldığı 4. Konferans bitiminde 
yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nde, TİKB’nin gücünü ve dikkatini 
yoğunlaştıracağı stratejik hedef ve önceliklerden biri de “program 
inşası” olarak tanımlanmıştı.

SB’de de vurgulandığı gibi ‘programsız devrimcilik’, TİKB’nin en büyük 
yapısal-tarihsel zaaflarından biriydi. Bu aslında, çevreci zihniyet ve 
alışkanlıklardan tam olarak kurtulunmadığının bir göstergesiydi. Açık, 
net ve gelişkin bir programdan yoksunluk,  aynı zamanda devrimci bir 
iktidar bilinci ve iddiasından yoksunluk demekti. Proletaryanın ölümsüz 
önderlerinden Engels’in sözleriyle “program, göndere çekilmiş bir 
bayrak...” demekti. Sınıf ve emekçi kitleler başta olmak üzere herkes, 
partinin niteliğini ve ne yapmak istediğini öncelikle bu bayrağa 
bakarak görebilirdi. Ve nihayet, ortak bir parti çatısı altında birlik ve 
disiplinin temelini oluşturan bağlayıcı bir programdan yoksunluk, 
partinin saflarında, her türlü ideolojik fantezinin cirit atmasına müsait,  
günün “moda” akımlarının peşinden sürüklenmeye açık bir yönsüzlük 
demekti.

TİKB, bu tarihsel ayıbından 2012 Eylül’ünde sonuçlanan 1. 
Kongre ile kurtuldu.

TİKB 1. Kongresi, örgütün tarihindeki bir dizi “ilk”i gerçekleştirdi:

TİKB’yi tarihinde ilk kez resmi ve kapsamlı bir programa kavuşturmanın 
yanı sıra 1997’de noktalanan 3. Konferans’ta ittifakla kabul edilmiş 
olan tüzüğü, 21. yüzyılın sosyalizmi ve parti anlayışı ışığında gözden 
geçirerek yenilemesi kuşkusuz bunların başında geliyordu.

Kongre, o güne kadar 4 konferans yapmış olan TİKB’nin tarihindeki 
ilk kongreydi.

Bundan da önemlisi, 1. Konferans dışındaki konferanslarının hiçbirini 
zamanında yapmadığı için ağır örgütsel krizlere sürüklenmekten 
kurtulamamış olan örgütün zamanında gerçekleştirdiği ilk Kongre 
oldu.

Program ve tüzük değişikliği gibi iki kapsamlı konuyu çözüme 
bağlayan Kongre, 3’ü tartışılan konulara ilişkin görüş belirtme hakları 
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olmakla birlikte oy hakları olmayan toplam 19 delege ile yapıldı. 
Program ve tüzük değişikliği gibi iki kapsamlı konu ele alındığı için 
Kongre çalışmaları  aylarca sürdü. Konular aceleye getirilmeksizin 
tartışıldı. Görüş alışverişi ve tartışma mekanizmaları sonuna kadar 
işletildi. Temel belgeler konusunda mutabakat sağlanıp görüş birliğine 
varıldıktan sonra düzenlenen final oturumları kapsamında ülkeden 
ve yurtdışından delegelerin biraraya geldikleri birleşik toplantılar 
düzenlendi.

Kongre çalışmaları aslında 2012 Eylül ortalarında bitti. Ancak 
delegeler dışında kalan örgüt güçlerine saygı ve örgüt içi demokratik 
işlerlik anlayışının gereği olarak belgeler kamuoyuna açıklanmadan 
önce örgüt güçlerine açıldı. Onların görüş ve değerlendirmeleri de 
alındı. Kongre kamuoyuna ancak ondan sonra açıklandı.

1. Kongre tarafından hazırlanıp kabul edilen TİKB Programı, her 
şeyden önce net bir proleter sosyalist karaktere sahipti. Ayrıca 
sosyalizmi günümüzde hala 1870’li yıllar ya da 1930’larda formüle 
edilmiş kalıpları kullanarak tanımladığını zanneden düşünce 
tembeli programlardan ayrılmakla kalmayıp onun sadece şu ya da 
bu yönünü öne çıkararak iğdiş eden oportünist çarpıtmalarla da 
açık ve belirgin bir karşıtlık içindeydi. Bu farkın temelinde, onun 
sosyalizmi, kapitalizmden yola çıkarak değil geleceğin komünist 
toplumundan geriye gelerek ele alışı yatıyordu.

TİKB Programı, klasik Marksist parti programlarından farklı bir 
formata sahipti. Temel tespit ve değerlendirmelerin yoğunlaştırılmış 
tezler biçiminde ifade edilmesiyle yetinilmemişti. Programın hedef 
kitlesini oluşturan işçi ve emekçi kitlelerle devrimci kadroların 
ortalama bilinç düzeyleri göz önünde tutularak program formatından 
büsbütün uzaklaşmayacak sınırlar içinde olabildiğince açıklayıcı bir 
yol tutturulmaya çalışıldı.

Tüzük’te yapılan en önemli değişiklikler ise sekreterlik kurumunun 
kaldırılmasıyla kongre ve konferanslarda tartışılan konularda 
azınlıkta kalan görüşlerin çoğunluk haline gelebilme haklarının 
tüzüksel bir hak olarak tanınmasıydı. Bunlar aslında TİKB’nin, 
20. yüzyılın parti ve sosyalizm deneyimlerinden de çıkardığı 
dersler ışığında geliştirdiği yeni parti ve öncülük anlayışının mantıki 
yansımalarıydı.
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1. Kongre, içine girilen dönemin stratejik görevi olarak TİKB’nin önüne, 
“devrimcilikte düzlem farklılaşması yaratmak” hedefini koydu. 
Bunun özünü, “tarihin yeni bir sayfası yazılırken proletarya devrimciliği 
çizgisinde militan sosyalist bir odak olarak öne çıkmak, sınıfımızla 
kitlesel ölçeklerde buluşarak devrimi ve sosyalizmi örgütlemek” 
şeklinde tanımladı. (TİKB 1. Kongre SB’sinden)

Bu stratejik görev tanımının gerisinde, TİKB’nin dünya ve Türkiye’de 
içine girilen döneme dair belirlemeleri yatıyordu. Konferans’ın 
yapıldığı 2012 öncesinden başlayarak  TİKB, “Dünyada ve Türkiye’de, 
ekonomik ve sosyal bunalımların derinleşeceği, çelişkilerin giderek 
daha fazla keskinleşeceği ve mücadelenin sertleşeceği bir döneme 
girildiği” görüşündeydi.

2006 yılından itibaren ısrarla dile getirilen bu tespit, kavga kaçağı 
tasfiyecilerle temel siyasal ayrılık noktalarından birini oluşturmuştu.

4. Konferans sonrasında resmileşen bu görüş kapsamında TİKB, içine 
girilen tarihsel evreyi, “proletarya ve insanlığın geleceği bakımından 
büyük fırsatların yanında büyük tehlikeleri de bağrında taşıyan bir 
süreç” olarak tanımlıyor ve dünyanın bu açıdan “1930’ların başına 
benzer” bir durumda olduğuna dikkat çekiyordu.

1980 sonrasının dünyasına yön veren neoliberal birikim modeli ve ona 
ait paradigmaların çöktüğü ve tarihin yeni bir sayfasının yazılacağı 
böyle kritik bir kesitte komünistler ve devrimciler, geleneksel anlayış 
ve alışkanlıkları sürdürmekte ısrarlı silik ve iddiasız tutumlarla hiçbir 
şey başaramazlardı. Öncülüğün yolu, sınıfa ve emekçi kitlelere, 
sosyalist karakterde tarihsel bir bilinç ve stratejik bir perspektif 
kazandırmaktan geçiyordu.

Bunun başta gelen koşulunu ise, onların önüne ikna edici net 
bir program ile uğrunda dövüşmeye değer bulacakları somut 
alternatif politikalar koymak oluşturuyordu.

“Sınıfa ve kitlelere oturduğu yerden akıl satan değil onların yakıcı 
sorunlarına alternatif çözümler üreten, uzaktan vaaz ve öğüt 
vermekle yetinmeyip her eyleminde onlarla omuz omuza dövüşen 
güçler öncüleşebilir ancak!..” tespitinde bulunan Kongre, öncülüğün 
kazanılacağı adres olarak da sokakları ve meydanları gösteriyordu.
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Fitilini Taksim Gezi Parkı Direnişi’nin tutuşturduğu Haziran İsyanı, 
TİKB 1. Kongre’nin bitiminden 8 ay sonra patladı. TİKB militanı 
komünist işçi Ethem SARISÜLÜK, o tarihsel isyan sırasında diğer 
yoldaşları gibi en önde dövüşenlerden olduğu için kalleş bir kurşun 
gelip kendisini buldu. 16 Şubat 1997’de örgütün kuruluş yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen bir korsan gösteri sırasında vurulan Genç 
Komünar Nurettin DEMİR’den tam 16 yıl sonra ilk kez bir TİKB’li 
sokakta dövüşürken toprağa düşüyordu.

Ethem, tasfiyeci zifir gecelerin ardından yeniden sökmeye başlayan 
şafağın habercisiydi...
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Yaşasın TİKB 1. Konferansı,

Yaşasın Marksizm-Leninizm

TİKB 1. Konferansı, çeşitli bölge ve illerin temsilcisi delegelerin 
katılmasıyla 22-24 Nisan (1980) tarihleri arasında toplanarak 
çalışmalarını tamamladı. Böylelikle; önüne işçi sınıfının öncüsü, 
M-L komünist partisinin inşası merkezi görevini koyan İhtilalci 
Komünistlerin siyasi örgütü TİKB, bu hedefe yönelik güçlü bir atılımı 
daha gerçekleştirmiş oldu.

İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin devrimci eyleminin muazzam boyutlara 
ulaştığı; sırtını emperyalizme dayayan hakim sınıflar ile halkımız 
arasındaki mücadelenin bir iç savaş halini alarak sürdüğü ve hakim 
sınıfın devrimci krizin derinleşmeye devam ettiği şartlarda toplanan 
TİKB 1. Konferansı, doğal olarak dönemin bu özelliklerinin bir 
değerlendirmesini yaparak, komünist örgütümüzün önündeki çokyönlü, 
büyük ve acil görevleri belirledi. Kitlelerin devrimci atılımını daha da 
yükseltmek, yaygınlaştırmak, derinleştirmek, örgütlemek ve daha üst 
mücadele biçimlerine çekebilmek için nelerin yapılması gerektiğini; bu 
döneme uygun düşen mücadele ve örgüt biçimlerinin neler olduğunu 
tartışarak karara bağladı. Konferans, kitlelerin devrimci atılımına nasıl 
bir perspektif ile yaklaşılması gerektiğini ve bunun halkın genel silahlı 

ekLer



212

ayaklanmasına nasıl bağlanacağını tespit etti.

TİKB 1. Konferansı, dönemin bu özelliklerini de göz önüne 
alarak, TİKB’nin her alanda komünistleştirilmesi, illegal temelinin 
güçlendirilmesi, kitlelere önderlik edebilecek bir formasyona 
gelebilmesi için nelerin yapılması gerektiğini tartıştı. 1 yıl önce 
gerçekleştirilen İleri Militanlar Toplantısı’nda tespit edilen görevlerin 
ne ölçüde yerine getirildiğinin ve geçmiş bir yıllık mücadelenin genel 
bir değerlendirmesini yapan TİKB 1. Konferansı; eksikliklerinin 
giderilmesi, hata ve zaafların aşılması için atılması gereken adımları 
belirledi. Konferans çeşitli bölgelerin temsilcisi delegelerin deney ve 
tecrübelerinin aktarıldığı ve değerlendirildiği bir arena oldu.

TİKB 1. Konferansı, Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in kızıl 
yolunda ilerleyen Uluslararası Komünist Hareket’in Türkiye’deki 
gerçek temsilcisi ve müfrezesi olan örgütümüzün çizgisini onayladı. 
Uluslararası Komünist Hareketi her türden saldırıya karşı korumaktaki 
kararlılığını ve bunun önemini oybirliğiyle kararlaştırdı. Başta Sovyet 
ve Çin revizyonizmi olmak üzere bütün modern revizyonist akımlara 
karşı uzlaşmaz bir mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

TİKB 1. Konferansı; örgütümüzün irade ve eylem birliğinin daha da 
pekiştirildiği somut bir örnek oldu.

TİKB 1. Konferans belgelerini yayınladığımız bu sayıda(*); bütün 
devrimcileri bu belgeleri incelemeye ve TİKB’nin M-L bayrağı altında 
toplanmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği 1. Konferansı!

Yaşasın Marksizm-Leninizm!

(İhtilalci Komünist dergisinin 7.sayısı)

                                                ******
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TİKB 2. Konferansı (*)

ATILIMA ÇAĞRI

TİKB 2. Konferansı, 1991 Mart ayı içinde yapıldı (**). Ağır gizlilik 
koşullarında ülke içinde yapılan toplantıya, bütün temel çalışma 
alanlarını ve temel örgüt birimlerini temsil eden delegeler katıldı.

Delegelerin yarısını kadın yoldaşlar oluşturuyordu. Bu, kadın 
yoldaşların TİKB saflarındaki yerlerini, oynadıkları rolün büyüklüğünü 
ve yönetici görevlerdeki ağırlıklarını sergileyen çarpıcı, çarpıcı olduğu 
kadar da anlamlı bir göstergedir.

Bir başka açıdan Konferans delegelerinin ezici bir çoğunluğunu, çok 
uzun yıllardan beri proletaryanın davası ve ideolojisi ile yoğrulmuş 
komünist kadrolar oluşturuyordu. Delegeler arasında çoğunluk 12 
Eylül öncesinden beri TİKB’li olan, bazıları TİKB’nin kurucuları 
arasında bulunan yoldaşlardandı. Ama, 12 Eylül sonrası kuşaktan 
genç kadroların oranı da küçümsenmeyecek düzeydeydi.

Bu tablo, birinci yönüyle, devrimci saflarda firar ve dönekliğin şaha 
kalktığı 12 Eylül gibi karşıdevrimci fırtınalara rağmen TİKB’nin eski 
ve kıdemli kadroları içindeki genel sağlamlılık oranının yüksekliğini 
sergilerken; ikinci yönüyle de, genç kuşaktan yoldaşlarımız içindeki 
komünist gelişme ve TİKB’lileşme sürecinin umut verici gelişimini 
sergiler.

Konferans, çalışmalarını MK’nın sunduğu raporları eksen alarak 
yürüttü. TİKB MK, Konferans’a iki rapor sundu. Birbirini bütünleyen 
bu raporlardan biri, “Siyasal-örgütsel gelişimimiz, bugünkü durum 
ve görevlerimiz” üzerine idi. Diğeri ise “Örgütsel düzeltme ve atılım 
kampanyası” üzerine.

Raporların ve Konferans çalışmalarının ağırlığını örgütlenme ve 
çalışma tarzına ilişkin sorunların oluşturması bir rastlantı değildi. 
Konferans’ın 12 Eylül gibi bir dönemin arkasından yapılıyor olmasından 
tutun da 1. Konferans’tan bu yana geçen örgütsel sürecin genel ve 
toplu bir değerlendirmesini yapmanın zorunluluğuna kadar bunun bir 
çok nedeni vardır.

Ama bunlar içinde belirleyici olanı, başını işçi sınıfının çektiği emekçi 
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kitle hareketi ile Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin bugün içinde 
bulunduğu yükseliş ve devrimci atılım sürecinin önümüzdeki dönemde 
de derinleşerek süreceği temel tespitidir.

TİKB 2. Konferansı’nın hazırlık ve çalışmalarına bir bakıma bu temel 
tespit yol göstermiştir diyebiliriz. Elbette ki tek başına ve çıplak olarak 
değil. Sınıf ve kitle hareketinin günümüzdeki yükselişinin Türkiye’de 
proletaryanın öncü komünist partisini inşa stratejik görevinin çok daha 
yakıcı kılışından, dünyada yaşanan son yılların gelişmelerinden sonra 
devrim ve komünizm davasının uluslararası planda uğradığı ağır 
saldırılar ve güç kaybından çıkarılması gereken derslere kadar daha 
bir dizi çözümleme, tespit bunlardan çıkan sonuçlar ve görevlerle olan 
bağlantısı içinde konulmuştur “devrimci kitle hareketindeki yükselişin 
süreceği” tespiti.

İşçi sınıfı ve ezilen yığın hareketindeki yükselişin her komüniste hatta 
her dürüst demokrata “büyük ve sorumlu görevler” yüklediğini belirten 
Lenin, komünistler için bu büyük ve sorumlu görevi kısaca, “yığınların 
hareketine her türlü desteği göstermek ve hareketi partinin sloganları 
doğrultusunda genişletmeye çalışmak” olarak tanımlar. Ve ardından 
devam eder:

“Yığınların hareketine destek olmak (ve) o hareketi genişletebilmek 
içinse örgüte, daha çok örgüte gereksinimimiz var. Yasadışı bir parti 
olmaksızın bu görevi sürdüremeyiz. Salt konuşmayla da peynir gemisi 
yürümez.”

İşçi sınıfı ve emekçi kitle hareketi ile Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinin 
derinleşerek süreceği tespitinden yola çıkan TİKB 2. Konferansı, 
Lenin’in “lafla peynir gemisi yürümeyeceğine” dair öğüdünün 
anlamını göz önünde bulundurarak hareket etti. Onun örgüt sorunu ve 
çalışma tarzına ilişkin konular üzerinde özellikle durmasının başlıca 
nedenlerinden biri burada, devrimci yükseliş koşullarında “örgütün” 
artan öneminde aranmalıdır.

İkinci temel neden, her yönüyle Bolşevik bir örgütsel yapıya sahip 
olmanın, Leninist bir partinin inşasında taşıdığı önemdir. Adına layık 
bir öncü komünist partinin inşası sorununu, “ülkemiz koşullarında hala 
çözümlenmemiş olarak duran stratejik bir görev” olarak tanımlayan 
TİKB 2. Konferansı, parti inşasının, kesinlikle birbirlerinden 
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kopartılamayacak diyalektik bir bütün oluşturan temel yönleri içinde 
örgütsel inşa cephesinin yeri ve önemine ilişkin olarak şu genel 
yaklaşıma sahiptir:

“Eğer onun gerçekten Leninist bir partiye evrilmesi isteniyor ve bunun 
mümkün olması bekleniyorsa, parti öncesi çekirdek, bütün belli başlı 
yönlerde Leninist bir partinin karakteristik özelliklerini az çok gelişmiş 
bir halde bünyesinde taşımak zorundadır. Aksi taktirde, revizyonist, 
oportünist, Menşevik bir yapıdan artık evrim yoluyla Leninist bir parti 
çıkmaz

Parti öncesi çekirdek ile hedeflenen partinin nitelikleri arasında olması 
gereken bu zorunlu uyum, özellikle örgütsel-pratik alan söz konusu 
olduğunda çok daha ileri ve gelişmiş olmak zorundadır.

ML bir nitelikte olması koşuluyla strateji sorunlarında, hatta programın 
kendisinde kimi eksiklik ve yetersizlikler olması, parti öncesi çekirdeğin 
partiye dönüşmesinin önünde belirleyici bir engel değildir. Temelde ML 
genel bir çizgiye ve Leninist bir örgütlenmeye sahip olunduktan sonra 
bu eksiklik ve yetersizlikler zaman içinde de kolaylıkla giderilebilir.

Sayısal güç zaten hiçbir zaman parti olabilmenin belirleyici bir koşulu 
değildir… Ama parti öncesi bir çekirdeğin partiye dönüşebilmesi 
için, … onun başta Bolşevik bir karakter taşıması zorunludur. Güçlü 
ve gelişmiş bir Bolşevik karakter taşımadıkça, … parti öncesi bir 
yapılanmanın partiye dönüşebilmesi olanaksızdır.

Bu durumda o ne Leninist bir ideolojik-siyasi inşa faaliyeti yürütebilir, 
ne de işçi sınıfı ve emekçi kitleler içinde kalıcı ve sağlam bağlar 
kurabilir. Daha çok dönemsel koşulların etkisi ve benzeri nedenlerle 
bu yönlerde kimi ilerlemeler kaydetse dahi bunlar sürekli, kalıcı ve 
güvenli olmaz.” (Siyasal Örgütsel Geçmişimiz, Bugünkü Durum ve 
Görevlerimiz Üzerine Rapor’dan, TİKB 2. Konferans Belgeleri, sf. 
106-108)        

TİKB 2. Konferansı’nın esas olarak örgüt, örgütlenme ve çalışma 
tarzına ilişkin sorunlar üzerinde durmasının bir başka temel nedeni 
de, TİKB’nin kendi tarihsel gelişim süreci içinde bugünkü geldiği 
noktanın özelliğidir. Konferans raporlarının değişik bölümlerinde, 
değişik biçimlerde, değişik yönleriyle sık sık vurgulandığı gibi bu bir 
“sıçrama momenti”dir. Böylesi bir momentte atılım bir zorunluluktur.
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TİKB ve onun komünist kadroları, bugünkü sürecin gerektirdiği böyle 
bir devrimci atılımı başarma gücüne, bunu mümkün kılacak birikim ve 
dinamiklere - bazı noktalarda fazlasıyla - sahiptir. Bu atılımı yapabilmek 
ise, bugüne dek yarattığımız komünist değerleri ve geleneklerimizi 
gözümüzün bebeği gibi korumayı sürdürürken, örgütümüzün ve 
kadrolarımızın siyasal önderlik kapasitelerini sınırlayan her türlü 
yanlış, eksik ve hatalı anlayış ve alışkanlıklara karşı amansız bir 
savaş yürütmeye bağlıdır.

Önümüzdeki sürece ilişkin olarak TİKB’nin önüne öne atılma, 
kitleselleşme ve sınıf mücadelesinin bütün cephelerinde komünist 
öncü misyonuna uygun olarak devrimci militan bir önderlik sergileme 
görevini koyan 2. Konferansımız, bu amaçla örgüt çapında bir 
“Düzeltme ve Atılım kampanyası” başlattı. Aynı zamanda bu 
kampanyanın yönlendirici metni olarak hazırlanan Konferans 
raporlarında, TİKB’nin bugüne kadarki örgütsel faaliyet ve gelişme 
sürecinin genel bir değerlendirmesi ışığında tespit edilen hatalar, 
eksik ve geri yanlar üzerinde özellikle duruldu. Bu bir kendine güven 
ifadesi olduğu kadar, hata ve yetersizlikleri aşma kararlılığının da bir 
ifadesidir.

TİKB 2. Konferansı’nın esas olarak örgütsel sorunlar üzerinde durması, 
onu teorik-siyasal gelişme ve yetkinleşme görevlerini günümüzde 
artan önemine gözlerini kapadığı anlamına gelmediği gibi, dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmelere sırtını döndüğü anlamına 
da gelmiyor elbette. Tam tersine o, ele aldığı bütün konulara, dünyada 
ve Türkiye’de son yıllarda yaşanmakta olan gelişmelerin odağından 
yaklaşmıştır.

Onun TİKB kadrolarında tespit ettiği en büyük eksiklik ise teorik 
geriliktir. Teorik gelişme ve derinleşmenin, ML teoriye hakim olmanın 
ve teorik mücadelenin, ML’e, devrime ve komünizm davasına 
karşı dünya çapında çok yönlü ve azgın bir saldırı kampanyasının 
yürütüldüğü günümüz koşullarında artan yaşamsal önemi bu nedenle 
de sık sık vurgulanmaktadır. “Siyasal-Örgütsel Geçmişimiz… 
Üzerine Rapor”un birinci bölümü ise dünyada ve Türkiye’deki 
durumun genel bir değerlendirmesine ayrılmıştır.

Ancak, teorik gelişme ve yetkinleşmenin günümüz koşullarında daha 
da artan önemini görmeyen ya da küçümseyen her türlü oportünist 
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tutum ve yaklaşıma karşı uzlaşmaz olacağını döne döne vurgularken; 
devrimci militan bir pratik faaliyet ve mücadelenin dışında devrimin ve 
örgütün gereksinimlerinden kopuk bir çalışma anlayışına sahip olmak 
şeklindeki kavga kaçkını, entelektüalist eğilimlere karşı da dikkat 
çekmiştir.

2. Konferansımız, örgütümüzün önüne yeni bir bayrak çekmiş, yeni 
hedef ve görevler koymuştur. Bütün TİKB kadro ve sempatizanları 
için şimdi görev, Konferansımızın esinlediği ruh, çizdiği rota ve verdiği 
direktifler doğrultusunda onun koyduğu hedeflere uzanmaktır!

TİKB ve onun 2. Konferansı, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm işçi ve 
emekçilerle devrimci ve ilerici güçleri de insanlığın nihai kurtuluşu 
uğruna mücadele bayrağını birlikte taşımaya, bu soylu kavganın 
görevlerini birlikte omuzlamaya, onları bu amaçla TİKB’nin saflarında 
birleşmeye çağırıyor!

(*) 2.Konferans, klasik bir SB yayınlamadı. Onun yerine Orak-Çekiç’in 
Temmuz 1991 tarihli 78. sayısında MK tarafından kaleme alınan bu 
metin yayınlandı.

(**)  Konferans gerçekte 1991 Mayıs’ında yapıldı. Ancak polisi 
şaşırtmak amacıyla  Mart ayında yapılmış gibi duyuruldu.

                                                ******

TİKB 3. KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

Örgütümüzün 3. Genel Konferansı, olağan olmayan bir sürecin 
sonunda, olağan olmayan bir biçimde gerçekleşti.

Bu olağanüstülük asıl olarak, birbiriyle yakından ilişkili iki etkenden 
kaynaklanmıştır:

Bunlardan birincisi, asıl ve temel olanı, ‘89 Atılımı ve 2. Konferans 
sonrası süreçte kaydettiğimiz gelişmedir. Geçen bu yıllar zarfında 
örgütümüz gelişmiş, büyümüş, sınıf mücadelesinin bazı cephelerinde 
ve sınırlı bazı alanlarda faaliyet yürüten dar bir örgüt kabuğunu kırarak 
mücadelenin belli başlı bütün cephelerinde varlığını hissettiren, 
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geleneksel çalışma alanlarının dışında yeni bölge ve alanlara da 
açılan ve artık PARTİLEŞMENİN eşiğine gelip dayanan geniş bir 
örgüt yapısına ulaşmıştır.

Militan komünist bir hareketin gelişmesi için nesnel bakımdan 
fazla elverişli olmayan bir tarihsel kesitte, üstelik yetersiz güçlerle 
gerçekleştirilen bu gelişme elbette ki istenen hız ve ölçüde olmadığı 
gibi hatasız ve sancısız da olmadı. Teori, taktikler, örgütlenme ve 
sürece pratik müdahale alanlarında değişik ölçülerde ileri bir düzey 
yakalanmış, öncü politikalar ve tutumlar geliştirilmiş, örgütümüzün 
tarihinde birçok ‘ilk’ gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, bu alanların her 
birinde bazıları ciddi nitelikte hata ve yetersizliklerimiz de olmuştur. 
Fakat 2. Konferans sonrası örgütsel sürecimiz bir bütün olarak 
değerlendirildiği taktirde, ağır basan yön gelişme ve büyümedir.

Ayrıca örgütümüz, bazıları kendi yetersizliklerimizden kaynaklanan 
ama önemli bir kısmı büyüyen bir örgütün karmaşıklaşan süreçlere 
daha ileri bir düzeyden müdahale çabaları sırasında ister istemez 
karşılaşacağı bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, birikim 
ve potansiyellere sahiptir. 3. Konferansımıza öngelen ve belli başlı 
bütün çalışma alanlarımızı temsilen temel kadrolarımızın büyük bir 
bölümünün katıldığı iç tartışma sürecimiz (TP) sırasında bunun teorik, 
taktik ve örgütsel unsurları çok daha fazlasıyla birikmiş, güçlenmiş ve 
açığa çıkmıştır.

2. Konferansımızın önümüze koyduğu hedeflere doğru ilerleyişimizin 
istenen hız ve ölçülerde olmayışı, bu arada çeşitli konularda ortaya 
çıkan hata ve yetersizliklerimiz, küçük burjuvaziye özgü kararlılık 
yoksunu, sallantılı ve istikrarsız bir ruh halinin bizim saflarımızda da 
boy göstermesini kolaylaştıran bir etken olmuştur. Temelde, olağan 
herhangi bir dönemden çok daha sıkı bir ML ideolojik sağlamlık, çok 
daha berrak bir teorik-siyasal perspektif açıklığı, çok daha güçlü bir 
komünist irade ve çaba gerektiren dönemin temel taleplerine yanıt 
vermekte yetersiz kalmaktan kaynaklanan bu ruh hali, TP öncesi 
süreçte daha çok bireysel planda düşünsel bir darlaşma, pratikteki 
sıkışmanın daha fazla yaşandığı alan veya kesitlerde geliştirici 
olmayan bir sorgulayıcılık, devrimci iç dinamiklerde bir zayıflama, 
yan duruş eğilimleri ve nihayet bazılarında mücadeleden kaçış 
biçimlerinde kendini gösterdi.

Ama TP sürecine gelindiğinde, işçi sınıfı ve emekçi kitle hareketinde 
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süreklilik kazanmış güçlü bir devrimci patlamanın gerçekleşmeyişi, 
bu arada yenilen darbeler nedeniyle örgütsel yapımızda ortaya çıkan 
boşlukların yarattığı karamsarlıkla da birleşerek, giderek hizipçiliğe 
evrilen yıkıcı ve dağıtıcı bir sapma özelliğini kazanmış olarak 
karşımıza çıktı. 3. Konferansımızın gelişme sürecini olağanüstü kılan 
ikinci etken budur.

Önceleri bir Tartışma Platformu (TP) olarak başlayan bu süreç, 
giderek kongre içeriğine sahip bir Konferans niteliğini kazandı.

Onun örgütlenmemizin aksak ve gelişmeyen yönlerinin 
değerlendirildiği ilk aşaması, Türkiye Devrimci Hareketi (TDH)’nin 
geri, sorunları kişiselleştiren dar polemikçi tarzının, daha da kötüsü 
kimi örgüt politikalarına karşı sağlıksız ve yanlış bir eleştirelliğin 
darlık ve sancılarını yaşadı. Bu arada en temel örgütsel değerlerimiz 
dahi kötü bir biçimde kirletildi. Fakat örgüt tarzı ve yöntemlerinin 
hakim kılınmasıyla, örgütsel gelişme ve sorunlarımızın ML bir 
yaklaşım temelinde açıklanmasıyla, sürecin sadece açıklanmasıyla 
da yetinilmeyip gelişkin perspektifler ve güçlü alternatiflerin ortaya 
konulmasıyla TP, parti düzlemine sıçramanın önkoşullarının 
güçlendirilip derinleştirildiği bir zemine dönüştü.

Örgütsel gelişme sürecimiz, TP boyunca, tüm yönleriyle ve her bir 
aşamasıyla değerlendirildi. Örgütün dönemdeki konumlanışı, politik 
ve örgütsel görevler, süreçle taktiksel ilişki kuruş, çalışma tarzı ve 
yöntemleri, örgütün iç yaşamı, kadrosal yapımızın güçlü ve zayıf 
yönleri, örgütsel kurumsallaşma, işçi sınıfı hareketinin durumu ve 
sınıf içindeki çalışmalarımız, Kürt ulusal hareketinin gelişimi, silahlı 
mücadele, cephe ve eylem birlikleri sorununa yaklaşım ve daha pek 
çok konu ve sorun değişik yönlerden ele alındı. Komünist ve devrimci 
hareketin tarihsel süreçleri, emperyalist kapitalizmin bugünkü gelişme 
düzeyi, Kürt ulusal sorunu devrimin koşul ve olanakları perspektifiyle 
irdelendi. Bunlardan bazıları olgunlaşmış net görüşler olarak ortaya 
konuldu, bazıları ise sistematize edilmeyi bekleyen ön açılımlar olarak 
birikim hazinemizi güçlendirdi.

TP ve Konferansın üzerinde yükseldiği tarihsel zemin; uluslararası 
komünist ve devrimci hareketin içinde bulunduğu durum, dönemin koşul 
ve ihtiyaçları, bu arada örgütsel gelişimimizin ortaya çıkardığı sorun ve 
görevlerin büyüklüğü yaşadığımız süreci karmaşıklaştırıp ağırlaştıran, 
onun özünün kavramlısını güçleştiren bir etken rolünü oynadığı gibi; 
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bu iç içelikteki sorunların bütününe yanıt verme perspektifi, ufkumuzu 
genişletmiş ve daha geniş bir açılım yakalamamızı sağlamıştır. Bu 
özelliği 3. Konferansımıza, her türlü dönemsel-kesitsel bakışın 
üzerinde bir anlam ve ayırdedicilik kazandırır.

Türkiye devrimci hareketinde bir dönem artık kapanmakta ve 
önümüzdeki on yılların gelişim seyrini belirleyecek yeni bir 
dönem açılmaktadır. Kapanan dönem, tarihsel bakımdan, 12 Eylül 
yenilgisi ve tasfiyeciliğinin arkasından gelen yeniden toparlanma 
dönemidir, içeriksel bakımdan ise, belirli biçimlerin içine sıkışmış 
antifaşist direnişçilikle karakterize olan bir devrimcilik anlayışının 
sınırlarına dayanılmıştır.

Devrimci radikal güçler, 12 Eylül sonrası toparlanmalarını elverişsiz 
tarihsel koşullar içerisinde gerçekleştirmeye çalıştılar. 12 Eylül 
döneminin ezilen yığınların saflarında yarattığı yılgınlık, korku ve 
devrimcilere güvensizlik eğilimlerinin güçlülüğü, sosyalizmin dünya 
çapında uğradığı prestij kaybının derinleştirdiği ütopya yoksullaşması, 
burjuvazinin radikal güçleri fiziki olarak da imhayı hedefleyen 
saldırıları ile birleşen tasfiyecilik ve liberal oportünizmin saldırılarındaki 
yoğunlaşma bu olumsuz etkenlerin başlıcalarını oluşturur. Uzun 
süren yenilgi yıllarının devrimci saflarda yarattığı değer erozyonu, 
bu arada kitlelerle olan bağların hemen hemen sıfırlanmış olması alt 
edilmesi gereken bir başka olumsuzluk etkeni olmuştur. Sınıf ve kitle 
hareketinin sık sık durgunluğa dönüşen sancılı ve tutuk gelişimiyle 
de birleşen bu olumsuz koşullar ortamında geçmişin devrimci 
değerlerinin savunulmasında, militan tutum ve politikalarda ısrar 
bile tarihsel-siyasal bakımdan başlı başına büyük bir önem ve değer 
taşımaktaydı. Fakat süreç ilerledikçe, tek başına bunun yetmediği ve 
yetmeyeceği görülmüştür.

Günümüzde komünist ve devrimci güçlerin önlerindeki görevler, 
dünya çapında olduğu gibi tek tek ülkeler düzleminde de tarihin başka 
herhangi bir döneminde olduğundan çok daha kapsamlı, karmaşık 
ve zorludur. Bunun en başta gelen nedeni, burjuvazinin sömürü ve 
egemenlik yöntemlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Burjuvazi, 
teknolojideki gelişmelerden de yararlanarak sömürü ve egemenlik 
yöntemlerini sürekli yenilemekte ve tahkim etmektedir. Bu sayede 
geliştirdiği yeni üretim teknikleri ve üretimin örgütlenmesinin yeni 
modelleri ona, işçi sınıfı, emekçi kitleler ve ezilen halklar üzerindeki 
kapitalist‐emperyalist sömürüyü derinleştirme olanağının yanı sıra 
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oldukça geniş bir hareket yeteneği kazandırmıştır.

Emperyalist burjuvazi ve işbirlikçileri, 1980 sonrası yıllarda geliştirdikleri 
neoliberal saldırılar sonucu, ekonomik planda olduğu kadar siyasal, 
toplumsal, ideolojik ve kültürel alanlarda da ileri mevziler kazandılar. 
Devrim ve ulusal kurtuluş mücadeleleri dalgasının dünya çapında 
dibe vurmasının yanı sıra revizyonist sistemdeki çözülme ve çöküşle 
de birleşen bu süreçte proletarya ve halklar, yalnızca büyük ekonomik 
hak kayıplarına uğramakla kalmadılar, siyasal ve moral bakımlardan 
da ciddi kayıplara uğradılar. Devrimin öznel etkenlerindeki 
zayıflama, bu kayıplar içerisinde en ciddi ve belirleyici nitelikte 
olanıdır. Burjuvazi bugün asıl bundan yararlanarak ekonomik, 
siyasal, toplumsal ve ideo‐kültürel bakımlardan sürüklendiği en 
düşkün durumların bile içinden çıkmanın bir yolunu bulabilmekte, 
hatta bunları “sistemin dayanıklılığı ve kendini yenileme gücünün bir 
göstergesi” olarak gösterip hegemonyasını güçlendirmenin fırsatları 
haline dönüştürebilmektedir.

Onun karşısına proletarya ve emekçi halkların süreklilik kazanmış, 
tutarlı, militan, çok yönlü ve yığınsal devrimci eylem ve direnişleri ile 
çıkılamadığı sürece bu çemberi kırabilmenin olanağı yoktur. Öznel 
etkenlerdeki zayıflık ve yetersizliklerin giderilmesi bu noktada çok 
daha yaşamsal bir önem kazanmıştır.

“Globalleşme” ve “Yeni Dünya Düzeni” olarak adlandırılan kapitalist 
emperyalist sistemin güncel biçimlenişi, dünya ölçeğinde olduğu gibi 
tek tek ülkeler düzleminde de proletarya ve ezilen halklar ile onların 
komünist ve devrimci öncülerinin önüne yeni sorunlar ve tehlikeler 
kadar yeni fırsatlar ve olanaklar da getirmektedir. Ancak bu fırsat 
ve olanakların devrimin ilerletilmesi yönünde değerlendirilebilmesi 
için, komünist ve devrimci güçler, teoriden taktiklere, örgütlenmeden 
süreçlere pratik müdahale tarzına kadar her alanda devrimci bir 
atılımı gerçekleştirmek zorundadırlar. Geçmişte devrimci bir anlam ve 
değer taşıyan ama bugünün yeni olgu ve gelişmelerine yanıt vermekte 
eksik ve yetersiz kalan dar bir politik çerçeve ve belirli biçimlerin içine 
sıkışıp kalmış bir devrimcilik anlayışı ile günün görevlerinin üstesinden 
gelebilmek zor olmanın da ötesinde artık olanaksızdır.

Bugün hâlâ “dün”de ısrar, onun aynen korunmaya çalışılması 
devrimciliğin doğasına da aykırı bir tutuculuğun ve donmanın 
ifadesidir. Kuşkusuz bu yenilenme, günümüzde en büyük tehlikeyi 
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oluşturan sağ tasfiyeciliğin, liberal oportünizmin, yasalcı küçük 
burjuva sosyalizm anlayışlarının savundukları türden bir “yenilenme” 
değildir. Bunun tam tersine, ister yavaş yavaş evrim yoluyla olsun 
isterse tarihsel koşullardaki değişime ve günün gerçeklerine gözlerini 
ısrarla kapatan bir devrimciliğin sürecin bir noktasında kaçınılmaz bir 
biçimde uğrayacağı kırılmanın sonucunda zıddına (sosyal reformizme) 
dönüşmesi biçiminde olsun “YDD solculuğu”nun zeminlerine kayılmak 
istenmiyorsa, geçmişin komünist veya devrimci militan özü ve ruhu 
bugün her zamankinden çok daha büyük bir özenle korunmalıdır. 
Bu anlamda, Türkiye komünist ve devrimci hareketinin ihtiyacı 
olan yenilenme, geçmişten geleceğe uzanan süreklilik içinde bir 
kopuştur. Günün yeni olgu ve gelişmelerinin, emperyalizm ve proleter 
devrimleri çağının Leninist tahlilinin özsel belirlemelerine uygun olarak 
devrimci olanakların büyütülmesi yönünde değerlendirilmesidir.

Türkiye devrimci hareketi bugün her şeyden önce düşünsel 
darlıklarını yenmek zorundadır. Bütün dikkatini ve enerjisini sadece 
burjuvazinin siyasal iktidarının devrimle yıkılması sürecinin sorunları 
üzerinde toplayan ama bunu tutarlı, somut ve kapsamlı bir alternatif 
toplumsal düzen projesi ile birleştiremeyen bir devrimcilik anlayışı 
artık terkedilmeli, her alanda ölçü ve alışkanlıklar da buna uygun bir 
düzleme sıçratılmalıdır. Bu tarz bir devrimciliğin ufku, küçük burjuva 
halkçı bir demokratizm veya ulusal kurtuluşçulukla sınırlıdır.

Düşünsel‐programatik düzeydeki bu darlık, pratiğe doğru inildikçe 
haliyle yeni kırılmalara uğramakta; verili politik koşullardaki 
dalgalanmalardan fazlaca etkilenen, bu arada belirli mücadele ve 
örgütlenme biçimlerinin içine sıkışıp kalan dar bir siyasal devrimciliğin 
sınırlarını pek fazla aşamamaktadır.

Kendisini daha çok antifaşist veya ulusalcı karakterde bir direnişçilikle 
ifade eden bu tarz bir devrimcilik, ne kadar güçlü ve gelişmiş devrimci 
özelliklere sahip olursa olsun, sürecin bir noktasında kaçınılmaz bir 
biçimde gelişiminin sınırlarına çarpmaktadır. Nihai olarak kapitalizmin 
çerçevesini aşmayan programatik görüşlerinden kaynaklanan bu 
soluksuzluğuyla küçük burjuva devrimciliği, kapitalizm karşısında 
güçlü bir alternatif olma özellik ve yeteneğinden yoksundur. Siyasal 
savaşıma ne kadar kararlı başlarsa başlasın, bu savaşımı isterse en 
radikal biçimlere bürünsün, güçlü bir devrimci proletarya hareketinin 
ve sosyalizmin çekim ve desteğinden yoksun olduğu bugünkü tarihsel 
koşullarda, emperyalist kapitalizmin ağlarına takılmaktan, onun siyasal, 
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ekonomik ve sosyal tuzaklarına düşmekten kurtulamamaktadır.

Bu süreç kendisini genellikle önceleri taktik planda başlayan 
deformasyonun, dönemsel etkenlerden kaynaklanan güçlüklerin 
yoğunlaşması, bu arada devrimin uzamasının yarattığı yorgunluklardan 
da beslenerek stratejik yaklaşımları ve sahip olunan devrimci özellikleri 
kemirmeye başlaması biçiminde seyretmektedir. Bu bakımdan TDH 
bugün yeni bir sağ tasfiyeci dalganın tehdidi altındadır.

Günümüzün ekonomik koşulları gibi siyasal-sosyal koşulları da 
kapitalizm karşısında tutarlı bir sosyalist alternatifin geliştirilmesini, 
siyasal savaşımın gücünü bundan alarak yürütülmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu temel perspektif, derin ekonomik ve toplumsal 
dönüşümlerin önünü açacak bir siyasal devrim anlayışının olduğu 
kadar, aynı zamanda güncel siyasal savaşımın gücünün ve 
etkisinin büyütülebilmesinin de zorunlu bir koşulu haline gelmiştir. 
Üretimin toplumsallaşması ve toplumsal işbölümündeki artış, bunun 
uluslararası ölçekte gelişimiyle proletarya enternasyonalizminin maddi 
temellerini de güçlendirecek şeklide evrensel boyutlar kazanması, 
buna karşın sömürüdeki yoğunlaşma, proletarya, emekçiler ve ezilen 
halkların çektikleri yoksulluk ve sefaletin derinleşmesi, zenginlik ve 
yoksulluğun kutuplardaki birikimi, burjuvazinin siyasal şiddetindeki 
yoğunlaşma, sistemdeki tıkanıklık ve yozlaşma, gericiliğin tüm tarihsel 
birikimini bünyesinde toplayan emperyalist kapitalizmin yaşamın her 
alanında neden olduğu çürüme, kültürel ve ahlâki çöküntü, insanal 
yabancılaşma, doğanın ve evrenin geleceğinin bile büyük bir tehditle 
karşı karşıya kalışı... güçlü bir programın ve bundan çıkış alan güncel 
propagandanın çekim unsurlarıdır.

Emperyalist kapitalizmin neden olduğu ekonomik, sosyal, ahlaki 
ve kültürel yıkımın kazandığı boyutlar gözönüne getirilecek olursa, 
insanlığın bugün sosyalizme olan ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacı 
yakıcı hale getiren genel ve evrensel nedenler de bir yana, Türkiye‐de 
bugün devrimci hareketin yığınsallaşabilmesi, istikrarlı bir gelişim 
gösteren güçlü ve militan bir işçi sınıfı ve emekçi kitle hareketinin 
örgütlenebilmesi gibi güncel pratik bir neden bile bu zorunluluğun 
önemini görmek için yeterlidir. Bugün burjuvazinin her geçen gün 
biraz daha vahşileşen ekonomik ve siyasi terörünün baskısı ve 
yıldırıcı sonuçları altında bunalan, öte yandan sistemdeki çürüme 
ve yozlaşmaya karşı büyük bir tiksinti ve öfke birikimi içinde bir 
çıkış yolu arayan kitlelerin önüne somut, canlı ve çekici bir alternatif 
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toplumsal düzen projesi konulmak zorundadır. Aksi takdirde onlar 
İslami gericiliğin veya şoven milliyetçiliğin ya da burjuva liberalizmin 
en demagojik söylem ve manevralarının peşine takılmaktan 
kurtarılamazlar. Uğrunda ölünmeye değecek kadar cazip ve inandırıcı 
buldukları bir ütopyanın sahibi kılınmadıkları sürece, burjuvazinin 
icazet ve tahammül sınırlarını çiğneyen en küçük bir muhalefet 
eyleminin üzerine bile acımasız bir terörle giden faşist rejimin baskı 
ve saldırıları karşısında yılmamak şurada dursun, işten atılmayı dahi 
göze alamayan bir tutukluğun çürütücü sinikliğini parçalayamazlar.

Öte yandan bugün koşullar, kapitalizmin yegane alternatifi olarak 
tutarlı ve militan bir sosyalizm idealinin başta proletarya olmak üzere 
geniş emekçi yığınlara benimsetilebilmesi açısından 1989’u izleyen 
yıllara oranla çok daha elverişlidir. O zamanlar büyük gürültülerle 
reklam edilen “YDD”nin de foyası dökülmüştür. “Demokrasi, insan 
hakları, refah artışı” beklentileri, dünyanın her yerinde yaşanan 
gerçeklikler karşısında tuzla buz olmuştur. Ancak bu durum, burjuvazi 
ve yardakçılarının ellerini kaldırarak teslim bayrağını çektikleri 
anlamına gelmemektedir. Onlar sistemi tehdit edici devrimci patlama 
potansiyelleri taşıyan toplumsal muhalefet dinamiklerini soğutmak 
için bir taraftan yıldırıcı bir baskı ve terörü elden bırakmazlarken, öte 
taraftan onu kendi kendini tüketeceği kanallara yönlendirme çabası 
içindedirler.

Bu konuda burjuvazinin en büyük yardımcısı, sosyal reformist veya 
sendikalist yönleri ağır basan biçimleriyle liberal oportünizmdir. 
Burjuvazinin çoğu kez bunlar aracılığıyla dillendirdiği toplumsal 
muhalefeti soğutma yönündeki demagojik çabaları bazen keskin 
görünümlü bir sistem eleştirisi ve buna dayalı siyasal reform 
programları biçimini alabilmektedir. Kimi zaman burjuvazinin bizzat 
kendisinden de gelebilen bu tür girişim ve önerilerin özüne inildiği 
takdirde, bunların aslında emperyalizmin ve burjuvazinin egemenliğini 
en zayıfladığı noktalarda güçlendirme amacını taşıyan yönelimler 
olduğunu görmek zor değildir. Fakat bunun görülebilmesi yine tutarlı 
bir toplumsal devrimci stratejiye ve bütünlüklü bir dönem kavrayışına 
sahip olmakla mümkündür.

Yalnız, sosyalizmi hedefleyen tutarlı bir toplumsal devrimcilik, mekanik 
ve slogancı bir “sosyalist devrimcilik” ile karıştırılmamalıdır. Küçük 
burjuva aydın bir sosyalizm anlayışının tezahürü olarak ortaya çıkan 
bu eğilim, devrimin bu kez anti-emperyalist demokratik görevlerine 
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uzak ve kayıtsızdır. Genel bir sosyalizm propagandası ve temel 
sloganların yinelenmesi ile yetinen bir faaliyet anlayışına sahip olduğu 
için ne gelişkin bir siyasal taktik önderlik yeteneği sergileyebilir ne de 
bizzat işçi sınıfı içinde bile geniş kitleleri örgütleyebilir. Taktik planda 
çoğu kez başkalarının kuyruğuna takılır, sık sık keskin zikzaklar 
çizmekten kurtulamaz. Devrimci militan yönünün zayıflığı onun bir 
diğer temel zafiyetidir.

Sosyalist bir toplumsal model geliştirip bunun gerçekleştirilmesine 
öncülük edebilecek tek sınıf, kapitalist sömürünün en özsel biçimiyle 
karşı karşıya bulunan ve kendi kurtuluşuyla diğer sınıfların kurtuluşuna 
da önderlik edebilecek yegane sınıf olan proletaryadır. Onun 
için örgütümüz, genel bir “halkçılık” veya “toplumculuk”ta ifadesini 
bulan şekilsiz küçük burjuva formülasyonlara karşı proletaryanın 
hegemonyasını ve proletarya diktatörlüğünü, devrimin kesintisiz 
gelişimi ve sosyalizme ulaşmanın yegane biçimi ve güvencesi olarak 
görmektedir. Bu yüzden, her türlü güncel veya dönemsel bakışın 
üzerindeki bu temel yaklaşımın ve ayırdedici özelliğin doğal bir 
gereği olmanın ötesinde emekçi kitle hareketinin tutarlı ve istikrarlı bir 
devrimci çizgide gelişimini sağlayabilmenin zorunlu bir gereği olarak da 
önümüzdeki süreçte işçi sınıfı içindeki çalışmalarını yoğunlaştırmayı, 
bunu daha ileri ve kompleks bir düzleme sıçratmayı özel bir hedef 
olarak önüne koymuştur.

Geçmişin belirli biçimler ve alışkanlıklarla sınırlı dar bir devrimcilik 
anlayışından devrime öncülük ve önderlik misyonunun tarihsel ve 
güncel gereklerine yanıt verebilen bir düzleme çıkılabilmesi, program 
ve parti anlayışından taktik önderliğe, örgütlenme ve çalışma 
tarzından kadro ölçütlerine kadar sınıf mücadelesinin ve örgütsel 
yaşamın bütün alanlarında farklı bir politika ve mücadele tarzı 
geliştirmeyi zorunlu kılan çok yönlü bir sıçrama sorunu olarak 
kavranmak zorundadır. Yaşamın dayatmaları sonucu parçayla sınırlı, 
çoğu kez sezgisel, bu anlamda da kendiliğinden ve evrimci bir ilerleme 
bu ihtiyaca yanıt veremez. Bu yol aynı zamanda giderek yozlaşma 
tehlikesini içinde taşıyan melez bir yapılanma ortaya çıkarır sadece. 
Bundan ötürü, devrimci bir muhalefet örgütü olmaktan devrimi 
örgütleme yeteneğine sahip bir sosyal devrim örgütü düzlemine 
sıçrama, pratikte de yansımasını bulan devrimsel bir atılımı 
gerektirmektedir.

Bunu gerçekleştiremeyen örgütler ve devrimci bireyler, girilen süreçte 
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öncü bir rol oynamak şurada dursun, kendi dışlarındaki etkenlerin 
belirlediği gelişmelerin peşinden sürüklenen süreç devrimciliğinin kısır 
çemberinden kurtulamayacaklardır. Bu gerçeği, artık kapanmakta 
olan bir dönemin yaşandığı Türkiye’deki devrimci siyasal mücadelenin 
son 8-10 yıllık süreçteki gelişim seyrinden de görmek mümkündür.

Süreç devrimciliği, belirli biçim ve ölçülerin içerisine sıkışıp kalmış 
direnişçi bir kimlik taşıdığı durumlarda bile dönemin koşulları ve kitle 
hareketinin ritmindeki iniş çıkışlara göre dalgalanma göstermesiyle 
karakterize olur. Türkiye’deki sınıf ve kitle hareketinin 12 Eylül 
sonrası süreçteki gelişim seyrine baktığımız zaman ise bunun keskin 
iniş çıkışlar sergilediğini görürüz. Gelişmenin seyri genel anlamda 
devrimci bir yükseliş yönündedir. Fakat bu yükseliş, hareketi geriye 
çekici tarihsel ve güncel zaaflarından büyük ölçüde kurtulmuş güçlü 
ve tempolu bir yükseliş özelliğini de kazanabilmiş değildir.

Daha çok kendiliğinden bir karaktere sahiptir. Bundan ötürü; 
ağırlıklı olarak sendikal-ekonomik talepler üzerinde yükselen sınırlı 
bir demokratik mücadelenin çerçevesini aşamamakta, yasalcı bir 
meşruiyet anlayışının bağlarından kurtulamamakta, yığın hareketinin 
eşitsiz ve dengesiz gelişiminin sorunlarını daha derinden yaşamakta, 
daha keskin iniş çıkışlar sergilemekte, ara durgunluk dönemleri daha 
sık ve daha uzun süreli olmaktadır.

Toplumsal muhalefet hareketinin son 8-10 yıllık gelişim sürecine 
kuşbakışı bir göz attığımız taktirde; ‘89-’91 yılları arasında işçi 
hareketinin, ‘92-‘94 arasında emekçi memur hareketinin, ‘95 Gazi 
Direnişi sonrası daha çok büyük kentlerde Alevi emekçilerin yoğun 
olduğu bazı semtlerde antifaşist dinamiğin ve semt yoksullarının, 
değişik dönemlerde öğrenci gençlik eylemlerinin öne çıktığını görürüz. 
Özellikle ‘91-’92 serhıldanlarıyla doruğuna çıkan Kürt ulusal direnişinin 
kitlesel kabarmaları da dahil devrimimizin bütün bu dinamiklerinin 
hareketi, bazıları çarpıcı atılımlar biçiminde gerçekleşen yükseliş 
evrelerinden sonra birleşik bir hareket özelliğini kazanamayarak belli 
bir kırılmaya uğramış, bunların ardından arada en fazla kısmi bazı 
eylemliliklerin yaşandığı durgunluk dönemleri içine girilmiştir.

Değişik zamanlarda, değişik düzeylerde yükseliş ve hareketlilik 
gösteren devrimimizin öne çıkan toplumsal dinamiklerinin hareketinin 
gelişim seyri ve bunların bugünkü durumları, hareketin temposundaki 
yavaşlık, politik gelişimindeki sınırlılık ve zaaflar, iç içe geçmiş 
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tarihsel ve dönemsel zaafların da etkisiyle hareketin kendiliğinden 
seyrinin aşılamayışı –bütün bunlar öznel alandaki yetersizliği 
göstermekte, mücadelenin düzey ve derinliğinde artık bir farklılaşmayı 
gerçekleştirebilecek daha yetkin bir önderliğin ortaya konulmasını 
gerektirmektedir. Bunun bir tek anlamı vardır: Devrimimizin Leninist 
tipte önder ve yönetici bir partiye olan ihtiyacı büyümüştür.

Bu parti, programından örgütlenmesine, çalışma tarzından kadro 
yapılanmasına kadar her konuda egemen sınıflara karşı savaşımı 
siyasal, ekonomik, ideolojik-kültürel ve sosyal yaşamın her 
alanında birbirini bütünleyecek çok yönlü bir tarzda yürütebilme 
yeteneğine ulaşmış, siyasal savaşımı sınıfsal politik bir eksenden 
derinleştirebilecek, askeri biçimlerden yasal olanaklara kadar bütün 
mücadele ve örgütlenme biçimlerini kullanmakta ustalaşmış, burjuva 
kapitalist egemenliğe alternatif çekirdeksel bir yapı olmak 
zorundadır.

Devrimimizin içerisinde bulunulan aşamasının baskın karakterine 
göre biçimlenmiş, sadece belli yönleri gelişkin, ölçüleri ve ufku dar 
küçük burjuva devrimciliği bu ihtiyacı karşılayamaz. TDH işte bu darlığı 
kıramadığı sürece, emperyalist kapitalizmin genel ve yoğunlaşan 
baskısına, faşizmin artan saldırılarına rağmen kendisini sürekli 
büyütebilen anlamlı bir siyasal-toplumsal güç düzeyine çıkamaz. 
İşçi sınıfı ve emekçi yığınların geniş kitleleriyle büyük ölçekte, kalıcı, 
hepsinden önemlisi derin devrimci dönüşümler temelinde örgütlü 
bağlar kurmayı başaramaz. Siyasal ve örgütsel bakımlardan elde 
edebileceği en ileri başarılar bile göreli ve dönemsel olmaktan 
kurtulamaz.

Bu dönem bitmiştir. Bu görülmelidir.

TİKB 3. Konferansı’nın hazırlık ve olgunlaşma evresini oluşturan TP 
sürecinin anlamı ve tarihsel önemi, bugün geleceğini belirleyecek bir 
yol ayrımında bulunan TDH’nin önündeki bu zorunluluk çerçevesinde 
ele alındığı takdirde anlaşılabilir. Başlangıcı ve gelişim seyri sırasında 
yaşanan bütün olumsuzluklara, üzerine düşürülen lekelere, bu 
arada eksik kalan yönler taşımasına rağmen TP sürecimiz ve onu 
taçlandıran 3. Konferansımız, militan komünist, fakat dar bir 
muhalefet örgütü olarak şekillendiğimiz geçmişimiz ile devrime 
ve sosyalizmin inşasına önderlik iddiası ve potansiyelleri 
güçlenmiş partili geleceğimiz arasında bir köprü kurmuştur.
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Bu süreç en başta kendi eksiklik, yetersizlik ve zaaflarımıza karşı 
açtığımız devrimci bir iç savaş biçiminde gelişti. Hiçbir devrimci 
gelecek perspektifine sahip olmayan, ‘dün’de kalmış ve bu yüzden 
‘dün’ü sömürü konusu haline getiren yorgun devrimciliğin temsilcileri 
bu savaşı her ne kadar yozlaştırmaya kalkıştılarsa da başarılı 
olamadılar. TP’nu oluşturan örgütümüzün temel kadrolarının ezici 
çoğunluğu, onların geriye çekici demagojik iddia ve eleştirilerini 
reddederek, özsel değerlerimizi tarihsel süreklilik içinde günün ve 
geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir düzleme sıçratan MK’nın 
ortaya koyduğu temel eksen etrafında birleştiler.

TP sırasında örgütümüzün tarihsel gelişme süreci, özellikle ‘89 
sonrası kesit, birçok yönden ele alındı. Eksiklerimiz ve zayıflıklarımız 
kadar güçlü ve gelişkin yönlerimizin de altı çizildi. Bunlar yalnızca 
tespit edilmekle kalınmadı, bizi hedeflediğimiz Leninist tipte bir parti 
düzlemine sıçratacak tarzda çözümlerinin politika ve araçları ortaya 
konuldu.

Bunlar arasında, Leninist parti öğretisini günün ve geleceğin 
ihtiyaçlarına yanıt verecek tarzda bugüne taşıyan ve “bizim nasıl 
partileşebileceğimiz” somut sorusunun somut yanıtını da içeren parti 
anlayışımızın daha sistematik ve kapsamlı bir tarzda ortaya konuluşu 
ile gelişkin bir tüzüğün kabulü özellikle önemlidir.

Örgütümüz, proletaryanın öncü komünist partisine dönüşmeyi, daha 
kuruluşundan itibaren stratejik bir hedef ve görev olarak önüne koydu 
ve bütün bu yıllar zarfında gerçek anlamda Leninist bir parti haline 
gelebilmeyi hem niteliksel hem de niceliksel açıdan ML karakterde 
çok yönlü, tutarlı ve birbirini bütünleyen diyalektik bir gelişme 
sorunu olarak ele aldı. Partinin inşasının teori, politika, örgütlenme ve 
pratik alanlarında birbirini bütünleyen niteliksel ve niceliksel bir gelişme 
sorunu olarak ele alınışı, Menşevik “aşamalı inşa” anlayışlarıyla 
olduğu kadar partileşmeyi sadece şu veya bu yönde sağlanan basit 
bir gelişme sonucu “tabela değişikliğine” indirgeyen ve böylelikle parti 
fikrini ayağa düşüren oportünist anlayışlarla da aramızdaki temel 
ayrım noktalarından birini oluşturdu.

Bu konudaki bir diğer ayrım noktamız, parti öncesi çekirdek 
örgütlenme ile hedeflenen partinin özsel nitelikleri arasında 
tam bir uyumun olması zorunluluğunun savunulmasıydı. Parti 
öncesi örgütlenme ile hedeflenen ihtilalci komünist parti arasında 
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özsel bir devamlılık ilişkisinin kuruluşu, bizi sadece partileşebilmeyi 
nicel bir büyüme sorununa indirgeyen, kitleselleşebilmek için ise 
kitleleşmeye yönelen küçük burjuva devrimcilik ve kuyrukçu ekonomist 
yaklaşımlardan ayırmakla kalmadı; örgütsel gelişim sürecimizde 
sorunların ve görevlerin ele alınışı sırasında kendimizi sürekli 
ileri hedeflerle donatarak parti ölçütlerini yakalamamızın zeminini 
oluşturdu.

Sadece bu saydıklarımız ve bunlardan çıkan sonuçlarla sınırlı olmayan 
ayrım noktalarımız içerisinde en özsel ve en temel olanı, Leninist 
partinin kendisi gibi parti öncesi örgütlenmeyi de her şeyden 
önce bir sosyal devrim örgütü olarak ele alışımızdı. TİKB, kökleri 
daha gerilere giden bu stratejik anlayış üzerine inşa edildiği içindir 
ki zaten teoriden taktiklere, örgütsel yapılanması ve ölçütlerinden 
pratikteki tutumlarına kadar sınıf mücadelesinin her cephesinde tutarlı 
ve gözüpek bir proleter militanlığın temsilcisi olarak tanınmıştır.

2. Konferans sonrası sürecimizde bu anlayışımızı, “partiyi ve devrimi 
birlikte örgütlemek” temel sloganı ile formüle ettik. Sosyal devrimci 
karakteri zayıf küçük burjuva aydın çevreler tarafından anlamı 
kavranamayan bu slogan, parti anlayışımızın ayırdedici temel özelliği 
ve ruhunun kristalize olmuş bir ifadesiydi. Öncü parti ile devrim ve 
iktidar ilişkisinin kuruluşunda olduğu kadar Leninist partinin diğer 
genel özelliklerini hatta partinin kendisini kendi içinde amaçlaştırarak 
anlamsızlaştıran her türlü “sol” lafazanlıkla da aramızdaki ayrım 
çizgilerini kalınlaştırdı.

Devrimi başarma ve sosyalizmi inşanın temel aracı olarak 
partinin kendisini ulaşmak istediği hedefle birlikte tanımlayan 
bu düşünce, aynı zamanda, günün devrimci görevlerinin parti ve 
iktidar odağından ele alınarak süreçlere daha gelişkin ve iddialı 
bir perspektifle müdahale çabalarının zeminini oluşturdu. Bunun 
hakkını her konuda tam olarak veremedik belki ama belirgin bir öncü 
niteliğine sahip dönemsel ve güncel politika ve taktiklerin formüle 
edilebilmesinden değişik tipteki mücadele ve örgütlenme biçimlerinin 
komünist militan bir ruhla ele alınıp uygulanmasına kadar birçok 
konuda gerçekleştirilen yeni açılım ve atılımların sırrı en başta burada 
aranmalıdır.

TP sürecimiz, parti anlayışımızı her bakımdan daha ileri taşıdı, onu 
yeni ve daha üst bir senteze ulaştırdı.
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Bu sentez somut ifadesini en başta Leninist parti öğretisinin esaslarının 
ve örgütümüzün parti anlayışının günün sorunlarına yanıt verecek 
tarzda bütünlüklü olarak ele alındığı kapsamlı bir parti teorisinin 
ortaya konulmasında buldu. Leninist parti öğretisinin, burjuvazi ve 
oportünizmin her çeşidi tarafından sadece açıkça saldırıya uğramakla 
kalmayıp çeşitli yönlerden bozulduğu ve sıradanlaştırıldığı bir tarihsel 
kesitte, onun tutarlı ve bütünlüklü bir savunusu dahi başlı başına 
ideolojik bir değer taşır.

Fakat parti anlayışımızı taşıdığımız düzlem, burjuvazi ve oportünizmin 
“YDD” ideolojisinin mevzilerinden yönelttiği bütün saldırılara yanıt verici 
özelliği ile olduğu kadar somut olarak bizim nasıl partileşebileceğimiz 
sorusunun yanıtını içeren özelliği ile, Leninist parti öğretisinin genel bir 
özet niteliğindeki pasif savunusundan öte bir anlam ve işleve sahiptir. 
İçerik ve kapsamı, dünyanın birçok yöresinde çoğu boz bulanık 
görüşlere sahip yeni ML çevre ve yapılanmaların ortaya çıktığı bir 
tarihsel kesitte ona aynı zamanda evrensel bir önem kazandırır.

Proletaryanın sosyal devrim örgütü olarak öncü parti düşüncesinin, 
yaşamın her alanında burjuvazinin iktidarına ve kapitalizme alternatif 
olma iddiasını taşıyan bir örgüt olarak örgütlenmesi düşüncesine 
taşınması, parti anlayışımızın sıçratıldığı yeni düzlemin ayırdedici 
özelliğini oluşturur.

Proletarya ve emekçi yığınların yaşamlarının her alanını kucaklayıcı 
bir öncü faaliyetin örgütlenmesi zorunluluğunu beraberinde getiren 
alternatif parti düşüncesi, devrim ve iktidar bilincini çok daha güçlü kılar. 
Her türlü ilkellik ve amatörlük, ölçü ve ufuk darlığı, sınırlı gelişmelerle 
yetinen dar çevre alışkanlıkları ile tam ve kesin bir kopuşu şart koşar. 
Komünist öncü faaliyetin örgütlenmesi ve yürütülmesi sırasında her 
konuda yetkin bir devrimci profesyonellik düzeyini ve kurumsallaşmayı 
gerektirir. Bu kavrayış, örgütün iç yaşamından süreçlere müdahale 
tarzına kadar her alanda zincirsel sonuçların önünü açan yeni bir 
düşünce devrimine temel teşkil eder. Düşüncede ve davranışta parti 
tarzının yakalanmasını kolaylaştırır.

Bu kavrayış düzlemine çıkılamadığı, dolayısıyla bu tarz yakalanamadığı 
sürece, işçi sınıfı ve emekçi yığınların geniş kitleleriyle devrimci 
sosyalist bir içeriğe sahip kalıcı ve örgütlü bağlar kurulamaz. Bu 
durumda ne kadar devrimci özelliklere sahip olunursa olunsun, sınıf 
mücadelesinin ülke çapında gelişim seyri üzerindeki etkisi sınırlı, dar 
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bir sosyal muhalefet örgütü olmaktan kurtulup, burjuvazinin iktidarını 
yıkma yeteneği sürekli güçlenen tehdit edici maddi-siyasal bir güç 
konumuna gelmek olanaksızdır.

Halbuki proletaryanın öncü partisi, burjuvazinin iktidarını yıkmaya 
ve kapitalizmi ortadan kaldırmaya yetenekli yegane sınıf olarak 
proletaryanın bağımsızlığını koruyabilmek için her şeyden önce 
ideolojik bir güç olmak zorundadır.

Gücü ve etkisi sınırlı yerel ve dar bir muhalefet örgütünden farklı 
olarak ülke çapında politik bir etki ve ağırlığa sahip siyasal bir güç 
olmak zorundadır.

Ama o aynı zamanda, devrimi ve sosyalizmi bir düş olmaktan çıkarıp 
gerçeğe dönüştürebilmek için sınıfı ve emekçi kitleleri peşinden 
sürükleyebilen maddi bir güç olmak zorundadır.

Bu üç temel özelliği bünyesinde toplayamayan bir örgütün, partinin 
nitelikleri veya devrim ve sosyalizm hakkında söylediği her şey son 
tahlilde anlamsızlaşır. Çünkü dünyayı değiştirme eylemi, maddi 
sınıf güçleri arasında cereyan eden bir mücadelenin sonucuna göre 
şekillenir. Bu yüzden, kendisini ‘parti’ olarak tanımlayacak bir örgüt, 
yaşamın her alanında alternatif politika ve taktiğin uygulanması için 
gerekli olan maddi siyasal gücü oluşturmayı başarmalıdır. Genel 
bir teorik mücadeleyle, genel bir programın savunulmasıyla 
veya sadece temel devrimci sloganlarla öncü bir parti çalışması 
yürütülemez.

Ekonomik, siyasal, toplumsal, ideolojik ve kültürel alanlarda daha 
gelişkin ve kompleks bir hal alan burjuvazinin egemenliğine ve 
kapitalizme karşı çekirdeksel alternatif bir güç olarak öncü parti 
düşüncesi, örgütlenmeyi boyutlandırmanın yanı sıra partileşmenin 
kadrosal ölçütlerini de büyütmektedir.

Gelişkin bir parti düşüncesi, bizzat onun yaratıcısı olacak kadroların 
da amaçlanan partiye uygun bir düzey, biçimleniş ve normlara sahip 
olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu, Lenin tarafından çizilen profesyonel 
devrimci kadro tipinin, TİKB kadrolarında ifadesini bulan düzenden 
kopma, her koşul altında mücadele, güçlü direnişçilik, örgüte bağlılık 
gibi özsel değerlerin üzerinde yükselen, kitlesel hareketin genişleme 
döneminde kimi yeni özellikler kazanmış kadro şekillenişinin devamı 
olan, fakat proleter sınıf savaşımının ihtiyaçlarına ileri düzeyden yanıt 
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veren bir kadrosal düzey olmalıdır. 

Dar örgüt çalışma tarzı ve alışkanlıklarının, koşullardan gelme 
her türlü sınırlılığın üstüne çıkabilen, proletaryanın geniş 
yığınsal eylemini ve diğer emekçi sınıfların hareketini örgütleme 
yeteneğinde olan, güçlü bir tarih bilinci, dönem kavrayışı ve 
gelecek perspektifi ile donanmış, profesyonel bir yetkinleşme 
düzeyine ulaşmış, taktik önderlik yeteneği gelişkin, sonuç alıcı 
üretken bir çalışma geliştirebilen bir kadro yapısını şart koşar. 
Bu kadrosal düzey, kapitalizmin geliştirdiği profesyonel kadro 
tipinin karşıtı olarak tarihsel ve dönemsel koşullar ile partileşmenin 
ihtiyaçlarından doğmaktadır.

Ancak bu nitelikteki komünist kişilik özellikleriyle, yüksek bir bilinç, 
yüksek bir disiplin anlayışı ve proleter saflık düzeyine ulaşmış moral-
etik değerlerle donanmış bir kadro yapısı sistemin karşısına dikilebilir.

Bugün burjuvazinin dünya çapında proletarya, emekçi yığınlar ve 
ezilen halkların tepki birikimleri ve muhalefet eylemlerini denetim 
altında tutabilmek için geliştirdiği politikalarla birlikte düşünülecek 
olursa, geniş yığınlarla devrimci bir temelde kalıcı ve örgütlü bağlar 
kurabilmenin, basit bir niceliksel büyüme sorununun çok ötesinde, 
devrimci radikal güç ve örgütlerin geleceğini belirleyici bir önem 
kazandığı gerçeği daha iyi görülür.

Burjuvazi, “devleti yeniden yapılandırma” adını verdiği stratejik bir 
yönelim çerçevesinde, bir taraftan merkezi devlet iktidarını güçlendirir, 
sınıf egemenliğinin aracı olarak burjuva devletin baskıcı terörist özünü 
çok daha dolayımsız biçimlerde ortaya koyduğu yöntemlere giderek 
daha fazla başvururken diğer taraftan ezilen yığınların tepki birikimini 
kendi kontrolü altındaki liberal reformist kanallara yöneltmeyi teşvik 
etmektedir. 

Siyasal planda sınırlı bazı reform adımları ile birleşik bir tarzda orta 
sınıflar için yerel ölçeklerde kırıntı niteliğinde kimi sömürü ve yağma 
olanakları yaratarak rejimin kitle temelinin genişletilmeye çalışılması, 
bu yönelimin tamamlayıcı halkası durumundadır. Böylelikle komünist 
ve devrimci radikal güçler, beslenme kanalları tıkanarak iyice marjinal 
bir konuma sürüklenmeye, imha tehdidi ya da rejim için fazla tehlike 
teşkil etmeyen sınırlı bir muhalefet konumunun içine hapsolma ikilemi 
içine sıkıştırılmaya çalışılmaktadır.
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İşçi sınıfı ve emekçi kitleleri yaşamın her alanından kucaklayıcı 
alternatif bir parti düşüncesi, işte bu çemberin yarılabilmesi açısından 
da geleceği belirleyici yaşamsal bir öneme sahiptir.

TP sürecimiz, parti anlayışımızı daha ileri bir teorik-siyasal düzleme 
taşımakla kalmadı, onu çeşitli konularda somutlayarak zenginleştirdi 
ve ayrıntılandırdı. Bu adımlar içerisinde yeni bir tüzüğün kabulü, çeşitli 
konulardaki taktiklerimizin yeni açılımlarla tamamlanıp geliştirilmesi 
ve sürecin kadrolarımızda yarattığı dönüşüm, onlara kazandırdığı 
ufuk genişliği ve atılımcı ruh hali özellikle önemlidir.

TP sürecinde parti tarz ve yöntemlerinin hakim kılınması, tüzüksel 
düşüncenin gelişmesi ve yeni bir tüzüğün ortaya konulmasıyla dar 
örgüt yapısı ve onun içerisine yerleşmiş çevresel ilişki biçimlerinin 
aşılması için güçlü bir temel yaratıldı. Bizim gibi sıkı örgütsel normlara 
sahip bir örgütün iç yaşamı ve gelişiminde büyük öneme sahip kongre 
ve konferanslar başta olmak üzere örgüt yaşamının temel alanlarının 
ihmale yer vermeyecek şekilde tüzüğe göre düzenlenmesi, tüzüğe 
göre düşünme ve yaşam sürdürme başlı başına bir öneme sahiptir.

Tüzük, örgütümüzün geldiği gelişme düzeyi itibarıyla da özgül bir 
önem taşımaktadır. Örgüt faaliyetinin sınırlarının genişlemesiyle 
birlikte farklı alanlar, değişik sınıf ve tabakalar içerisinde yürütülen 
çalışmaların sonucu çevresel ilişki ağımızın genişlediği koşullarda 
örgütün sınırlarının net olarak çizilmesinin, örgütün organik birliğinin 
en üst düzeyde politik ve örgütsel bir irade birliği temelinde sağlanıp 
korunmasının güvencesidir tüzük. Yeni bir tüzüğün kabulü bu nedenle, 
ciddi bir eksikliğimizin giderilmesinin ötesinde bir anlama sahiptir.

Yeni tüzüğümüz, örgütümüzün kaydettiği gelişme düzeyine ve 
önümüzdeki parti hedefine uygun bir kapsam ve içerikte hazırlanmıştır. 
Bu özelliği nedeniyle, dar bir örgüt yapısına sahip olduğumuz eski 
tüzüğümüzden farklı olarak bir dizi yeni kurum ve mekanizmayı 
getirmektedir. Ancak özü itibarıyla Leninist parti anlayışı temelinde aynı 
ilkesel tutum ve yaklaşımlara sahiptir. Bu anlamda eski tüzüğümüzle 
özsel bir devamlılık ilişkisi içindedir.

Aynı örgüt çatısı altında irade ve eylem birliğimizin hangi esaslar 
üzerine kurulup sürülebileceğinin iki stratejik belgesinden biri olan 
(diğeri programdır) yeni tüzüğümüzün ruhunu ve eksenini, sıkı bir 
merkeziyetçiliği esas alan Leninist demokratik merkeziyetçilik 
ilkesi oluşturmaktadır. Bu en başta, sosyal bir devrim örgütü olarak 
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gördüğümüz Leninist parti ve devrim anlayışımızın doğal ve mantıki 
bir sonucudur ve bu özelliği ile de ayırdedici ideolojik bir tutum 
sorunudur. 

Yeni tüzüğümüz, 12 Eylül sonrası birinci tasfiyeci sağ dalganın örgüt 
anlayışı konusundaki iki temel sloganından biri olan (diğeri gizliliğin 
reddidir) Kuruçeşmeci  “daha fazla demokrasi” talebinin içimizdeki 
tezahür biçimi ile kesin ve net bir sınır çizmiştir. Leninist demokratik 
merkeziyetçilik ilkesinin iki ana yönü arasında basit bir vurgu farkı 
olmanın ötesinde nasıl bir parti, nasıl bir devrim, nasıl bir devrimcilik 
anlayışına sahip olunduğunun göstergesi niteliğindeki bu ideolojik 
tutum sorununda sıkı bir merkeziyetçiliği esas almakla, Leninizmin 
özüne ve ruhuna uygun bir tutum benimsenmiştir.

Sıkı bir merkeziyetçilik temelinde örgütlenme gereği, Leninist partinin 
sosyal devrimci karakterinin emrettiği zorunluluklardan biridir. Devrim 
gibi zorlu bir savaşa öncülük ve önderlik etme iddiasında samimi 
olan bir örgüt, her şeyden ve herkesten önce kendisi savaşın yasa 
ve kurallarına göre örgütlenmek zorundadır. Saflarında birlik ve 
disiplin olmayan, cephenin farklı noktalarındaki birlikleri tek bir plana 
göre (merkezi politika, taktik ve kararlar) uyumlu hareket etmeyen, 
herkesin ancak “doğru bulduğunu” ya da kavradığını kavradığı 
kadarıyla uyguladığı, fiilen eyleme ancak uzun tartışmalardan ya da 
iç uzlaşmalardan sonra geçebilen gevşek, disiplinsiz, başıbozuk bir 
yapılanma ile öncü bir rol oynanamaz.

Bugün içinde bulunulan dönemin özellikleri, komünist öncülük 
iddiasını taşıyan bir örgütün yerine getirmesi gereken görevler kadar 
onu bekleyen tehlikelerin de büyüklüğü, devrimci hareketin bugünkü 
kadro yapısının taşıdığı genel zaaflar gibi etkenler sıkı bir disiplin ve 
merkeziyetçiliği çok daha zorunlu ve yaşamsal kılmaktadır. İçinde 
bulunulan dönem, devrimci militan bir çizgide gelişmenin olanak 
ve potansiyellerini içermekle birlikte bunları her zaman çok elverişli 
fırsatlar olarak sunmamaktadır.

Komünist ve devrimci radikal güçler, bir taraftan sınıf ve kitle hareketinin 
henüz alt edilememiş zaafları ile diğer taraftan rejimin günümüzde 
artık asıl olarak takibe ve ajan sızdırmaya dayalı çökertme stratejisi 
ve fiziki imha saldırıları ile boğuşarak yollarını açmak zorundadırlar. 
Bu koşullarda komünist faaliyet, örgüt çizgisi ve politikaları temelinde 
hem çok sabırlı ve inatçı bir kararlılıkla hem de karşısına çıkan en 
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küçük bir fırsatı bile olabilecek en etkin tarzda değerlendirmesini bilen 
bir serilik ve inisiyatifle yürütülmek durumundadır. Aksi takdirde ne 
eldeki güçlerin tam olarak seferber edilebildiği süreklilik kazanmış 
merkezi bir örgütsel faaliyetten söz edilebilir ne de politika ve taktiklerin 
zamanında yaşama geçmesi sağlanabilir.

Sıkı bir disiplin ve merkeziyetçiliğin rolü ve önemi bu noktada ortaya 
çıkar. Pratikte adım atmanın ve hızlı hareket etmenin gerektiği 
durumlarda bile örgüt, politika ve taktiklerin tartışılmasıyla zaman 
yitiremez. Onların özünü, amacını ve öncü karakterini kavramamakta 
adeta inat eden kadrolarının “önce ikna olmalarını” bekleyemez. Bu 
noktada disiplin ve zorlama öne geçer. Küçük burjuva entelektüel bir 
tartışma kulübü veya Menşevik bir yapılanmadan farklı olarak Leninist 
tipte savaşçı bir devrim örgütü olabilmenin zorunlu bir gereğidir bu.

Aynı zorunluluk, taktik önderlik konusunda olduğu gibi bugün çok 
daha kompleks önlemlerin uygulanmasını gerektiren örgütsel 
güvenliğin sağlanabilmesi konusunda da çıkar karşımıza. Faşist bir 
diktatörlük rejimi altında burjuvazinin iktidarını yıkmayı hedefleyen bir 
sosyal devrim örgütü, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için 
gizlilik temelinde örgütlenmek ve yasadışı çalışmayı esas almak 
zorundadır. Fakat bunu yaparken öte taraftan da kendi başına bir 
amaç olmayan gizliliğin bu kez kendisini boğan, sınıfın, emekçilerin 
geniş kitleleriyle buluşmasını sınırlandıran bir kozaya dönüşmesine 
de meydan vermemek durumundadır.

İşçi sınıfı ve emekçilerin geniş yığınlarıyla buluşabilmenin zorunlu 
kıldığı hareket genişliği ile ancak çok sıkı kurallar temelinde 
sağlanabilecek olan gizliliğin gerekleri arasındaki çelişkinin devrimci 
bir tarzda doğru bir biçimde çözümlenebilmesi ilkeli bir esnekliği 
şart koşar. Bu denge, her somut tarihsel evrede, devrimle karşı 
devrim arasındaki güç dengelerinin somut biçimlenişine, proletarya 
ve devrimci kitle hareketinin gelişme düzeyine ve gelişmenin yönüne, 
bu arada burjuvazinin hiçbir zaman sabit kalmayan devrimci güçlere 
karşı izlediği taktik ve yöntemlerdeki değişmelere bağlı olarak dinamik 
bir tarzda kurulmak zorundadır.

Bu bakımdan örgütsel güvenliğin sağlanabilmesi, bunun temel 
koşullarından en başta gelenini oluşturan gizlilik temelinde örgütlenme 
ve yasa dışı çalışma, değişmeyen belirli bazı biçimlerin uygulanmasına 
indirgenemez. Her somut tarihsel evrede bunların doğru belirlenip 
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örgüt çapında uygulanabilmesinin temel gereklerinden biri de sıkı bir 
disiplin ve merkeziyetçiliktir. Merkeziyetçilik ve disiplinin olmadığı veya 
zayıf olduğu bir örgütte, örgütün sınıf mücadelesinin koşullarındaki 
değişmelere her bakımdan hızla uyum sağlamasını beklemek bir 
hayal olur.

Bizim özgülümüzde bugün sıkı bir merkeziyetçilik ve disiplini çok 
daha önemli kılan etkenlerden biri de parti hedefimiz ile güçlerimiz 
ve olanaklarımız arasındaki açı farkıdır. Önümüzdeki dönemde bütün 
çaba ve faaliyetlerimizin odak noktasını, partileşme sürecimizin 
hızlanması ve bu rüyamızın gerçekleştirilmesi oluşturacaktır. Ancak 
bu stratejik görevin zorunlu kıldığı her biri birbirinden zorlu ve kapsamlı 
görevleri, sadece nicel açıdan değil, nitel yönlerden de zayıf ve yetersiz 
güçlerle başarmak durumundayız. Hedef ile eldeki güçler arasındaki 
bu açı farkının kapatılabilmesi, bir yerde iç bünyemizde yapacağımız 
devrimci atılımın hızına, kapsamına ve derinliğine bağlıdır. Partiye 
doğru yürüyüşümüzün istenen tempoda ve sonuç alıcı bir tarzda 
yürütülebilmesi için örgüt kendisini geride kalana, ayağını sürüyerek 
hareket edene, sıradan bir gelişme gösterene uydurmayacak; 
onlardan kendilerini öncü ve ileri olana uydurmalarını isteyecektir. 
Sıkı bir disiplin ve merkeziyetçilik olmadan bu başarılamaz. Geride 
kalanın ileriye doğru çekilmesi, örgütün bütün güçlerinin ileri olana 
göre konumlandırılmaları mümkün olmaz.

Sıkı bir merkeziyetçiliği esas alması, yeni tüzüğümüzün, örgüt içi 
demokrasiyi tümüyle dışladığı ya da önemsiz gördüğü anlamına 
gelmemektedir.

Merkeziyetçiliği boğucu bir bürokratizm ile karıştıran çarpık 
anlayışlardan tümüyle farklı olarak örgütümüz, Leninist demokratik 
merkeziyetçilik ilkesinin her iki yönünün kopmaz bir bütünlük 
oluşturduğu görüşündedir. Sıkı bir merkeziyetçiliğin amaca uygun bir 
biçimde uygulanabilmesi, içerisinde bulunulan koşullarla çelişmeyecek 
gelişkin bir demokrasiyle birlikte mümkündür. Merkeziyetçiliğin 
olmadığı yerde nasıl ki demokrasinin partinin savaş yeteneğini 
zayıflatıp ortadan kaldıran Iiberal anarşist bir başıbozukluk olarak 
yozlaşması tehlikesi varsa, olabilecek en geniş demokrasinin olmadığı 
yerde de merkeziyetçiliğin partinin iç yaşamını boğucu bürokratik 
bir cendereye dönüşmesi tehlikesi vardır. Leninist demokratik 
merkeziyetçilik ilkesinin bu diyalektik yorumu, yeni tüzüğümüzün de 
temelini oluşturur.
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Bu düşünce, MK dışındaki organ ve görevlere seçimle değil, atama 
yoluyla gelinmesi dışında, burjuvazinin iktidarı altında onu yıkmak 
için savaşan Leninist bir örgütte olabilecek en geniş iç demokrasinin 
hemen hemen tüm kurum ve mekanizmalarına yeni tüzüğümüzde yer 
verilmesiyle somutlanmıştır. Yeni tüzüğümüz, demokrasiyi, kolektif 
inşanın, politik ve örgütsel irade birliğinin üst düzeyden sağlanması 
ve örgütün iç yaşamının çok yönlü gelişiminin aracı kılarken, iç 
demokrasinin gelişiminin kadroların ideolojik‐politik düzeyinin 
yükseltilmesinden geçtiğini göstermektedir. Bu özelliği ile o, her türlü 
şekilsel demokrasi anlayışının ötesine geçmektedir.

Keza daha gelişkin bir tüzüksel düşüncenin ortaya çıkması ve bunun 
maddelerdeki somutlanmasıyla, geçmiş dönemde kendini gösteren, 
kongre ve konferansların örgütü geliştirici öneminin kavranılışındaki 
eksiklik ve ihmalleri, kurumsal işlerlik zayıflıklarını giderici önlemler 
alınmış; fakat bunların istismarından doğan “demokratizm” eğilimleri 
ile de kesin bir sınır çekilmiştir.

Yeni tüzüğümüzün bu konuda getirdiği yeni kurallar ve mekanizmaların 
dışında ayrıca MK’ne, örgütün burjuvazinin iktidarı altında, faşist 
bir diktatörlük rejimine karşı savaşan bir örgüt olduğu gerçeğini 
unutmaksızın sınıf mücadelesinin gelişim seyrine, işçi sınıfı ve 
devrimci kitle hareketinin açtığı fiili özgürlük alanlarının genişlemesine 
bağlı olarak örgüt içi demokrasinin sınırlarını genişletme 
sorumluluğunu vermesi, onun örgüt içi demokrasiye verdiği önemin 
bir başka temel göstergesidir.

2. Konferansımızdan bugüne kadar geçen süreçte örgütümüzün çok 
belirgin bir gelişme kaydettiği alanların başında taktik önderlik alanı 
gelir. Bu süreç zarfında her biri kendi içinde örgütümüzün önüne yeni 
gelişme perspektifleri açmakla kalmayan, sürece devrimci müdahale 
açısından öncü karakteri sonraki gelişmelerle de doğrulanan bir dizi 
dönemsel ve güncel taktik politika ortaya konulmuştur.

“Kurultay”, AFMK, GGGD, SAG Taktiği, devrimci 1 Mayıs taktikleri... 
bazıları stratejik nitelikteki bu dönemsel politika ve taktiklerin 
başlıcalarıdır. Taktik önderlik alanındaki bu gelişme ve yetkinleşme 
kuşkusuz bir tesadüfün ürünü değildir. O en başta proletaryanın 
sosyal devrim örgütü olarak öncü parti düşüncesinin doğal ve mantıki 
bir sonucudur. Gündemdeki sorunlara zamanında ve doğru yanıtlar 
üretemeyen, süreçlere ‘taktik’ olarak adlandırılmaya layık bütünlüklü 
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bir plan dahilinde müdahale çabası içinde olmayan bir örgüt, bırakalım 
öncü bir rol oynamayı, çoğu zaman kuyruk olmayı bile başaramaz. 
Sınıf savaşımında kendi çizgisi ve hedefleri doğrultusunda bağımsız 
bir inisiyatif ve etkinlik sergileyemez.

Sınıf mücadelesini mevcut koşullar dahilinde proletaryanın devrim 
ve sosyalizm hedefi doğrultusunda ilerletmeyi amaçlayan öncü 
politika ve taktikler, sınıf savaşımını devrimci bir yönde geliştirmenin 
araçları oldukları kadar, örgütün sınıf ve kitlelerle devrimci bir 
zeminde buluşmasını sağlayacak halkalar işlevine sahiptir. Bu özelliği 
nedeniyle taktikler ve taktik önderlik alanında yetkinleşme, büyüme, 
kitleselleşme ve sınıf mücadelesi arenasında ciddiye alınır bir güç 
haline gelebilmenin zorunlu ve temel bir gereğidir. Bu bakımdan taktik 
önderlik alanında sağladığımız gelişme, partileşme sürecimizde 
atılması gereken stratejik adımlardan biri olarak önümüze “büyüme 
ve kitleselleşme” hedefini koymuş olan 2. Konferansımızın çizdiği 
hatta bir ilerleme anlamına gelir.

Fakat yine bu süreç, taktik önderlik ve süreçlere taktik müdahale 
alanındaki zayıflıklarımızı da açığa çıkarmıştır. İçerik olarak isabetli ve 
uzak görüşlü devrimci öncü taktikler ortaya koymuş olmamıza rağmen 
pratikte onların yaşama geçirilmesinde sergilediğimiz zayıflık, bu 
zaaflarımızın en başta gelenini oluşturur. Bu yönüyle örgütümüzün 
teorisi ile pratiği arasında tehlikeli bir açıklık doğmuştur.

Bunun, politika ve taktiklerimizin özünün kavranışı ve kavratılışındaki 
yetersizlikler, teorik-siyasal gelişmede istenen temponun 
yakalanamamış olması, çalışma tarzımızdaki hantallık ve refleks 
zayıflıkları, durgunluk dönemlerine özgü alışkanlıklardan bütünüyle 
kurtulamamış olmak, çoğunluğu genç kadrolarımızın deneyim ve 
birikim yetersizliği vb. gibi kendimizden kaynaklanan nedenleri vardır.

Fakat sınıf ve kitle hareketinin sancılı ve tutuk bir gelişme seyri 
göstermesinin sınırlandırıcı etkilerinin payı da büyük olmuştur. Uzun 
yıllar dar kadro güçleriyle mücadele etmiş olan örgütümüzün, devrimci 
politikanın kitlelere dayanılarak yapılması ve kitlelerle farklı dönemler 
içerisinde dahi çok yönlü ilişkiler kurmadaki zayıflığı ile bunun araçları 
olan geniş bir çevresel örgütler ağı geliştirerek politik maddi güç 
yaratmakta yaşadığı zorlanmalar, politikalarımızın pratiğe etkin bir 
şekilde taşınmasını güçleştiren bir diğer önemli etkendir.

Örgütümüz, deneyimlerinden çıkardığı bu sonuçlar üzerinden 
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ilerleyerek önümüzdeki süreçte, dönemsel politika ve taktikler ortaya 
koyma alanında sağladığı yetkinleşmeyi arada açı farkı bırakmayacak 
şekilde pratiğine taşıyacaktır.

Taktiklerimizin yaşama geçirilmesinde ve onlarla hedeflenen sonuçların 
alınmasında yaşanan zorlanma ve tıkanıklıklar, bir dizi sorun ve 
tehlikeyi de beraberinde getirdi. Öncü politika ve taktiğin “kafalarda 
eskimesi”, giderek onun doğruluğundan kuşku duymaya başlama bu 
olumsuz sonuçlardan en başta geleni ve en yıkıcı sonuçlar doğuranı 
oldu. Temelinde politika ve taktiklerin özünün kavranamayışının, 
onların uygulanmasında yaşanan zorlanma ve tıkanıklıkların dönemle 
ilişkisi içinde bütünlüklü olarak ele alınmayışının yarattığı bu olumsuz 
sorgulayıcılık, ideolojik sağlamlık eksikliği ve devrimci iç dinamiklerde 
zayıflama ile de birleşince, günün devrimci görevlerinden kaçışı 
perdelemeye çalışan bir dizi mazeret teorilerine kaynaklık etti.

Bu ruh hali, TP sürecinde, belli başlı bütün taktiklerimizin yer yer keskin 
lafazan bir söylem altında özünde sağdan gözden geçirilmesi talebi 
biçimini aldı. Ancak TP çoğunluğu, örgütün devrimci öncü politika ve 
taktiklerinin özünü ve ruhunu zerrece kavramadığını sergileyen bu 
girişim ve çabaları kesin ve kararlı bir tutumla reddetti.

Ancak ideolojik-örgütsel bakımdan bu kararlı ve sağlam duruş, 
TP’nin, taktiklerimizi ve süreçlere taktik müdahale yeteneğimizi 
devrimci eleştirel bir tutumla ele alıp irdelemediği anlamına gelmez. 
Tam tersine bu konuda kendisini sadece politika ve taktiklerimizin 
devrimci özünün savunulması ile sınırlamayan geliştirici bir tartışma 
yaşandı. Taktik önderlik alanında sağladığımız gelişmeler kadar zayıf 
ve yetersiz kaldığımız yönler üzerinde de duruldu. Mevcut politika ve 
taktiklerimizi geliştirip zenginleştirici yeni açılımlar ortaya konuldu. 
Onların özünün kavranışında bir derinleşme sağlandı.

Bu arada taktiklerimizin uygulanmasında olsun, örgütsel faaliyetin 
bütününde olsun gelişme ve ilerlemenin belirleyici etkeni olarak 
kadrolar sorunu üzerinde duruldu. Küçük burjuva zaaflara hitap 
eden bir kadro popülizmi yaparak güç toplamaya kalkışan oportünist 
yaklaşımlardan farklı olarak kadro yapımız, kadrolarımız ve kadro 
adaylarımızın özellikleri çeşitli yönleriyle irdelendi. Komünist örgüt 
adamı kişiliğinin gelişimini ivmelendirme amacına uygun olarak bu 
çözümlemeler, bu kez kadrolarda devrimci bir atılım isteği ve mecali 
bırakmayacak ezici bir eleştirelliğe de düşmeden, onların güçlü ve zayıf 
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yanlarının, zaafları ve komünist gelişme potansiyellerinin süreçle ve 
geldikleri alanlarla bağı içerisinde ortaya konulduğu devrimci diyalektik 
materyalist bir yaklaşımla yapıldı. Dönemin nesnel koşullarındaki 
bütün elverişsizliğe rağmen bunun eğitici ve dönüştürücü sonuçları 
daha süreç içinde kendini göstermeye başladı.

Zaten TP sürecimizin örgütümüze kazandırdıkları içinde belki 
de en önemlisi, kadrolarımıza kazandırdığı ufuk genişliği ve 
sağladığı düşünsel sıçramadır. Örgütü sahiplenme bilinci ve parti 
perspektifinin güçlenmesi bu kazanımların en başında gelir. Her ne 
kadar bir taraftan en temel örgütsel değerlerimizi dahi tahrip edici 
tutum ve yaklaşımlarla da karşılaşılmış olmasına rağmen sonuçta 
ağır basan yön bu olmuştur. 

Parti rüyamızın gerçekleştirilmesi başta olmak üzere ulaşmak zorunda 
olduğumuz hedefler, bu süreçte, sınırlı sayıdaki yoldaşın bilincinde 
şekillenmiş ütopya ve yönelimler olmaktan çıkarak kadrolarımız 
arasında kitleselleşti. Önümüzdeki görevler ve sorunların büyüklüğü 
kadar gelişme dinamikleri ve potansiyellerimizin parçalarla sınırlı 
yüzeysel bir algılanışının yerini daha derinlikli ve bütünsel bir kavranışı 
aldı. Pratikteki somut yansımalarını önümüzdeki süreçte çok daha 
belirgin olarak göreceğimize inandığımız bu değişim, bizi bekleyen 
zorlu ve kapsamlı görevlerin üstesinden geleceğimize dair inancımız 
ve güvenimizin en büyük dayanaklarından biridir.

Bu süreç bize, örgütümüzün güçlü ve gelişmekte olan yanları kadar 
geride kalan ve aşılması gereken zayıf yanlarını da gösterdi. Bunu 
da en büyük kazanımlarımızdan biri olarak görüyoruz. Çünkü bu 
sayede kadrolarımızın örgütü kavrayışları daha somut ve gerçekçi 
bir temele oturmakla kalmadı; örgütle ve devrimle daha ilerden bir 
bütünleşmenin, örgütümüzün ihtiyaçları ve önümüzdeki görevlerle 
daha sorumlu bir ilişki kuruş tarzının zeminini güçlendirdi. Ne kadar 
devrimci bir niyet ve karakter taşırsa taşısın eskinin dar örgüt ölçüleri 
ve alışkanlıkları ile geleceğe yürünemeyeceği, büyük ve iddialı 
gelişmelerin sağlanamayacağı, sonuçta komünist öncü misyonunun 
hakkının verilemeyeceği gerçeği bilinçlere daha derinlemesine 
kazındı. 

Komünist gelişme ve mükemmelleşmenin sürekli ve çok yönlü 
bir iradi çaba gerektirdiği, aksi takdirde proletaryanın devrim ve 
komünizm kavgasının tarihsel gelişim sürecinin şu veya bu evresinde, 
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şu veya bu biçimde politik ölümün kaçınılmazlığı, teoriden ve tarihsel 
deneyimlerden bilinen bir ders olmanın ötesine geçerek bizzat kendi 
içimizde yaşanan pratik örnekler temelinde alınan bir ders oldu. Bunlar 
örgütün geleceği açısından siyasal önemi büyük kazanımlardır.

Örgüt olarak hatasız ve sorunsuz olmayan tarihsel gelişim sürecimizin 
irdelenmesine dayalı yeni bir dönüşüm sürecinin kendisinin de 
sorunsuz ve sancısız gerçekleşmesi beklenemezdi. Çünkü bu basit bir 
reformasyon hareketi ya da sıradan bir düzeltme kampanyası değildi. 
Sadece örgütün geldiği gelişme düzeyinin değil tarihsel sürecin de 
zorunlu kıldığı devrimci bir sıçramanın gerçekleştirilmesi gereken 
bir momentti. Dolayısıyla dünde kalmış olanla gelecek perspektifine 
sahip olanın, dar örgüt döneminin düşünce tarzı ve alışkanlıklarıyla 
devrimi örgütleme iddiasının gerektirdiği parti tarzının, durağanlık ve 
gerileme eğilimleri ile gelişme ve ileri atılma yöneliminin çatışması 
kaçınılmazdı.

Özü ve doğası gereği bu çatışma bazı tahrip edici sonuçlar da doğurdu. 
Örgütümüzün tarihinde örneği görülmedik tutum ve gelişmelerle 
karşılaştık. Örneğin kuruluşumuzdan bu yana ilk kez bir hizip çıktı 
saflarımızda. Temel örgütsel değerlerimiz akıl almaz bir biçimde 
kirletildi. Önceleri devrimci olmayan sağlıksız bir muhalefet eğilimi 
biçiminde başlayıp TP ile birlikte yıkıcı bir birikim patlamasına dönüşen 
bu eğilimin temsilcileri, TP süreci ilerleyip savundukları görüşlerin, 
ileri sürdükleri iddia ve eleştirilerin örgüt çoğunluğu tarafından kabul 
görmeyeceği açığa çıkmaya başlayınca hizipçi bir faaliyete yöneldiler.

Görüşleri ve yönelimleri, ideolojik-siyasi özü ve kapsamı itibarıyla 
küçük burjuva bir sapma özelliğine sahipti. Örgütün gelişme düzeyini 
ve gelişmenin yönünü doğru belirlemekten uzak, başlangıçta istismar 
konusu yaptığı kimi eksiklikleri dile getirmenin dışında geleceğe 
dair hiçbir devrimci perspektife sahip olmayan, sadece hatalar 
ve eksiklikler temelinde örgütün bugünüyle dününü karşı karşıya 
getirerek kendisine alan açmaya çalışan bu sapma, bir yönüyle de 
mücadelenin ve örgütün ihtiyaçlarına yanıt veremeyen, kendisini daha 
ilerden konumlandıramayan, dünkü biçimlerin arkasına gizlenmeye 
çalışan yorgun devrimciliğin başkaldırısıydı.

Bu yorgun devrimcilik, başlangıçta keskin bir devrimci lafazanlıkla 
ortaya çıktı. Örgütün ve kadroların, sürecin karmaşıklığı ve görevlerin 
büyüklüğü karşısında zorlanma yaşadıkları bir dönemde bu yolla 
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yanılsama yaratmaya çalıştı. Kendisini örgütün partiye doğru 
yürüyüşüne uyduramadığı için örgütü kendisinin alışkın olduğu 
bir önceki dönemin anlayışları, mücadele ve örgüt biçimlerinin geri 
düzlemine çekmeyi denedi. Bu onu en başta sorunların ele alınışı 
sırasında, bunların örgütün gelişimi, geldiği düzey, içinde hareket 
ettiği koşullardan kopartarak ele alan bir inkarcılığa sürükledi. Bu 
inkarcılık, yasadışı örgütlenme, yasal alan ilişkisinin ele alınışı ve 
bu konudaki örgütsel pratiğin değerlendirilmesi konusunda otzovizm 
biçimine büründü. Ama daha sonra “kurultay” ve AFMK politikaları ve 
pratiğine yaklaşım başta olmak üzere örgütün dönemsel ve güncel 
politika ve taktiklerinin ele alınışı sırasında, bu arada yenilen darbeler 
sonrası örgütsel güvenliğin korunmasına yaklaşım gibi konularda 
asıl özünü ele verdi, keskin lafazanlık ve otzovizm yerini bariz ve 
dolaysız bir biçimde sağ tasfiyeci yaklaşımlara bıraktı.

En fazla spekülasyon konusu yaptıkları, “bütün sorunlarımızın 
adeta tek nedeni ve çözüm yolu” olarak gösterdikleri tüzük 
sorununda savundukları görüşler (“demokratizmin” bayraktarlığını 
yapmışlardır) ve sergiledikleri pratik (süreç boyunca en çevreci 
yöntemleri kullanmışlardır), bu sapmanın içyüzü ve yönelimi hakkında 
ayrıca yeterince fikir vericidir.Esasında örgütün devrimci baskısı 
karşısında yalpalayan, kendisini tam olarak sistematize edememiş 
silik oportünist görüşlerdir bunlar. Bu görüşlerin savunucuları, 
içinden geçilen dönemin karmaşık yapısının bütünsel ve derinlikli 
bir devrimci çözümlemesinden, örgütün süreçteki konumlanışını 
geliştirerek sorunların partileşme düzlemine yöneliş ve sıçrayışla 
çözüleceği perspektifi ve kavrayışından, buna uygun bir yönelim 
ve dönüşüm içerisine girerek kendilerini bu doğrultuda ileriye doğru 
konumlandırmaktan uzaktırlar. TP sürecinin başlangıçtaki örgütsüz ve 
kaotik gelişiminden de yararlanarak belli bir kafa karışıklığı yaratmayı 
başarabilmişlerdir. Fakat süreç ilerleyip tartışılan konulardaki görüş 
ayrılıklarının özü açığa çıktıkça, örgütün geleceğini belirleyecek temel 
eksenler netleştikçe TP üyelerinin ezici bir çoğunluğu bu görüşleri 
mahkum etti.Bu arada, 2. Konferans sonrası süreçte örgütümüzün 
“alttan alta çöktüğünü” ve “Leninist bir örgüt olmaktan çıktığını” 
ileri sürerek “bir iç devrim başlatmak” iddiasıyla ortaya çıkanlar, ne 
bu süreç boyunca çoğu dedikodu ve iftira niteliğindeki eleştiri ve 
görüşlerinin altını doldurabildiler ne de kendilerine karşı gösterilen 
sabrı ve esnekliği doğru yönde yorumlayıp değerlendirdiler. Ortaya 
çıkan görüş ayrılıklarını ideolojik, siyasi zeminde ve örgüt kuralları 
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içinde kalarak tartışacakları yerde, eleştirinin bayağılaştırması ve 
hizipçilik dahil her türlü parti dışı yönteme başvurdular. Buna 
rağmen kayda değer bir azınlık bile oluşturamadılar.MK bütün bu 
süreç boyunca, örgütün birliğini koruma sorumluluğunun yanı sıra 
örgüt içinde ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ele alınıp çözümlenmesi 
sırasında Türkiye devrimci hareketinde yaygın olan kestirmeci tutum ve 
yaklaşımlardan farklı bir tarz ve kültürün örneğini yaratma perspektifiyle 
hareket etti. Devrimci bir geçmişe ve gelişkin kimi devrimci özelliklere 
sahip olmalarına karşın dünkü biçim ve alışkanlıklara saplanıp kalan, 
tutuculuk sergileyen, komünist mükemmelleşme yönündeki gelişimleri 
durmuş veya zayıflamış güçlerinin silkinip kendilerine gelerek süreci 
kavramalarını, örgütün hedefleriyle buluşup dönüşebilmelerini 
sağlamayı esas aldı.

Bu arada büyüyen, genişleyen, içinde bulunulan tarihsel dönemin 
özelliklerine de bağlı olarak farklı düzeylerde devrimci niteliklere sahip 
olmakla birlikte devrimci komünist militan kişiliği henüz tam olarak 
oturup olgunlaşmamış güçlerin de saflarına katıldığı bir örgütte, 
burjuvazinin fiziki olduğu kadar ideolojik baskı ve saldırıları ile de 
birleşen dönemdeki sıkışma ve benzeri konjonktürel etkenlere bağlı 
olarak her zaman ortaya çıkabilecek devrimci proletaryaya ve örgüte 
yabancı tutum ve sapmalarla mücadele ve bunlarla Leninist parti 
tarzı çözümü konusunda örgütümüzde yeni bir gelenek yaratmayı 
amaçladı. Bu tarzın özüne uygun olarak ideolojik-siyasi bakımdan 
çok net ve uzlaşmaz bir duruş sergilerken, pratik tutum bakımından 
idari-örgütsel önlemlere başvurmadan sorunu önce siyaseten 
çözmeyi esas alan sabırlı ve kazanıcı bir yaklaşımı benimsedi.

Fakat saplandıkları düşünsel ve ruhsal yabancılaşmadan 
kurtulamayanlar, çevreci ve hizipçi tutum ve faaliyetlerinden buna 
rağmen vazgeçmediler. Örgütün çoktan açığa çıkmış olan çoğunluk 
iradesini dikkate alarak devrimci özeleştirel bir tutuma yönelecekleri 
yerde bildikleri gibi hareket etmeyi sürdürdüler. Yaptıkları bütün 
her şeye rağmen örgütümüz şimdi onlara son bir devrimci şans 
daha tanımaktadır: Örgütün büyük bir çoğunluk iradesiyle ortaya 
çıkan doğrultusu temelinde dürüst ve içten bir siyasal özeleştiri 
yapmalıdırlar, hizipçi faaliyetlerini açık yüreklilikle ortaya koymalı 
ve kurdukları her türlü çevreci, grupçu, hizipçi ilişkilere derhal son 
vermelidirler. Aksi takdirde Konferansımız onları örgüt dışına 
düşmüş kabul edecektir.
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3. Konferansımız ile birlikte PARTİYE ve DEVRİME doğru 
yürüyüşümüzde zor ve sancılı bir dönemi geride bıraktık. Şimdi 
önümüzde iddialı hedefler ve kapsamlı görevlerin bizi beklediği daha 
zorlu bir süreç uzanıyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki görevlerin 
ve zorlukların büyüklüğü gözümüzü korkutmuyor. Geleceğe dair 
içimizde hiçbir kuşku, kaygı ve güvensizlik yok! Tam tersine, ayakları 
yere basan komünist bir iyimserlik, umut ve özgüvenle doluyuz. 
Nereden geldiğimizi, hangi noktada bulunduğumuzu ve nereye varmak 
istediğimizi bugün daha iyi görüyoruz çünkü. Bu yolu netleştirdik ve 
derinleştirdik. Bizi parti hedefimize ulaştırmakla kalmayıp bugün asıl 
olarak düşünsel bir darlaşma, sıkışma yaşayan TDH içinde ve giderek 
enternasyonal harekette SİYASAL ÖNCÜ bir konuma sıçratacak 
kapsamlı bir gelecek perspektifi ortaya koyduk. Bunun içerdiği iddialı 
hedefleri önümüzdeki süreçte maddi birer gerçekliğe dönüştüreceğiz.

Örgüt olarak bu konuda en başta kendimize, sahip olduğumuz komünist 
devrimci niteliklerimize, birikim ve potansiyellerimize güveniyoruz. 
Tarihin tanıdığı en devrimci sınıfın öncüleri olarak ML ideolojimizin 
şekillendirdiği irade gücümüzü ve devrimci dinamiklerimizi en üst 
düzeyden konuşturmakta kararlıyız. Nicel güçlüklerimizin zayıflığı 
bizi ürkütmüyor. Çünkü tarihsel bakımdan devrimci öncü yönelim 
ve politikaların kendi güçlerini büyütüp çoğaltarak yolunu açacağını 
biliyoruz. Örgütümüzün tarihsel hedef ve iddialarıyla daha ileri bir 
düzeyden bütünleşme yönelimine şimdiden girmiş olan yoldaşlarımızın 
sayısının her şeye rağmen hiç de az olmayışı, bu umut ve güvenimizi 
pekiştiriyor. Zayıflıklarımızın nerelerde yattığını ve bunları nasıl 
giderebileceğimizi de biliyoruz. Bütün kazandırdıklarına rağmen 
sınıf mücadelesi pratiğine var gücümüzle yüklenmemizi engelleyen 
bir sürecin geriye çekici etkileri ve dağınıklığından da kurtulmuş 
olarak şimdi bunların üzerine gideceğiz. Sıradan hiçbir gelişme 
tatmin etmeyecek bizi. Çünkü parti hedefimiz ve tarih, TİKB ve onun 
kadroları olarak bizden sıradan bir devrimciliğin üzerine çıkmamızı 
istiyor. Tarihin bu beklentisini boşa çıkartmayacağız!

PARTİYE ve DEVRİME BİR ADIM DAHA!

YAŞASIN 3. KONFERANSIMIZ!

YASASIN MARKSİZM-LENİNİZM!

YAŞASIN TİKB!
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TİKB 4. KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

TİKB 4. Konferansı tamamlandı. Konferans sürecimiz maalesef 
bir bölünme ile sonuçlandı. Bu süreç ideolojik, siyasal, örgütsel 
sorunlarımızın uzun yıllara yayılarak tartışıldığı, kendi içinde öğütücü, 
çözücü bir karakterde yaşandı. Sonlanmasına ramak kala ise hizip 
yapılanması içerisinde oldukları yazılı kanıtlarıyla da açığa çıkartılan 
liberal sağ tasfiyeci bir grup saflarımızdan resmen koptu!

Hizip yapılanması içerisinde olan bu liberal sağ tasfiyeci grup 
üyelerinin tamamı örgütümüzün en üst yönetici organlarında yer almış 
bir bileşimden oluşmaktaydı. Bu açıdan da hizipçi pratikleri merkezi 
bir karakter taşıması itibari ile tarihte eşine az rastlanır bir örnektir!

Konferansımızın tartışma sürecinde kendi görüş ve düşüncelerinin 
delege çoğunluğu tarafından benimsenmeyeceğine kanaat getiren 
liberal sağ tasfiyeci hizbin bu faaliyetinin yeni olmayıp daha öncelere 
dayandığı da yine bu süreçte delege çoğunluğunun aldığı soruşturma 
kararının neticesinde açığa çıkmıştır. Aslında onlar her türlü kirli 
yöntemi, ayak oyunlarını, dedikoduyu, kulisçiliği kullanarak kendilerine 
siyaseten karşıt olanları tasfiye etmek isterken, kendilerini tasfiye 
eden bir sürecin mimarı oldular!

Baştan beri sağlıksız bir bölünmeye meydan vermeme sorumluluğuyla 
hareket eden konferans delegelerinin ezici çoğunluğu, konferans 
sürecinin sağlıklı bir zemine oturabilmesi için hizip kurma suçunu 
işleyen bu yozlaşmış bürokratlara özeleştiri verme çağrısında 
bulundu. Bu çağrı üç kez yinelenmesine rağmen her defasında 
kendilerini meşrulaştırma çabasına girerek saldırgan bir tutum 
takındılar. Onlar, parti anlayışı konusunda temsil ettikleri bürokratik-
elitist anlayışın karakterine de uygun olarak kendilerine yapılan tüm 
ısrarlı çağrıları reddettiler. Destekçileriyle birlikte toplam sayılarının 
iki katını oluşturan delege çoğunluğunu “çürümüş çoğunluk”, “imza 
kalabalığı” vb. sıfatlarla değersizleştirmeye yeltendiler. Ardından 
daha da pervasızlaşarak, ulaşabildikleri bütün alanları ve ilişkileri 
dolaşarak hukuken henüz tamamlanmamış sürece dair tahrifat ve 
demagojilere dayalı bir örgütlenme faaliyetine giriştiler. Yalan-yanlış 
aktarımlara rağmen istedikleri sonucu elde edemediklerini gördükleri 
bir aşamada (ise) konferans sürecimizi baltalamaya kalkışarak; 
yayınladıkları deklarasyonda, “yaptıkları veya yapacakları toplantı” 
ibaresini kullanarak resmen ihbarcılığa soyundular.
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Militan bir proletarya sosyalizmi çizgisinde Leninist bir öncü siyasal 
faaliyete yıllardır yan çizen bu sağcı aydın oportünizminin 
temsilcileri, kendilerinin iki katı delege çoğunluğu tarafından 
mahkum edildikleri andan itibaren TİKB adına ve onun 
değerlerini kullanarak konuşma haklarını kaybetmişlerdir. 
Zaten konferans sürecinde de “Bugüne kadar ne yapmışsak 
bundan sonra tam tersini yapmalıyız” sloganını bayraklaştıran 
geçmişin bütünüyle inkarına dayalı postmodern bir kopuş 
anlayışının temsilcisi olan bu nihilist aydın oportünizmi, 
bu yönüyle de TİKB adına konuşma hakkına sahip değildir. 
 
Yoldaşlar, dostlar!..

Tasfiyeci hizbin uzun yıllar kendi liberal sağ tasfiyeci görüş ve 
düşüncelerini tüm örgüt saflarına yayma girişimleri, örgütümüzü tüm 
mekanizmalarıyla birlikte felce uğratmış, işlemez hale getirmiştir. Liberal 
sağ tasfiyeci hizbin bir bütün olarak örgütümüze verdiği zararlar tarif 
edilemez boyutlardadır. Bugün örgüt olarak her anlamda yaşadığımız 
daralma, dağılma hali ise bunun açık bir göstergesi niteliğindedir. 
Fakat TİKB olarak geldiğimiz bu nokta, liberal tasfiyeci hizbin 
büyük paylarının olmasına rağmen, tek başına onların varlığı ile 
açıklanamaz nitelikte yapısal temellere sahiptir. Gelinen noktada 
yaşadıklarımızın tarihsel nedenlerini, kendimizle ilgili boyutlarını 
tam bir açıklık, samimiyet ve cesaretle ortaya koymayı sınıfımıza, 
devrimimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz! Bundan 
sonraki yürüyüşümüzün sağlam temellere oturabilmesinin de bu 
açıklığa, sadece açıklığa değil tüm tarihimizden süzülüp gelen 
derslerle dinamik bir ilişki kurmamıza bağlı olduğunu biliyoruz. 
 
Şunu belirtelim ki, bizim sorunumuz, yaşanan büyük olumsuzluklara 
dair günah keçisi aramak ya da süreçlerin tüm vebalini hiziplere 
yıkarak temize çıkma çabası olamaz. Kuşkusuz burada “hırsız” da 
suçludur. Ama yaşadıklarımızın yanıtlarını en başta ve en fazla 
kendimizde aramamız gerektiğinin farkındayız. En üst önderlik 
kurumundan yönetici organlara, önderlik tarzımızdan kadro 
yapımıza, devrimciliği algılayışımızdan örgüt kavrayışımıza, çalışma 
tarzımızdan ölçü, anlayış ve alışkanlıklarımıza, sınıfa ve kitlelere 
yaklaşımımızdan süreçlerle ilişki kuruşumuza kadar her yönde; 
diğer yandan, ulaşmak istediğimiz yarınların ışığında sadece yakın 
geçmişle de sınırlı kalmayarak bütün bir dünümüzle ve tarihimizle 
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cesurca ve kapsamlı bir yüzleşme içine girmeli, kendimizle kıran 
kırana bir savaşa tutuşmalıyız! Bu açıdan da sadece son yıllarda 
yaşadıklarımızdan dolayı değil, kuruluşunun üzerinden çeyrek asırdan 
fazla bir süre geçmiş bir örgüt olduğumuz halde hala aşamadığımız, 
yaramadığımız, bir türlü ötesine geçemediğimiz nokta nedeniyle de 
bunu yapmak zorunda olduğumuzun bilinci ile davranacağız!..

Bugün içinde bulunduğumuz bu tabloyu yaratan yapısal ve tarihsel 
nedenler sorusunun yanıtını, büyük bir içtenlikle, ondan da önce 
komünistlere özgü bir cesaret ve dürüstlükle nesnel ve doğru bir biçimde 
vermek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Bundan kaçmayacağız!.. 
Bu soruya verilen yanıt, sadece geçmişten bugüne kadarki gelişme 
seyrimizin açıklanması, yani sadece düne dönük, dünle sınırlı bir 
değerlendirme anlamına gelmekle kalmaz. Bundan sonra nasıl bir 
yürüyüş içinde olunacağını göstereceği için geleceğe de ışık tutar.

Zor bir süreçten geçmekteyiz. TİKB’yi TİKB yapan değerlerimiz, 
başta şehit yoldaşlarımız olmak üzere tüm örgüt güçlerimizin 
sergilediği muazzam fedakarlıklar, bedeller ve çabalar sonucu kan 
ve can pahasına yaratılmıştır. Bugün örgütümüzü yeniden inşa 
süreci içerisindeyiz. İhtilalci komünist değer ve birikimlerimizi 
ileri taşıyarak, kendimizi her alanda ve her yönüyle yenileyerek 
geleceğe yürüyeceğiz!.. Bu açıdan harcayacağımız çabanın, 
emeğin, fedakarlığın ve ödenmesi gereken bedellerin dünkünden 
kat be kat fazla olduğunun da bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket 
edeceğiz!..

Tüm örgüt güçlerimiz ve TİKB’ye emeği geçen tüm dostlarımız, 
yaşadığımız tüm yıpranmalara ve dağılmalara rağmen TİKB görevinin 
başındadır. Bundan hiçbir dostumuzun şüphesi olmasın!..

Konferans sürecini nasıl yaşadık?

Komünist ve devrimci hareketlerin, dünyanın büyük bölümünde 
olduğu gibi Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında da ideolojik-siyasal 
güç ve etki bakımından zaten dibe vurduğu bir tarihsel kesitte, proleter 
devrimin ve sosyalizmin tarihsel çıkarlarını samimi olarak her şeyin 
üzerinde tutan bir sorumluluk anlayışı, mevcut sınırlı güç ve birikimleri 
de parçalayıp zayıflatıcı tutum ve yaklaşımlardan olabildiğince 
kaçınmayı gerektiriyor. Devrime ve sosyalizme samimiyetle bağlılık, 
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komünistlerin mücadele ve faaliyetlerinin zaten her zaman asli hedefi 
olması gereken tekelci burjuvaziye ve kapitalizme karşı savaşımı 
merkeze koymayı günümüzde çok daha hayati bir zorunluluk olarak 
emrediyor. İşçi sınıfı ve bütün emek güçleri, devrimci öncülerinden 
bugün her şeyden önce bu konuda tutarlı yaklaşımlar bekliyorlar. 
Bu temelde; söz ile eylem arasında devrimci bir birlik, pratikte güven 
veren ilkeli ve akılcı tutum ve politikalar izlendiğini görmek istiyorlar.

TİKB adına ortaya çıkan bu tablonun, bu gerçekler ve tarihsel 
sorumlulukla çeliştiği açıktır. Sınıfımıza ve örgütümüze umut bağlayan 
gelmiş geçmiş tüm güçlerimize izahı kolay ve mümkün olmayan 
böyle bir parçalanmadan kaçınmak için gereken sorumluluğu, kendi 
payımıza bugüne kadar fazlasıyla gösterdik. Öyle ki, 2003 başından 
beri gündemde olan Konferansı yıllardır geciktirip çürüten keyfi tutum 
ve dayatmaları dahi sırf bu yüzden sineye çektik. Buna rağmen bu 
sorumsuz sonucun önünü alamadık.

Konferansın genel çerçevesi ve gündemi, o kesitteki örgütsel 
gerçekliğimize onların daha hakim oldukları düşüncesinden hareketle, 
1998’den beri dışarda olan MK üyesi ile MÖK’ün önerileri esas 
alınarak belirlendi. Zaten her şey ortadaydı. Örgüt derin bir tasfiyecilik 
batağına sürüklenmişti. Yeraltı namına bir şey kalmamıştı. Açık alanda 
da korkunç bir dağınıklık, daha da önemlisi korkunç bir yorgunluk, 
bezginlik ve umutsuzluk hüküm sürüyordu. Ortada ne merkezi bir 
önderlik ne de merkezi örgütlü bir yapı vardı. TDH’nin genelinde 
olduğu gibi bizde de, temel kadrolar dahil tüm örgüt güçleri, 19 Aralık 
saldırısı karşısında sergilenen pejmürdeliğin şokunu yaşıyorlardı. 
Kimsenin örgüte, önderliğe ve geleceğe güveni kalmamıştı. 
Kendilerine danışılan kadroların önerileri de dikkate alınarak örgütsel 
sorunlar etrafında örülmüş, yaşadıklarımızı tarihsel-yapısal kökleriyle 
birlikte ele alıp irdelemeyi esas alan bir Konferans çerçevesi belirlendi. 
İlk etapta örgütteki dağınıklık ve erimenin önünün alınması, merkezi 
önderlik ve otorite bunalımına son verilmesi hedeflendi.

O koşullarda, o sınırlar içinde yapılacak bir Konferans’ın yeterince tam 
ve doyurucu olmayacağı açıktı. Onun için, yıllardır boş verilen program 
sorununu örgüt güçlerinin kolektif katılımı temelinde çözmek üzere 
bir – en geç bir buçuk yıl sonra kongre niteliğinde yeni bir konferans 
hedefi daha o günden konuldu. Şimdi yapılacak Konferans bu 
anlamda bir “ara halka” olarak görülmeliydi. “Kurucu kongre” özelliğini 
kazanması hedeflenecek bir-birbuçuk yıl sonraki konferansa kadar, 



249

bir yandan “Üç yayın, üç kurultay” şeklinde sloganlaştırılan örgütün 
yeniden örgütlenmesi adımları atılacaktı, öte yandan bununla birleşik 
olarak program sorunlarının kolektif katılım temelinde çözümüne 
ilerlenecekti.

Ortaklaşa belirlenen çerçeve doğrultusunda yol çizilmiş, ilk örgütsel 
rapor taslağının hazırlanması da dahil temel bazı adımlar 2003 
yılı bitmeden atılmıştı. Fakat teoriyi pratikten kaçışın bahanesi 
haline getiren sağcı aydın entelektüalizminin temsilcileri tarafından 
Konferans süreci, o günden sonra da çeşitli bahaneler ve ayak 
oyunlarına başvurularak yıllarca sündürülüp çürütüldü.

Geçen bu yıllar zarfında Konferans’la birlikte örgüt de çürüdü. 2004 1 
Mayısı ile birlikte sınıf çalışması alanında başlayıp ardından gençlik 
içindeki toparlanma ile devam eden öncü adım ve açılımların “Üç 
yayın, üç kurultay” stratejik yönelimiyle bütünsellik kazandırılıp bir üst 
düzleme sıçratılmasıyla çıkmaya başladığımız tasfiyecilik batağına 
geri dönüldü. Tasfiyecilik boyutlanıp kalıcılaştı.

Bu süreçte sadece proletaryaya komünist öncülük iddiası ve 
misyonuna değil, tarihimize ve temel değerlerimize de yabancılaştık. 
“Devrimci bir örgüt” olmanın asgari gereklerini bile yerine getirmekten 
uzaklaştık. “TİKB’nin varlığını sürdürüp sürdürmediği”, kendi 
güçlerimiz tarafından dahi tartışılıp sorgulanır hale geldi. Çünkü politik 
bir güç olmaktan çıkmış, şekilsizleşmiş, çevreselleşmiş, legalleşmiş, 
büzüşüp içimize kapanmıştık.

Sağcı aydın koalisyonunun bütün savsaklamalarına, süreci yayma 
ve engelleme çabalarına karşın 2005 yılı başında sonuca çok 
yaklaşmıştık. Tam bu aşamada, “Konferansa tarihi bir anlam ve içerik 
kazandırma” iddiasıyla her şeyin sil baştan yapılmasına neden olan 
entelektüalist bir dayatma ile karşılaştık. Geçmişte 3. Konferans’ın 
zamanında yapılmasını da aynı gerekçe ile geciktirip engelleyen sağcı 
teorisizm merakı, yaşananlardan hiç ders almamış ve hiç değişmemiş 
olarak bir kez daha karşımıza çıktı. Üstelik örgüt bu kez çok daha 
derin ve boyutlu bir kriz içindeydi. Gölgesinden bile korkar hale gelmiş 
bir sağcılık tarafından sürüklendiği tasfiyecilik batağından çıkmaya 
çalışıyordu. Çok kan kaybedilmiş, çok mevzi yitirilmişti. Ağır bir kimlik 
ve otorite bunalımı söz konusuydu.

Öte yanda, burjuvazinin 12 Eylül faşizminin zoru eşliğinde hayata 
geçirdiği neoliberal yeniden yapılanma saldırısı karşısında uğradığı 
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ağır yenilginin ardından sınıfın ve sınıf hareketinin yeniden şekillendiği 
tarihsel bir evrenin sorumlulukları bir an önce yerine getirilmeyi 
bekliyordu. Sosyalist hareketle sınıf hareketinin bir kez daha ayrı ayrı 
mecralardan akmasına meydan vermeme tarihsel sorumluluğuyla 
karşı karşıyaydık. 

Burjuvazi tarafından çok yönlü olarak kuşatılıp denetim altına 
alınan işçi sınıfı ve sınıf hareketi, reformizm ve oportünizmin de 
ötesinde tarikatların ve şoven milliyetçi çetelerin ellerine daha fazla 
bırakılamazdı. Onun, militan bir proletarya sosyalizminin bilinci 
ve değerleri ile ilişkilenip bu temellerde şekillendirilebilmesi için, 
her şeyden önce siyasal ve toplumsal süreçlere seyirci kalmaktan 
çıkılmalıydı. Hangi gerekçe ile olursa olsun bu kayıtsızlığın devam 
etmesi, kavga kaçaklığının da ötesinde politik-tarihsel bir cinayetti. 
Militan bir proletarya sosyalizmi çizgisinde süreklilik kazanmış çok 
yönlü ve inatçı bir politik faaliyete yönelinmesi şarttı ve bu açıdan da 
zaman tasfiyeci korkaklık tarafından zaten sorumsuzca tüketilmiş, 
birçok fırsat kaçırılmıştı.

Teoriyi sadece pratikten değil örgütün ve sınıf hareketinin gerçekliği 
ve ihtiyaçlarından da kopartarak her şey haline getiren sağcı 
entelektüalizm merakı için bunların hiçbir önemi yoktu. Ona göre, 
emperyalist kapitalizmin 1980 sonrası neoliberal yeniden yapılanma 
sürecinde geçirdiği değişimlerin kapsamlı bir çözümlemesi yapılmadan 
yürütülecek her türlü siyasal faaliyet, pratiğe her müdahale çabası, 
“parçayla sınırlı, sonuçsuz kalmaya mahkum, nafile çabalar olmaktan 
kurtulamazdı”. 

Bu yöndeki uyarı ve çabalar, onun literatüründe “dar siyasal 
devrimcilik”ti. Her konuda, “önce çözümleyelim, pratiğe sonra 
yöneliriz” şeklinde sağcı ve kendiliğindenci bir teori merakı örgütü 
teslim aldı. Tarihimizde Koordinasyonculuk olarak bilinen mücadele 
kaçkını aydın oportünizmi, aynı gerekçenin arkasına saklanıp aynı 
temel sloganı bayraklaştırarak 27 yıl sonra bir kez daha karşımıza 
çıkmıştı.

Bu sağcı yönelim, 3. Konferans tarafından seçilmiş MK içinde tek kişi 
ile sınırlı kaldığı halde, örgütün yönetimini fiilen elinde bulunduran 
yönetici organ (MÖK) içinde tam da meşrebine uygun destekçiler 
bulabildiği için, sonuna gelinmiş olan Konferans sürecini 5 yıl daha 
uzatıp çürütmeyi başarabildi.
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Örgüte merkezi önderlik sorumluluklarının hakkını seçildiği günden 
itibaren zaten tam olarak veremeyen MK’nın çoğunluğu oluşturan 
üyeleri de, Konferans’ın zamanında yapılıp tamamlanmasını bir kez 
daha engelleyen bu tüzük suçuna fiilen ortak oldular. Gerçek nedenleri 
ve içeriği o koşullarda doğru anlaşılmayacak erken bir bölünmeye 
meydan vermemek kaygısıyla da olsa o sağcı ve keyfi dayatmaya 
boyun eğildi. Baştan beri örgüt güçlerinin olabildiğince geniş 
katılımına dayalı kolektivize edilmiş bir konferans sürecinden yana 
olunduğu halde, sürecin yıllarca delegelere dahi kapalı tutulmasına 
yine bu kaygı nedeniyle seyirci kalınıp bu konuda da seçkinci aydın 
oportünizmine suç ortağı olundu. Konferans sürecinin, emperyalist 
kapitalist sistemdeki neoliberal “büyük dönüşümün çözümlenmesi” 
ile “örgütsel rapor” olarak adlandırılan iki yazının yazılması sürecine 
indirgenerek yozlaştırılmasına yönelik eleştirilerin mantıki sonuçlara 
götürülmesinde titrek davranıldı. Örgüte ve tarihe karşı önderlik 
sorumluluklarının hakkı bu yönüyle de tam olarak verilemedi.

Fakat bu hassasiyet yanlış anlaşıldı. Zaten çok kan kaybetmiş ve 
siyaseten bitkisel hayata sürüklenmiş olan örgütü büsbütün dağılıp 
yok olmaya kadar götürecek sorumsuz tutum ve yaklaşımlardan 
kaçınmaya çalışılması, zayıflığa ve özgüven eksikliğine yoruldu. 
Örgütün militan bir proleter sosyalist çizgi temelinde bir an önce 
ayağa kalkıp aktif siyasal bir özne haline gelmesi diye bir derdi 
zaten kalmamış olan sağcı aydın oportünizmi, örgütü sahiplenme 
konusunda ezici bir çoğunluğu oluşturan bizlerin hataları ve bıraktığı 
boşluklardan da yararlanarak, Konferans’la ve örgütle bugüne kadar 
sorumsuzca oynayabildi.

Çürümüş aydın oportünizmi, bu süreçte burjuva politika tarzına özgü 
düşkün yöntemlere başvurmaktan çekinmedi. Onun gerçek sınıfsal 
karakteri ve niyetleri, tenezzül ettiği yöntemlerden de görülebilir. Onun 
sözde ideolojik mücadele yöntemleri arasında yalan da vardı, iftira da 
vardı, kulisçilik ve dedikodu da vardı. Öyle ki, örgütün önünde yürümesi 
gereken en kritik anlarda ve konularda dahi ortalıkta görünmeyen, 
korkaklığı ve sinikliğiyle ünlü çürümüş bir tasfiyecinin, ayrılığın başını 
çeken mücadele yorgunu elebaşının nam ve hesabına, MK’nın kimi 
üyelerinin tasfiyesi doğrultusunda 2002 yılından başlayarak örgüt 
içinde kamuoyu oluşturma yönelimine girdiği son süreçte bir delegenin 
ifşaatıyla açığa çıktı. 3. Konferans tarafından seçilmiş olan MK’nın 
kararları yıllarca sabote edilip uygulanması engellendi. Örgütle MK 



252

arasındaki ilişkiler yıllardır bilinçli olarak kopartıldı, örgüt MK’ne, MK 
çoğunluğunun görüş ve eğilimleri örgüt güçlerine tanınmaz hale 
getirilerek taşındı. Dağıtımına yıllar öncesinden başlanmış olması 
gereken Konferans belgeleri delegelerden saklandı. Fikirlerden çok 
kişiler ve kişilikler tartışma konusu ve hedef haline getirildi. Kendilerine 
karşıt görüşleri tanınmaz hale getirmek için her türlü çarpıtma ve 
demagojiye, düpedüz yalan ve iftiralara başvuruldu. Sağcı kavga 
kaçaklığı ve tasfiyecilik sürecindeki sorumlulukların üzerinin örtülmesi 
temelinde ilkesiz pazarlıklara dayalı koalisyonlar oluşturuldu, suç 
ortaklıklarına dayalı kirli ittifaklar kuruldu. Çoğunluğunu işçi yoldaşlarla 
sınıf alanından sorumlu kadroların oluşturduğu 8 delegeden yükselen 
haklı ve devrimci bir öfke istismar edilerek meşru MK’ya karşı düpedüz 
darbe yapıldı.

Örgüt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek merkezi organların sorumsuz 
bürokratik tutumlarına karşı devrimci bir taban inisiyatifinin örneğini 
sergileyen bu yoldaşların isyanını, sinsi hesaplarla başlangıçta 
yüzsüzce sahiplenir görünen seçkinci aydın oportünizmi, ideolojik-
siyasi bakımdan peşlerine takamayacaklarını gördükleri andan 
itibaren bu delegelere karşı da savaş açtı. Bu kez onların devrimci 
kimlik ve kişiliklerini hedef alan iğrenç bir yıpratma kampanyası 
yürütülmeye başlandı.

Tüm bunların arkasında örgütlü bir hizip faaliyetinin olduğu 
sonunda yazılı kanıtlarıyla da açığa çıktı. “Eksen sahibi oldukları” 
iddiasıyla her fırsatta böbürlenip “görüşlerinin gücüne güvendikleri” 
çığırtkanlığını yapan bu arkadaşların, Konferans iradesini istedikleri 
yönde şekillendirebilmek için aralarında gizli ilişkiler kurdukları, 
ayrı bir hiyerarşiye ve işleyişe sahip özel bir örgütlenmeye gittikleri, 
işbölümü temelinde görev paylaşımı yaptıkları, Konferans’ın dürüst 
ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için seçilmiş OKHK (Olağanüstü 
Konferans Hazırlık Komitesi) içindeki uzantıları vasıtasıyla süreci 
nasıl yönetmeye çalıştıkları ele geçen bir belgede bütün çıplaklığıyla 
görülüyordu. Hemen her delegenin yıllardır farkında olduğu hizipçi 
faaliyet, bu kez belgesiyle suçüstü yakalanmıştı. Üstelik, Konferans 
süreci ve delegelere dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı çok sayıda 
dosyayı içeren bu flashdisk, polisin her an ulaşabileceği bir evde ele 
geçmişti.

Fakat onlar büyük bir pişkinlikle bu yaptıklarının da üzerini kapatmaya 
yeltendiler. Darbe planları ya da kamuoyunu manipüle etme 
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hazırlıkları belgeleriyle açığa çıkan Genelkurmay’ın tutumuna benzer 
bir arsızlıkla, işin özünü oluşturan hizipçi ilişkilerinin hesabını dürüstçe 
vermeye yönelmek yerine, tartışmayı ve dikkatleri suç üstü belgelerinin 
ele geçirilme yöntemi üzerine kaydırmayı denediler. Kaldı ki ortada 
ne bir “hırsızlık” ne de “polisiye yöntemler” vardı. Bu bağlamda da, 
konferans sürecinin bütün belgeleri ile birlikte bu kesitin belgelerini 
de yakında yayınladığımız zaman işin gerçeği herkes tarafından 
görülecektir.

Hizipçi faaliyetleri belgeleriyle açığa çıkan sağcı aydın oportünizmi, 
parti anlayışı konusundaki seçkinci bürokratik karakterini, yıllardır 
sergilediği pratiğe ek olarak hizip tartışmaları sırasında teorik yönden 
de bir kez daha kustu. Suçüstü yakalanmanın şaşkınlığı ile ilk refleks 
olarak koro halinde, “kendilerinin yenilikçi görüşlerin sahibi olduklarını, 
dolayısıyla bu temelde her türlü ilişkiyi kurmalarının doğal ve meşru 
olduğunu” teorize etmeye kalkıştılar. 

Görüşlerimizi çarpıtarak bizleri Maocu “kanatlı parti anlayışının 
savunucuları” olarak göstermeye çalışanlar, kendileri söz konusu 
olunca birden “hizip kurma özgürlüğünün” savunucusu kesildiler. 
Hizip kurmaya bile haklarının olduğu yönündeki seçkinci bürokratik 
pervasızlıkları tutmayınca, bu kez, “görüşlerimiz bu yolla bastırılmak 
isteniyor” çığırtkanlığına sığındılar. Konferans buna da pabuç 
bırakmadı.

Konferans iradesini istedikleri yönde şekillendirebilmek için özel olarak 
örgütlenmiş organize bir hizipçi faaliyete kalkışılmış olması, Leninist 
parti anlayışı açısından olduğu kadar Tüzüğümüze göre de karşılığı 
örgütten atılmak olan ağır bir suçtu. 

Buna rağmen kimse, onların, yıllardır süregelen tasfiyeci tutum ve 
pratiklerinin hesabını vermenin yanında Konferansı son 5 yıldır ona 
tabi hale getirdikleri halde yazmaktan ısrarla kaçtıkları Bernsteincı 
“büyük dönüşüm” çözümlemeleri ile ideolojik hesaplaşmadan 
kaçmalarına meydan vermek yanlısı değildi. Bu yüzden delege 
çoğunluğu onlardan sadece, hizipçi ilişkilerinin bütün boyutlarıyla 
görülebilmesi için ele geçen flashdiskteki açılamayan diğer dosyaların 
şifrelerini Konferans iradesi önünde açıklamalarını istedi.

Destekçileriyle birlikte kendilerinin iki katı sayıdaki delegenin 
ısrarlı çağrılarına karşın buna yanaşmadılar. Bunun yerine, o güne 
kadar tartışma konusu dahi yapmadıkları -zaten büyük ölçüde de 
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onların önerileri temelinde şekillenmiş- delege bileşiminin iradesini 
değersizleştirmeye yönelik klasik iftira yöntemlerine sarıldılar. O ezici 
çoğunluğu, “çürümüş çoğunluk”, “imza kalabalığı”, “geleceği olmayan 
aritmetik topluluk” gibi hakaretlerle yaftalamaya soyundular. 6 ay 
önce “demokrasi kahramanları”, “tabanın sesi”, “sınıfın temsilcisi” 
vb. olarak yere göğe sığdıramadıkları işçi yoldaşlar bile bu siyasal 
karakter yoksunluğunun hedefi olmaktan kurtulamadı.

Hizipçi aydın koalisyonu yenilgiye uğramış bir azınlıktır

4. Konferansımızın ortaklaşa belirlenmiş toplam 32 delegesi vardı. 
Bu bileşimin, örgütü ve değişik faaliyet alanlarını temsil kabiliyeti ile 
meşruiyeti, ezici bir çoğunlukla hizipçi aydın oportünizmine tavır alana 
kadar tartışma konusu dahi yapılmadı.

Bu 32 delegeden biri, kendisine verilen tüm belge ve bilgileri, 
bazılarının örgütle ilişkisi dahi kalmamış çevre ilişkilerine taşıdığının 
açığa çıkması üzerine kendi kararıyla aylar önce delegelikten çekildi. 
Ciddi bir devrimci örgüt anlayışı ve işleyişi açısından tereddütsüz çok 
ağır bir suç olarak görülüp anında mahkum edilmesi gereken bu laçka 
tutum dahi, oy hesapları nedeniyle hizipçi oportünistler tarafından 
önce delegelerden saklanmaya, daha sonraları ise meşrulaştırılıp 
geri aldırılmaya çalışıldı.

2 delege, Konferansın yürütülüş biçimini ve karşılaştıkları kimi 
tutumları protesto amacıyla yazılı görüş ve tutum belirtmekten süreç 
boyunca ısrarla uzak durdular.

Geriye kalan 29 delegeden 18’i, yazılı kanıtlarıyla belgelenen 
hizipçiliği Konferans önünde hesap vermeye çağırdılar.

Bir delege, MK üyesi kimi kadroların tasfiye edilmesini hedefleyen 
hizipçi bir faaliyetin varlığını 2002 yılından bu yana bildiğini 
açıklamakla birlikte, tümüyle farklı bir ara çözüm önerisi ortaya attı.

Hizipçi ilişkileri belgeleriyle açığa çıkan 5 delege dışında sadece 5 
delege daha bu ilişkileri “meşru ve normal” gördüklerini açıkladılar. 
(Bunlardan biri, daha sonra net bir nihai tutum ve görüş belirtmekten 
kaçındı.)

Sonuç olarak 18’e 9 gibi açık ara bir delege iradesiyle Konferans kararı 
haline gelmiş olan “hizipçi faaliyetlerin açıklanması ve hesabının 
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verilmesi” konusunda, bu arkadaşlara iki kez çağrı yapılıp süre verildi.

Fakat onlar, baştan beri bütün tutum ve yaklaşımlarına yön veren küçük 
burjuva seçkinci örgüt anlayışlarından vazgeçmediler. Kendilerini 
mahkum eden ezici delege iradesini, bu kez, “çürümüş delegasyon”, 
“imza kalabalığı”, “mücadelenin dışına düşmüş, bugünden kopmuş, 
geleceği olmayan aritmetik” gibi sıfatlarla niteleyip tanımama yolunu 
seçtiler. “Görüşlerimiz bastırılıyor”, “bizler eksen sahibiyiz”, “yeniyi biz 
temsil ediyoruz” türünden içi boş böbürlenmeler eşliğinde bildiklerini 
okuyacaklarını deklare ettiler. Arkasından fiilen ayrı bayrak açıp 
aylardan beri kapı kapı bütün örgüt güçlerimizi ve çevre ilişkilerini 
dolaşmaya başladılar.

Hizipçiliğe başvuracak kadar kendini kaybetmiş sağcı aydın 
oportünizmi ile aramızdaki ideolojik-siyasi görüş ayrılıkları zaten büyük 
ve derindi. Buna bir de devrimci temellerde örgütlü bir beraberliğin 
asgari kurallarının dahi böyle fütursuzca çiğnenmesi eklenince, 
bölünmeyi hiç istemediğimiz halde onlarla aynı örgüt çatısı altında 
birlikteliğimizi sürdürebilmenin olanağı bizler açısından da kalmadı.

Temeldeki etken

TİKB olarak yaşadığımız bu süreç, sadece bize özgü bir kriz değildir. 
Dünyada ve Türkiye’de, 1980’lerin ortalarından itibaren değişik 
tür ve biçimlerde tasfiyecilik üreten daha genel bir dinamiğin bizim 
özgülümüzde ortaya çıkardığı bir sonuçtur bu.

Bunun temelinde, burjuvazinin neoliberal yeniden yapılanma atağıyla 
pekiştirmeyi başardığı sınıfsal hegemonyasını, işçi sınıfı ve emek 
hareketi cephesinden güçlü bir biçimde hala sarsamamış olmanın 
yarattığı bezginlik ve karamsarlık yatmaktadır. Süreç uzadıkça, bu 
bezginlik ve karamsarlık umutsuzluk ve yılgınlığa dönüşmekte, “yeni” 
ve “yenilenme” adına neoliberal ideolojinin etki alanına girilmekte, 
geçmişin devrimci değer ve geleneklerinden nihilist bir kopuşu 
savunup yerine tarihte ipliği defalarca pazara çıkmış en pespaye 
oportünist tez ve teorilerin ipine sarılan tasfiyeci tutum ve yönelimler 
üremektedir.

Simgesel ifadelerini Dev-Yol’un ÖDP’lileşmesi ile TDKP’nin 
EMEP’leşmesinin oluşturduğu birinci büyük tasfiyecilik dalgası, 
12 Eylül faşizmi karşısında uğranılan ağır ve utanç verici yenilgi ile 
revizyonist sistemin rezilce çöküşünün yarattığı şaşkınlık ve hayal 
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kırıklıkları zemininde yükseldi. Onu doğuran tarihsel koşulların da 
etkisiyle o dalga, tasfiyeci döneklik ve inkarda sınır tanımayan bir 
pervasızlık biçiminde yaşandı.

1990’ların ortalarında boy atan ikinci büyük dalga ise, cepheden açık 
ve pervasız bir inkarcılık yerine daha sinsi bir “ara duruş” biçiminde 
seyretti. Ona yön veren temel dürtü, açık umutsuzluk ve yılgınlıktan 
ziyade, o konjonktürde öne çıkan toplumsal muhalefet dinamiklerinin 
hepsine mavi boncuk dağıtarak “güç olmayı” amaçlayan belkemiksiz 
bir kitleselleşme hedefiydi. Kitleselleşme adına kitleleşmeyi 
beraberinde getiren bu yönelim, zaten öncesinde de zayıf ve yetersiz 
olan militan devrimci özelliklerin, ML ve proletarya sosyalizminin 
etkilerinin “yüksek politika” adına sulandırılarak buharlaştırılması 
şeklinde bir tasfiye çizgisi izledi. MLKP’nin evrimi, bu dalganın tipik 
örneğidir.

2000’lerin başlarından itibaren yükselişe geçen üçüncü dalga ise, 
önceki her iki büyük tasfiyecilik dalgasının kimi karakteristik özellikleri 
yanında pratikte de birbirine zıt sonuçlar doğurabilen özgün çizgiler 
taşıyor. Bir taraftan son krize gelene kadar adeta mutlak bir hegemonya 
kurmuş olan neoliberal ideolojinin tarihsel bir derinlik ve sağlamlıktan 
yoksun bilinçler üzerindeki çözücü etkileri halen sürüyor; fakat 1980 ve 
1990’lı yıllardan farklı olarak diğer taraftan, sınıfı ve emekçi yığınları 
örgütlemenin nesnel koşullarında göreli ancak gözle görülür ölçüde de 
bariz değişmeler yaşanıyor. Bunlardan birincisi, tıpkı birinci ve ikinci 
büyük tasfiyecilik dalgaları sırasında olduğu gibi günümüzde de “yeni” 
ve “yenilenme” adına gitgide daha da pespayeleşen bir oportünizm 
ve inkarcılık üretirken; ikinci dinamiğin etkisinin daha baskın çıktığı 
durumlarda, “Toplumsal Hareket Devrimciliği” örneğinde olduğu 
gibi militanlık, ML’den etkilenme ve işçi sınıfına yönelim bakımlarından 
1970’lerin küçük burjuva halkçılığının da gerisine düşen bir halkçılık 
güç kazanabiliyor.

Ancak temeldeki gerilim, yani devrimci subjektif etkendeki korkunç 
zayıflık ve yetersizlikler ortadan kalkmış değil. Komünist ve militan 
devrimci hareketler, etkili ve anlamlı bir güç olmaktan hala çok uzaklar. 
Bu ise artık kronikleşmiş bir umutsuzluk kaynağı durumunda. 
Bu umutsuzluk, yeni krizleri, yeni tasfiyeci arayış ve savruluşları da 
beraberinde getiriyor.

Öyle ki, 1989 sonrasının birinci, 1990 ortalarının ikinci tasfiyecilik 
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dalgaları sırasında da çözümü tam da bugün bizim içimizde ortaya 
çıkan nihilist küçük burjuva aydın oportünizminin savunduğu türden 
bir “kopuş” ve “yenilenme” anlayışında gören tasfiyeciler dahi bugün 
yeni krizler ve kırılmalar yaşıyorlar. Neoliberal ideolojinin çekim 
alanına girerek “değişme” adına onlar da çözümü, geçmişlerinde 
devrimci olan ne varsa onlarla birlikte ML’i ve militan bir sosyalizm 
idealini  bordadan aşağı atmakta görmüşlerdi. Fakat inkarcılıkta sınır 
tanımamaları, iddia ettikleri “çözümü” getirmedi, devrimci hareketin 
tıkanıklık ve krizine çare olamadı. Çünkü onlar (da) yanlışı yanlış 
yerlerde aradılar. Bu yüzden bugün her biri, farklı biçimlerde yeni 
krizler ve açmazlar içindeler. Bazıları birbirlerine de düşmüş olarak 
taşlayacak yeni şeytanlar arıyor, yarın onlardan da bıkacakları yeni 
teorik fantezilerin peşinde koşuyorlar.

Birinci ve ikinci tasfiyecilik dalgasının namlı tasfiyecilerinin serencamı 
ve bugünkü halleri, onları önlerine katıp götüren o ilk iki büyük dalga 
sırasında da TİKB’nin şimdi ölü bir köpek muamelesi yaptıkları militan 
ML ideolojisi, devrimci tarihi ve gelenekleri temeli üzerinde yükselen 
net ve kararlı duruşu sayesinde kayıp gitmelerinin önü alınan 
içimizdeki küçük burjuva abbas yolcuların ve yorgun devrimciliğin 
bugünkü frenleri patlamış “kopuş” ve “yenilenme” yönelimlerini 
bekleyen akıbetin habercisidir.

Yeni Bernsteincılık

Yollarımızın ayrıldığı sağcı aydın oportünizminin temsilcileriyle 
ideolojik-siyasi ayrılıklarımız tek bir konu ile sınırlı değildir.

Dünyada ve Türkiye’de 1980 sonrası yaşanan değişimlerin 
yorumlanışından Türkiye’nin rejim tipindeki farklılaşmaya, işçi sınıfının 
yapısındaki değişimlerden çıkarılan sonuçlardan sosyalist devrim 
anlayışına, geçmişimizin değerlendirilmesinden parti anlayışına kadar 
bir dizi stratejik konuda aramızda çoktan çizgi farklılığına dönüşmüş 
kapsamlı, büyük ve derin görüş ayrılıkları vardır

“Yeni görüşler” adı altında bu arkadaşlar, emperyalist neoliberal 
yeniden yapılanma sürecini dünyada da Türkiye’de de asıl olarak 
sermayeye güç ve avantaj kazandıran yönlerinden okuyan 
NEOBERNSTEİNCI bir temel yaklaşıma sahiplerdir.

Bu oportünizm, daha işin başında, “devrimci hareket kapitalizmde 
bugüne kadar hep krizleri ve kriz öğelerini gördü, halbuki asıl olan 
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üretici güçlerdeki gelişmedir” şeklinde bir önkabulle yola koyuldu. 
Onun Bernsteincı karakterini, bu stratejik önkabulden daha açık 
ve dolaysız ne anlatabilir? Kapitalizmi sadece üretici güçleri 
geliştirme yönünden ele alıyor fakat bunun bile üretici güçlerin 
çok daha büyük bir kısmının yıkımı pahasına gerçekleştiği 
gerçeğinin üzerinden atlayan bir tekyanlılıkla hareket ediyordu. 
Bu tekyanlılık, sistemin yapısal hastalık ve açmazlarına, 
çelişkilerindeki keskinleşmeye, kriz gerçeğine ve kriz 
olasılıklarına hemen hiç değinmiyordu. Sadece sermaye birikim 
süreçlerindeki tıkanmanın (krizin) neoliberalizm sayesinde ötelenişini 
ve bunun burjuvaziye kazandırdığı avantajları görüyor, fakat sistemin 
doğası gereği yeni ve daha da ağırlaşmış krizlere yuvarlanmaktan 
kurtulamayacağı gerçeğini belirsiz bir geleceğe erteleyerek gözlerden 
gizliyordu.

Çürümüş ve asalak bir sistem olarak kapitalizmin içine girmekten 
kurtulamadığı yapısal krizlerinden birine burjuvazi cephesinden 
“çözüm” arayışları sırasında şekillenen bir strateji olarak neoliberal 
yeniden yapılanma süreci, bu yeni Bernsteincılığa göre, “kapitalist 
sistemin içsel yapısı içerisinde, üretim alanından başlayıp genişleyen 
SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM”dü. Bu 
sayede “SİSTEM, KISA HATTA ORTA VADEYİ BULACAK BİR 
İSTİKRAR” sürecine girmişti. Sınıf mücadelesinin ölçüleriyle bu, daha 
en az 25-30 yıl sürecek bir istikrar öngörüsü demekti.

Yeni Bernsteincılar, Gorbaçovcuların bayraklaştırdıkları “bilimsel-
teknolojik devrim” teorisine kapılanmışlardır. Emperyalizmin 
karakterinin değiştiği, onun yeni ve farklı bir aşamasına girdiğimiz 
temel iddiası başta olmak üzere o iflas etmiş revizyonizme yol 
gösteren bu yeni ihanet çağı teorisinin neredeyse bütün belli 
başlı tez ve iddialarını, bazen aynen, çoğu kez kavramlarla 
oynanmış olarak onların “Büyük Dönüşüm çözümlemelerinde” 
görmek mümkündür. “Bilimsel-teknolojik devrim” yerine “devrimsel 
düzeyde bir teknolojik değişim” şeklinde laf cambazlıkları, bu 
gerçekliğin üzerini örtmek içindir.

Burjuvazinin neoliberal yeniden yapılanma atağıyla komünist ve 
devrimci hareketler, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar karşısında sağladığı 
başarıları, üstünlük ve avantajları tek yönlü okumakla kalmayıp 
tarihsel bir perspektif bakımından bunların geçici karakterini unutacak 
kadar kendini kaybeden Bernsteinci bu “büyük dönüşüm” okumasına 
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bakılırsa, kapitalizm tarihsel olarak bile ömrünü hala doldurmamış 
bir sistemdir: “SİSTEMİN TARİHSEL SINIRLARINA DOĞRU HIZLA 
YAKLAŞILMAKTADIR”.

Basit bir dil sürçmesi olarak görülemeyecek olan sırf bu cümle bile, 
emperyalizmi, sistemdeki çürüme ve asalaklığın zirveye çıktığı 
kapitalizmin en son ve nihai aşaması olarak niteleyen Leninist 
emperyalizm tahlilinin ve ondan çıkan tüm devrimci sonuçların 
kökten reddi anlamına gelir. Bu aynı zamanda proleter devrimin ve 
sosyalizmin güncelliğinin reddedilmesidir. Nitekim onlar bunu da 
açıkça savundular.

Günümüz koşullarında proleter devrim ve sosyalizmin ‘yakın, somut 
ve güncel’ bir imkan olarak kavranıp buna uygun hareket edilmesi, 
lafa geldiği zaman herkesten çok daha keskin sosyalist devrimci 
pozlarına bürünen bu sağcı aydın oportünizmine göre yanlıştır. Onlara 
göre bu tür belirlemeler, “objektif koşulları doğru değerlendiremediği 
gibi subjektif faaliyetin doğru noktalara yoğunlaşarak yürütülmesini 
engelleyen” indirgemeci, kestirmeci, dar siyasal belirlemelerdir. 
Burada kastedilen “doğru noktalar”, yıllara yayılmış, keyfe keder 
“teorik araştırma, inceleme, çözümleme faaliyeti”dir.

İşin ilginci, bundan 5 yıl önce Konferans sürecinin silbaştan yapılarak 
ona tabi hale getirildiği ve o yapılmadığı sürece diğer her şeyin boş, 
anlamsız ve nafile çabalar olmaktan kurtulamayacağı iddia edilen 
o “Büyük Dönüşüm çözümlemesi” de yapılmadı. Hizipçi aydın 
koalisyonunun “fikir babası”, defalarca tarih verdiği halde, “eksen” 
olarak tanımladıkları bu konudaki görüşlerini son haliyle yazılı olarak 
ortaya koymaktan kaçtı. Çünkü hem o sözde yeni açılımların ruhuna 
işlemiş Bernsteincılığı o haliyle örgüte yutturamayacaklarını anlamıştı 
hem de o kapitalizm güzellemesi, kafasındaki ilk taslağı kaleme aldığı 
dönemden farklı olarak bizzat hayat tarafından ıskartaya çıkarılmıştı. 
5 yıl önce, ‘aşkın bir emperyalizm çözümlemesi’ demagojileri altında 
pazarlanmaya çalışılan bu teorinin, kısa hatta orta vadede bile 
sarsılmayacak bir stabilizasyona ve istikrara kavuştuğunu iddia 
ettiği neoliberal kapitalizm, o zamanlar belirsiz bir geleceğin sorunu 
olarak adı dil ucuyla anılan yeni bir kriz çukuruna daha yuvarlanmıştı. 
Neoliberal ideolojinin bilinçleri teslim alan hegemonyası altında 
şekillenen çözümlemeleri bu değişen koşullarda gündemleştirmek bu 
kez anında sırıtırdı.
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Sonuç olarak, teorik fantezi meraklısı sağcı aydın oportünizminin 
“yeni görüşler” etiketi altında örgüte yutturmaya kalkıştığı “büyük 
dönüşüm” çözümlemesi, Bernstein’ın 130 yıl öncesine ait oportünist 
görüşlerinin kaba bir versiyonudur. Emperyalist kapitalizmin 1980 
sonrası neoliberal yeniden yapılanma sürecinde hayatın her alanında 
kaydettiği ilerlemelerin yarattığı şaşkınlığın, bilinç karmaşasının, 
burjuvazinin bu süreçte ele geçirdiği üstünlük ve avantajların altında 
ezilmenin, sınıfsal dengelerde proletarya ve komünistlerin aleyhindeki 
değişmelerin yarattığı panik ve ezikliğin dile gelişidir.

Bu temel çözümlemeden hareketle çıkarılan bütün stratejik sonuçlar 
da, savunulan o sağcı liberal öze dayalı, onunla uyum halindedir.

Her biri birbirinden oportünist türev sonuçlar

Örneğin bu arkadaşlar, emperyalistler arasındaki ilişkilerde, çelişkileri 
ve bunları doğuran yapısal etkenleri değil, birlik yönlerini esas alan 
“ultra emperyalist” bir yaklaşımın savunucusudurlar. Onlara göre, 
emperyalistler arasındaki ilişkilerde “karşılıklı bağımlılık” günümüzde 
daha baskın ve tayin edici bir hal almıştır. Ayrıca, eşit olmayan 
gelişme yasası temelinde dengelerin değiştiğini, ABD’nin özellikle de 
teknolojik ve askeri yönlerden ezici üstünlüğü hala devam etmekle 
birlikte 1990’lardaki rakipsiz ve mutlak hegemon konumunu artık 
yitirme sürecine girdiğini, bu arada dünya ekonomisinin ağırlık 
merkezinin giderek Asya-Pasifik hattına doğru kaydığını, bunun 
emperyalist güçler arasındaki ilişkilerde de yeni paylaşım talepleri 
temelinde ilerde yeni sürtüşmeler doğurabileceğini söylemek, onlara 
göre “Avrasyacılık’tır”.

Bu örgüt proletaryayı, onun sosyalizmin inşasında ve devrimimizdeki 
öncü rolünü sanki yeni keşfediyormuş gibi, yeni Bernsteincılık 
kendisini bu konularda ‘biricikleştirme’ çabası içindedir. Bu bir 
yönüyle tarihimizden habersiz bir cehaleti ele verir, her şeyi kendisiyle 
başlatıp açıklamaya meraklı bir nihilizmi yansıtır. Fakat bu keskin 
proletaryacılık, somuta gelindiğinde karşımıza ya pespaye bir 
kuyrukçuluk ya aristokratik bir işçi siyaseti savunuculuğu ya da II. 
Enternasyonal türü bir sendikalizm olarak çıkar.

Bir taraftan en gelişmiş kapitalist ülkelerde dahi rastlanmayacak 
saflıkta sadece proleterlerle burjuvalardan oluşan kurgusal toplum 
tasvirleri çizer, diğer yandan proletaryanın has kesimlerini dahi “kent 
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yoksulları” torbasına doldurarak bu kez sınıfın bazı bölüklerini “sınıfın 
müttefiki” olarak tanımlayan ucube tezler üretir. Sonra da başkalarını, 
“proletaryadan uzaklıkla”, “ezilencilikle”, “halkçılıkla”, “muğlak bir 
toplumculukla” damgalamaya kalkışır.

Proletaryanın hala geçerli temel mücadele biçimlerinin başlarında 
gelen grev ve direnişler, yeni Bernsteincı bu revizyonizmin “yeni” 
görüşlerine göre “etkisini ve önemini yitirmiştir”, “devredışı kalmıştır”, 
“proletarya grev silahından yoksun hale gelmiştir”. Bu onun sınıf 
içindeki çalışmada (da) militan eylem ve pratik yönelimlerin yanına 
dahi yaklaşmayan genel sağcılığı ile uyumludur.

Onun için proletarya, kapitalizmin neoliberal yeniden yapılanma 
sürecinde konumlarını yitirerek proletaryanın saflarına katılan 
eskinin beyaz yakalıları ile birlikte vasıflı emek türleridir. Gözü her 
konuda öncelikli olarak bunların üzerindedir. Grev ve direnişlerin 
tekrar etkili hale getirilebilmesinden krize karşı mücadelenin 
örgütlenmesine kadar sınıf içindeki çalışmada bütün strateji ve 
taktiklerini bu kesimlerin kazanılması üzerine inşa eder. Sınıfın birer 
parçası haline gelmiş olmakla birlikte, özellikleri ve alışkanlıkları 
itibarıyla aristokratik eğilim ve özelliklere de sahip olan bu 
kesimlerin önemini tek yanlı olarak her fırsatta vurgularken; öbür 
yandan işsiz işçiler, enformel sektörlerde çalışan işçiler, evde 
çalışan kadınlar, emekçi memurlar, inşaat ve temizlik işçileri 
gibi sınıfın hem sayıca hem de militanlığa açıklık bakımından 
en önemli bölüklerini ‘kent yoksulları’ genel kategorisi içinde 
eritmeye kalkışır. Hareket noktasını, “proletaryanın neoliberal 
yeniden yapılanma sürecinde uğradığı güç ve konum kayıplarını telafi 
edecek yeni toplumsal dinamikler arayışının” oluşturduğu Toplumsal 
Hareket Devrimciliği ile arasındaki sınırlar bu noktada silinir. 
Özümsenmiş tutarlı bir proletarya devrimciliğinin asla düşmeyeceği 
bu vahim ideolojik hatasını dürüstçe kabullenip düzeltmeye de 
yanaşmaz. Bunun yerine, onu bu konuda eleştiren işçi yoldaşları 
küçümsemeye, “ezilenciler” olarak yaftalamaya kalkışır.

İşçi sınıfı içinde aristokratizm, her zaman bayağı bir sendikalizm ve 
reformizm üretmiştir. Bu yasa bizim özgülümüzde de değişmedi. 
Lafta keskin proletaryacı yeni Bernsteincılığa göre, “komünist partinin 
işçi sınıfı içindeki çalışmasının esasını mevcut sendikaların ele 
geçirilmesi, duruma göre yenilerinin kurulması oluşturur”. Bu denli saf 
ve katıksız bir sendikalizm, II. Enternasyonal oportünizmi tarafından 
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bile bu açıklıkta ve kabalıkta savunulmamıştır.

Kapitalizmin ‘80 sonrasında Türkiye’de de yaptığı sıçrama, bu 
arkadaşların aklını başından aldı. Onun bu bariz fakat göreli atağını, 
Türkiye kapitalizminin yapısal-tarihsel özellik ve zayıflıklarından, 
emperyalist-kapitalist sistem bütünlüğünden, o bütünlük içindeki 
hiyerarşik ilişkiler zincirinden, buna bağlı ekonomik strateji ve 
bölgesel politika değişikliklerinden soyutlayarak, işbirlikçi karakteri 
ve konumu temelde değişmemiş olan Türk tekelci burjuvazisinin ve 
kapitalizminin, “sermayenin bölge çapındaki çıkarlarını gerektiğinde 
ordusunun süngü gücüyle de gerçekleştirip koruyabilecek bir güce 
ulaştığını” iddia edebilecek kadar ileri gittiler. ML’e sadakat, proletarya 
ve devrime karşı sorumluluk diye bir derdi olmayan fantezi meraklısı 
kimi aydınlar tarafından 1980’lerin sonunda üretilen “alt emperyalizm/
bölgesel emperyalizm” teorileri, böylelikle yıllar sonra bizim içimizde 
hortlatıldı.

Kapitalizmin gelişme düzeyi ve sermayenin kazandığı üstünlüklere 
dair bu abartı, hayattan kopuk küçük burjuva aydınların abartıya ve 
fanteziye olan merakı sınırları içinde kalsaydı, fazla sorun olmazdı. 
Fakat bu merak, politika ve taktiklere yön veren stratejik ön kabuller 
düzlemine taşınmaya kalkışıldı.

Örneğin, kapitalizmin en gelişkin olduğu ülkelerde dahi rastlanmadık 
saflıkta sırf proletarya ile burjuvaziden ibaret toplum tahlilleri yapılmaya 
başlandı. Öyle ki, feodal ilişkilerin hala ağır bastığı geri tarım toplumları 
olmaktan henüz kurtulamamış Orta Asya Cumhuriyetleri bile, 
“toplumun proleterleştiği, proletaryanın toplumsallaştığı” genel kalıbı 
içerisine sıkıştırılıp değerlendirilir oldu.

Irak ve Afganistan’daki işgal karşıtı direnişleri ve yaşanan somut 
süreçleri tahlil ederken “işçi sınıfı dinamiğini ve sosyalizme yönelme 
zorunluluğunu yeterince anmadığımız” gerekçesiyle bizler, “eski 
MDD’ci yaklaşım ve alışkanlıklarından hala kurtulamamış orta sınıf 
devrimcileri” vb. olarak damgalandık.

Kapitalizmin gelişme düzeyinin tek yanlı olarak abartılması yanında 
toplumdaki meta ilişkileri alanının genişlemesi olgusu, diyalektikten 
kopuk yüzeysel bir materyalizm algısıyla da birleşince, kaba bir 
ekonomik determinizmi beraberinde getirdi. Egemenlik sorunu 
başta olmak üzere bütün toplumsal ve siyasal süreçler, “materyalist 
yaklaşım” görünümü ve iddiası altında, salt kapitalist mülkiyet ilişkileri 
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alanındaki konumlar ve ekonomik süreçlerle açıklanır oldu. Öyle ki, 
devletin, siyasal baskı ve zorun, sınıf mücadelesinin, proletarya 
ile burjuvazi arasındaki sınıfsal dengelerin, politikanın, ideolojinin 
neredeyse adını dahi anmayan yapısalcı “egemenlik teorileri” 
üretilmeye başlandı.

Fakat bu kaba determinizm, en vahim, en oportünist yansımasını 
rejim değişikliği konusunda gösterdi.

Rejim tipi konusundaki farklılıklarımız

Yeni Bernsteincılık, Türkiye’deki rejimin geçirdiği değişiklikler 
konusunda “İkinci Cumhuriyetçilik” ile aynı temel tezi savunmaktadır: 
“Faşizmin çözüldüğü, yerini burjuva liberal demokrasinin aldığı” 
iddiasındadır. Bu, onun ML’den ve Leninist emperyalizm 
çözümlemesinden nasıl koptuğunun ve neoliberalizmin çekim alanına 
ne denli girdiğinin tartışmasız en açık ve çarpıcı göstergesidir.

Ona göre bu değişimi “sermayenin ihtiyaçlarındaki değişme” 
sağlamıştır. Bu her şeyden önce burjuvaziye hem de emperyalizm 
çağında nesnel olarak “ilerici” bir rol biçmek, “demokrat” payesi vermek 
anlamına gelir. Burjuvazinin sınıf diktatörlüğünün iki temel biçiminden 
biri olan liberal demokrasinin başına çeşitli sıfatlar eklemek, gelebilecek 
eleştirilere göre birinden birini kullanmak amacıyla bu konuda tam 6 
çeşit tanım üretmek ya da liberal demokrasinin de kan dökmekten 
çekinmeyen zorba bir rejim türü olduğuna dair basit gerçekleri büyük 
teorik keşif edasıyla tekrarlamak bu “İkinci Cumhuriyetçi” savruluşun 
üzerini örtmeye yetmez.

Ayrıca geçildiği iddia edilen bu demokrasi, toplumsal ve siyasal 
yaşamın hangi alanında hangi değişiklikleri beraberinde getirmiştir? 
Faşist 12 Eylül Anayasası yürürlüktedir. Ona uygun dizayn edilen 
devlet yapılanması bellibaşlı bütün kurumlarıyla ayaktadır. Neoliberal 
yeniden yapılanmanın doğasına uygun olarak “bağımsız üst kurullar” 
adı altında bunlara emperyalist tekellere ve tekelci burjuvaziye 
dolaysızca bağımlı ve kararları tartışılmaz yeni kurumlar eklenmiştir. 
12 Eylül faşizmi tarafından çıkarılan Sendikalar Yasası, Grev 
ve Lokavt Yasası, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası, Basın 
Yasası, ceza yasaları, toplantı ve gösteri yasaları, cezaevleri 
rejimi ve infaz yasaları başta olmak üzere siyasi ve toplumsal hayatı 
düzenleyen bellibaşlı bütün temel yasalar ve uygulamalar, hafifleyip 
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demokratikleşmek şurada dursun birçok yönden ağırlaştırılıp 
katılaştırılmışlardır. Burjuva liberal demokrasi ile faşizm arasındaki 
farklılıkların bir anlamda en başında gelen güçler ayrılığının genişleyip 
kurumsallaşması yerine, gücün gitgide daha fazla merkezileşmesi 
yönünde bir genel trend yaşanmaktadır. Teknolojinin sunduğu 
olanaklar sayesinde bütün toplum korkunç bir denetim ve gözetim 
altında tutulmaktadır. Daha sayılabilecek benzer bir dizi olgusal 
gerçek ortadayken, geçildiği iddia edilen bu demokrasi nerededir, 
hangi alanda, nasıl tezahür etmektedir? Ve bu “demokrasiyi” kimler 
getirmiştir? Bu noktada dünkü Özal, bugünkü AKP yalakası liberallerle 
fark nerededir?..

“Türkiye’de faşizmin çözülüp liberal demokrasiye geçildiği” iddiası, 
aynı zamanda üstü örtük bir AB şakşakçılığı anlamına gelir. 
Kaşarlanmış “İkinci Cumhuriyetçiler” bunu zaten açıkça ifade ederler. 
“İç dinamiklerin yetersizliğini, bu dış dinamiğin kapattığını” ileri 
sürerler. Zaten Türkiye kapitalizminin ihracat, ithalat, ortak yatırım, 
teknolojik bağımlılık, borç ve kredi ilişkilerinde AB’ye olan bağımlılığı 
gözönüne getirilecek olursa, “faşizmi çözüp yerine liberal demokrasiyi 
getiren” temel dinamik olarak tanımlanan “sermayenin ihtiyaçlarındaki 
değişme” kapsamına hangi güç ve dinamiklerin girdiği gerçeği 
belirginlik kazanır. Marksist materyalizmle karıştırılan ama onunla 
ilgisi olmayan ekonomik determinizm, egemenlik teorileri konusunda 
olduğu gibi bu konuda da 1970’lerin yapısalcı tez ve yaklaşımlarının 
kötü bir taklidi olarak karşımıza çıkmıştır.

Fakat bu liberal savruluşu temellendirmek amacıyla üretilen ideolojik 
gerekçeler içerisinde herhalde en “derini”, “burjuvazinin, emekçi halk 
hareketinin 12 Eylül öncesi kabarışından duyduğu korkuyu bir daha 
yaşamamak için faşizmi çözdüğü” iddiası olsa gerektir?!! Bu gerekçe, 
ciddi bir konuda ciddi bir fikir tartışması açısından aslında sözün bittiği 
noktadır!.. 1990’lardan sonra çözüldüğü iddia edilen faşizmi çözen 
etkenlerden biri olarak işçi sınıfı ve emekçi halk hareketinin 1980 
öncesi kabarışından duyulan korku gerekçesi ileri sürülebiliyorsa, bu 
mantık karşısında yapılacak bir şey artık kalmamış demektir!..

Burjuva devletin yeniden yapılandırılması ve rejimdeki değişiklikler 
konusunda “İkinci Cumhuriyetçilik” ile aynı tezin savunucusu olarak 
karşımıza çıkan yeni Bernsteincılık, sorunu, “rejimde bir değişiklik 
var mı yok mu” şeklinde tamamen skolastik bir kalıba sıkıştırma 
çabasındadır. Aklı başında hiç kimse, ekonomiden siyasete, 
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toplumsal yapıdan ideolojik-kültürel değerler sistemine kadar 
her şeyin değiştiği bir tarihsel kesitte, Türkiye’de de rejim 
yapılanmasının hiçbir değişim geçirmeden kaskatı aynı kaldığı 
iddiasında değildir ve olamaz.

Kaldı ki bu örgüt, bu konuda 1999 yılında ortaya konulan kapsamlı bir 
çözümlemenin sahibidir. Burjuva devletin yeniden yapılandırılmasını 
ele alan bu çözümleme, hem 1980 sonrası yaşanan neoliberal 
dönüşümün geç de olsa yakalanması anlamında örgüt içinde 
öncü bir adım özelliğine sahiptir hem de ele aldığı konuya ilişkin 
çözümlemelerinin kapsamı ve hala süren geçerliliği açısından TDH 
genelinde konuya ilişkin öncü açılımlar kapsamındadır.

Dolayısıyla burada asıl can alıcı nokta, hangi etken ve dinamiklerin 
sonucu olarak, hangi yönde, nasıl bir değişimin yaşandığıdır. Özellikle 
de ML bir teori ve devrimci öncülük anlayışı açısından önemli olan 
budur. Çünkü izlenecek strateji ve taktiklere bu konuda çıkarılan 
sonuçlar yön verecektir. Onun için, sorunun ele alınış tarzı ve yöntem 
tayin edici bir öneme sahiptir.

Yeni Bernsteincılık, kapitalizmin neoliberal yeniden yapılanma genel 
sürecini ele alışı sırasında izlediği yöntemi, onun temel bileşenlerinden 
biri olarak dünya çapında izlenen bir stratejinin Türkiye özgülündeki 
izdüşümünü çözümlemeye kalkıştığında da tekrarlıyor. Konuyu 
sadece sermaye odağından, üstelik korkunç bir tekyanlılık ve 
yüzeysellikle ele alıyor.

Türkiye’deki rejimin yapılanmasındaki değişimleri o, ekonomide 
olduğu gibi siyasette de gücün daha fazla merkezileşmesi ve 
yoğunlaşması genel eğiliminden, emperyalizm çağında finans 
kapitalin karakteristik özelliği haline gelen gericilik eğilimindeki 
yoğunlaşmadan, azami kar ihtiyacındaki büyümeye bağlı olarak 
azami egemenlik ihtiyacındaki büyümeden ve mali sermaye 
asalaklığının karakteristik eğilim ve özelliklerinden kopartarak ele 
alıyor. Ayrıca çağımızda demokrasiyi zorlayacak temel dinamikleri 
oluşturan işçi sınıfı ve emekçi halk hareketinde güçlü bir yükseliş ile 
devrimci demokratik bir ulusal hareketin bununla da belli ölçülerde 
buluşan bir zorlamasının yaşanmadığı koşullarda faşizmi “çözme” 
misyonunu tutup sermayeye (ve örtük olarak onun arkasındaki 
emperyalist burjuvaziye) verebiliyor.

Neoliberal yeniden yapılanma süreçlerinin sonunda burjuvazinin sınıf 
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olarak egemenliğinin katmanlı yapısı daha da yetkinleşerek daha girift 
bir hal aldı. İşin çekirdeğinde bulunan siyasal egemenlik alanında ve 
onun temel aygıtını oluşturan burjuva devletin yeni yapılanmasında 
bu değişimin yönü, burjuva liberal demokrasinin klasik biçimleri, 
mekanizma ve kurallarını da kendisine artık bir ayak bağı olarak 
gören, faşizme özgü uygulama ve yönelimleri giderek genişleyen bir 
tarzda daha belirgin olarak içerir hale gelen, daha baskıcı ve despotik 
bir rejim şekillenmesi yönündedir.

Burada özellikle iki etken belirleyici bir konuma sahiptirler: 
Bunlardan birincisi, genel olarak finans kapitalin ama onun içinde 
bile daha çok emperyalist para sermayenin ihtiyaçlarıdır. Bu etken, 
burjuvazinin sınıf egemenliğinin dünya çapındaki yeni yapılanmasının 
‘yapısal’ belirleyenidir. Sürece yön veren diğer özel etken ise, burjuva 
devletlerin “güvenlik” kaygılarını paranoik bir korkuya dönüştüren 
11 Eylül sendromudur. Günümüzde belirli aralıklarla tazelenip 
canlı tutulmaya devam edilen bu sendrom, geniş bir zaman dilimini 
kapsayan ‘konjonktürel’ bir belirleyen durumundadır.

Sermayenin asalaklık ve çürümesinin had safhaya vardığı kapitalizmin 
son aşaması olarak emperyalizm çağında, onun da kendi içinde mali 
sermaye asalaklığının zirve yaptığı bir evrede, kapitalizmin doğum 
ve yükseliş aşamasının siyasal egemenlik biçimi olan burjuva liberal 
demokrasinin hala mümkün ve geçerli olduğunu ya da olabileceğini 
düşünebilmek, ya bu dünyada yaşamamakla ya da dünyayı kendine 
güldürecek orijinallikler peşinde koşmakla mümkündür. Burjuvazinin 
sınıf diktatörlüğünün bu biçiminin, kendi içinde geçirdiği tarihsel 
evrimin genel yönünü ve geldiği son noktayı görmek için, İngiltere 
ve ABD’de 11 Eylül sonrasında çıkarılan yasalar ve uygulamalar 
ile siyasal gücün neredeyse “kişiselleştiği” Fransa, Almanya ve 
İtalya gibi “liberal demokrasinin beşiği ve vitrini” ülkelerdeki iktidar 
yapılanması ve işleyişinin son yıllardaki farklılaşma seyrini şöyle bir 
göz önüne getirmek bile yeterlidir. O “demokrasinin” günümüzde artık 
nelere açık ve hazır hale geldiğini, “gerekli gördüğünde” faşizmin 
karakteristiklerinden biri olarak şiddette sınır tanımayan terörcü 
yüzünü arkasında on binlerce ölü ve milyonlarca göçmen, kendi halkını 
doldurduğu toplama kampları ve izolasyon uygulamaları bırakacak 
şekilde ne kadar rahat ve ne kadar geniş çapta kuşanabildiğini 
sergileyen örnekler olarak Pakistan ve Sri Lanka’ya da bakılabilir.

Bu genel ve nesnel eğilimin belirleyici nedenini, emperyalizmin 
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yapısında buluruz:

 
“..özellikle emperyalizm, banka sermayesi çağı, dev 
kapitalist tekeller çağı, tekelci kapitalizmin tekelci devlet 
kapitalizmine gelişimi çağı, ‘devlet mekanizması’nın 
olağanüstü bir güçlenişini, gerek monarşist gerekse de 
en özgür, cumhuriyetçi ülkelerde proletaryaya karşı baskı 
önlemlerinin artırılmasıyla bağlantı içinde onun bürokratik 
ve askeri aygıtının görülmedik bir büyümesini gösterir.” 
(Lenin, Devlet ve Devrim, sf. 44)

Her ikisi de sonuçta burjuvazinin sınıf diktatörlüğünün farklı biçimleri 
olmakla birlikte, faşizm ile burjuva demokrasisi arasındaki farkların, 
küçük ve önemsiz olduğu iddia edilemez. Sınıf mücadelesinin sürdüğü 
koşullar açısından bunlar arasında büyük ve önemli farklılıklar 
vardır. Proletaryanın ve onun komünist öncüsünün izleyeceği strateji 
ve taktikler de, her iki rejim tipinde haliyle büyük farklılıklar içerir. 
Proletaryanın, burjuvazinin sınıf olarak egemenliğine kökünden 
son vererek sınıfsız komünist topluma ulaşma ve onun ilk adımı 
olarak sosyalizmi kurma tarihsel amacı her ikisinde de değişmez. 
Gerçi halkçılığın tersyüz edilmiş hali şeklinde bir sosyalist devrim 
anlayışına sahip olan yeni Bernsteincılık, faşizme karşı mücadeleyi 
salt demokrasi için mücadele ile sınırlı gören bir yüzeyselliğe 
sahip olduğu için faşizm varsa sosyalizm için mücadeleyi olanaksız 
sayar. Fakat her halükarda, bir ülkede faşizmin mi yoksa liberal 
bir demokrasinin mi hüküm sürdüğüne bağlı olarak, proletarya ve 
komünist öncüsünün izleyeceği stratejik ve taktik politikalar arasında, 
acil talepler, ittifaklar siyaseti, örgütlenme ve mücadelenin biçim ve 
yöntemleri konuları başta olmak üzere büyük farklılıklar vardır.

A’yı diyen B’yi de demek zorundadır!… Rejim tipi konusunda “ikinci 
Cumhuriyetçilik”  biçimine bürünen yeni Bernsteincılık, bu değişim 
iddiasından hangi stratejik sonuçları çıkarıyor? Bu değişimin 
beraberinde getirdiği “yeni” düşünce ve açılımlar olarak bu kez neler 
öneriyor? Örneğin legal bir parti kurmayı düşünüyor mu? Hangi 
güçlerle hangi alanlarda, hangi hedef ve ilkeler temelinde, nasıl bir 
ittifak siyaseti izlemeyi planlıyor? Konferansı yıllarca ona tabi hale 
getirdiği “büyük dönüşüm çözümlemesini” kaleme almaktan kaçtıktan 
sonra apar topar merkezileştirilen bu konudaki gürültüye ve aceleye 
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rağmen bu yöndeki ısrarlı sorularımıza hala yanıt vermiyor.

Farklılıklarımızın özü nerede yatıyor?

Emperyalizm aşamasına geçişle birlikte kapitalizmin tarihsel bakımdan 
ömrünü çoktan doldurmuş bir sistem olduğu gerçeğini dahi unutacak 
ölçüde kendinden geçip, bundan dört yıl gibi kısa bir süre önce onun 
daha en az 25-30 yıl sürecek bir istikrar ve üstünlük dönemi yaşayacağı 
öngörüsünde bulunan bir “büyük dönüşüm çözümlemesi”nin ya da 
“ikinci Cumhuriyetçi” liberallerle aynı zemine düşebilen bir liberalizmin, 
salt burada andıklarımızla da sınırlı olmayan görüş ve temel tezlerinin 
birçoğu ideolojik-siyasi yönlerden başlı başına önemli birer ideolojik 
ayrılık konusudurlar. Fakat bu arkadaşlarla asıl tayin edici ayrılığımız, 
proletaryaya komünist öncülük misyonunun kavranışı ve buna bağlı 
olarak şekillenen devrimcilik anlayışı konusundadır.

Bu farklılık, basitçe bir pratik tutum ya da politik-taktik konularda 
yaklaşım farklılıkları olarak görülemez. Kuşkusuz bu boyutları da 
olan, fakat her şeyden önce düşünsel, ruhsal, ahlaki ve pratik 
yönlere sahip kapsamlı bir bütünlük ilişkisi olarak ideolojik tutum 
farklılığıdır. Bu farklılık, siyasal varoluş ve felsefe farklılığıdır. ML 
temellerde devrimci bir bütünlük ilişkisi olarak kavranması gereken 
proletarya devrimciliği ile sınıfa bu temellerde öncülük ve önderlik 
sorumluluğunun nasıl anlaşıldığına, nasıl bir devrim ve sosyalizm 
anlayışına sahip olunduğuna, bu konulardaki iddiaların ve lafa gelince 
savunulan tezlerin ne denli özümsenip içselleştirildiğine, pratikte 
hakkının ne denli verildiğine ilişkin bir farklılıktır.

Bugün yollarımızın ayrıldığı zihniyet, bundan dört yıl önce, 
burjuvazinin ve kapitalizmin dünya çapında “kısa hatta orta vadede 
bile bozulmayacak” bir üstünlük ve istikrar sağladığını iddia ediyordu. 
Konferans sürecinin bu denli uzatılıp çürütülmesi de dahil örgütün 
sınıf mücadelesiyle ilişkilenişini tayin eden bütün görev ve 
öncelik belirlemelerini, hep bu öngörüye dayalı olarak yaptı. 
Teoriyi pratikten olduğu kadar yıllardır yazılı bir programdan yoksun 
bir örgütte devrimci bir teori üretiminin en başa yazması gereken 
önceliklerden de kopartarak mutlaklaştırmasıyla da birleşik olarak 
bu anlayış, yapısı gereği, militan devrimci bir siyasal pratikten ısrarla 
kaçan sağcı bir aydın oportünizmine kan taşıdı. Sinsi ve öldürücü 
bir kendiliğindencilik üretti. Tasfiyeciliğe süreklilik ve meşruiyet 
kazandırdı. Bütün eksiklik ve zayıflıklarına karşın TDH içinde militan 
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komünist bir örgüt olarak tanınan TİKB’nin bütün karakteristik 
özelliklerini yitirip varlığını sürdürüp sürdürmediği bile belirsiz bir 
konuma sürüklenişinde tayin edici bir rol oynadı. “Kopuşta süreklilik” 
şeklinde bir akışkanlık teorisi üretecek ölçüde kendini kaybetmiş 
postmodernist bir “yenilenme” anlayışıyla onu devrimci geçmişinden, 
tarihsel değer ve geleneklerinden bütünüyle koparmayı amaç edinen 
dizginsiz bir inkar ve döneklik eğiliminin teorisini ve pratiğini yapmaya 
soyundu.

İçinde bulunulan tarihsel evreyi burjuvazi hesabına “istikrar ve 
stabilizasyon” yönünden okuyan bir yaklaşımın, sınıf mücadelesiyle 
ilişkilenişinden öncü sorumluluklarını kavrayışına, stratejik tercih 
ve yönelimlerinden üreteceği politika ve taktiklerin içeriğine, öne 
çıkaracağı kadro ölçütlerinden parti anlayışına kadar her konuya 
yaklaşımı kuşkusuz bu temel perspektife uygun olacaktır. Kapitalist 
emperyalist sisteme daha en az 25-30 yıl sürecek bir stabilizasyon  
imkanı tanıyıp kapitalizmin emperyalizm aşamasına girişiyle birlikte 
dayandığı tarihsel sınırlarının dahi ötelenmesiyle birlikte düşünülecek 
olursa, bu açık bir ideolojik-siyasi teslimiyet anlamına gelir. Tek bir 
nokta ile sınırlı kalmayan bu sağcılık, politik olarak tabii ki sadece sinsi 
bir “bekle-gör” kendiliğindenciliği üretir. Ondan, sağcı bir pasifizm ve 
oyalanma pratiklerinden başka bir siyasal duruş üretmesini beklemek 
yanlıştır.

Bizler bugüne kadar asıl hatayı, bu yanlışa düşmekle yaptık. 
Ancak, koşullardaki değişmeye rağmen, hafifleyip gerileyeceğine 
kemikleşip daha da boyutlanan bu kadar bariz bir kendiliğindencilik 
ve oportünizmle daha fazla uzlaşabilmemiz mümkün değildi ve zaten 
olamadı.

“İkinci Cumhuriyetçilik”le aynı safta yer almakta sakınca görmeyecek 
kadar kendini kaybeden yeni Bernsteincılıkla devrimcilik tarzı ve 
anlayışı konusundaki köklü farklılıklarımızın bir ayağını sosyalist 
devrim ve sosyalist devrimcilik kavrayışlarımız arasındaki farklılık 
oluştururken, sadece bir tarih okumasıyla sınırlı kalmayıp birçok 
konunun kesişme noktası olarak bunun diğer ayağını tarihimize 
yaklaşım konusu oluşturur.

Sosyalist devrim anlayışı konusundaki farklılıklarımız
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Türkiye, sosyalist devrim aşamasındadır. Bu konudaki strateji 
değişikliğini 1980’lerin sonunda yapmamış olmamız vahim bir 
tarihsel hatadır.

Hizipçi oportünizm, bugün bizleri bu konuda titrek ve muğlak bir 
duruşun sahibi gibi gösterme çabasındadır. Gerçekte ise, bu 
konularda içimizde en geriden gelenler onların arasındadır. Ayrıca 
sosyalist devrim anlayışı, onun temellendirilmesi ve pratiğe taşınması 
konularında aramızda hala ciddi farklılıklar vardır.

Bunların başında, proleter devrim ve sosyalizmin güncelliği sorununa 
yaklaşım gelir. Bu farklılık, mücadelenin hemen her cephesi ve 
konusundaki farklılıklarımızın belirleyici nedenleri arasındadır.

Başka bir temel ayrım noktamızı, sosyalist devrimcilik anlayışı oluşturur. 
Türkiye sol hareketi içinde sosyalist devrimi savunmakla birlikte 
sağcılıklarıyla ünlü revizyonist TİP geleneğinden, Troçkist 
çevrelerden, 1970’lerin Birikim çevresinden, bugünün SEH ya da 
TKİP’inden farklı olarak bizler, PRATİĞİYLE DE MİLİTAN BİR 
SOSYALİST DEVRİMCİLİK anlayışına sahibiz. TİKB’nin bu 
düzleme sıçratılması da, stratejik hedeflerimizin başında gelmektedir.

Yeni Bernsteinciliğin sosyalist devrim kavrayışı, halkçılığın 
tersyüz edilmiş halinden başka bir şey değildir. Onun bu 
karakterinin en çarpıcı yansımasını, alamet-i farika haline getirdiği 
rejim tipindeki değişiklik iddiasının hareket noktasından da görebiliriz. 
Tersyüz edilmiş bu geleneksel MDD’ci algı, faşizmin biçim değiştirerek 
de olsa temelde sürdüğü kabul edilecek olursa eğer, bunun otomatik 
olarak demokratik devrimci bir strateji gerektireceği şeklinde düz bir 
mantığa sahiptir. “Faşizmin çözülüp yerini liberal demokrasinin aldığı” 
şeklindeki “ikinci cumhuriyetçi” teze o yüzden hararetle sarılmıştır. 
Aksi taktirde, devrim stratejisinde bir değişiklik yapılamayacağı, 
SD’nin savunulamayacağı görüşündedir!!!

Bu algı, TDH’de egemen olan geleneksel halkçı kavrayışın ta 
kendisidir. O MDD’ci kavrayış da, faşizme ve emperyalizme karşı 
mücadeleyi, sadece demokrasi ve bağımsızlık gibi ‘siyasi’ talepler 
uğruna mücadele ile sınırlı görür. Faşizme karşı mücadelenin, 
burjuvazinin sınıf olarak egemenliğinin temellerine yönelen bir 
mücadele olarak yürütülebileceğini ve devrimci proletarya tarafından 
böyle de yürütülmesi gerektiğini aklına bile getirmez. Çünkü o da, bir 
ülkede devrimin tipinin tayini yanında onun gelişim seyri açısından 
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da belirleyici etken olarak, sosyo-ekonomik yapıda kapitalizmin 
gelişme düzeyi ile proletaryanın bilinç ve örgütlülük düzeyini esas 
alan devrimci Marksist yaklaşıma uzak ve yabancıdır. Bu tayin edici 
etken ve dinamiğin yerine, devrimin çözmek zorunda olduğu siyasal 
görevlerin genel karakterinden hareket eder. Üstyapı ile sınırlı bu 
dar siyasal devrimcilik anlayışının devamı olarak, ortada demokrasi 
ve bağımsızlık için (de) bir mücadele gereği varsa, bu durumda 
devrim ancak demokratik devrim olabilir. Demokrasi ve bağımsızlık 
sorunlarının da kapitalizme kökten karşıtlık temelinde çözümünü 
içeren farklı bir gelişme olasılığını, proletaryanın önderliğinde sosyalist 
bir devrim olasılığını aklı almaz.

Bugün bizlerin karşısına “keskin bir sd’cilik” olarak çıkan Bernsteinci 
liberal aydın oportünizmi de aynı kafadadır. “Faşizm dersek SD 
diyemeyiz” ya da ona halel gelir şeklinde tipik MDD’ci bir mantıktan 
hareketle geliştirdiği rejim tipindeki değişim iddiasını temellendirirken, 
“rejimin bugüne kadarki kırmızı çizgilerini oluşturan konularda dahi 
politika değişikliklerine gitmek zorunda kalması” şeklinde bir gerekçe 
ileri sürebilmesi, bu üstyapısalcı dar siyasal bakış açısının başka bir 
yansımasıdır.

Bu tersyüz edilmiş halkçılık, demokratik görevlerle sosyalist devrim 
ilişkisini bu yüzden hala zeytinyağı ile su ilişkisi biçiminde, “özgürlük, 
bağımsızlık, sosyalizm ekseninde mücadele” ilişkisi şeklinde 
tanımlar. SD stratejisini gündemleştirirken bile lafa, “demokratik ve 
anti-emperyalist görevlerin yoğunlaştığı özel bir evreden geçiyoruz” 
belirlemesiyle başlar; konunun devamında da, “Demokratik, anti-
emperyalist görevler, proletaryanın sosyalist görevlerine, temel 
çelişki eksenine sıkı sıkıya bağlanmalıdır,” şeklinde bu kez Ekim tipi 
geleneksel bir SD kavrayışını dile getirir. Bundan üç ay gibi kısa bir 
süre sonra, bu kez, “… Keza stratejide bir değişiklik yapmış olmamıza 
karşın ne demokratik ne de anti-emperyalist görevleri dıştalayan, 
bunların güncel önemini gözardı eden bir yaklaşım içerisinde değiliz,” 
(Haziran 2007 yazışmaları) şeklinde uyarılarda bulunma ihtiyacını 
duymaya başlar.

Çünkü bugün kimselere bırakılmayan o SD’cilik, aslında 
hazmedilmemiştir.

O yüzden, siyasal süreçlere uygulamaya, politika ve taktiklerin diline 
çevirmeye gelince en kaba cinsinden demokratik devrimci tez ve 
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yaklaşımlar üretmekten bir türlü kurtulamayışı normaldir.

Bu keskin SD’cilik, bir taraftan devrim stratejisinde değişiklik gibi 
bir sorunu, Tüzüğümüzdeki açık hükümlere rağmen Kongre ya da 
Konferansı beklemeden bir genelge ile değiştirmiş olmamızı yöntem 
açısından da savunmanın gerekçesi olarak “Şimdi SD demeseydik 
ideolojik sınırlarımız belirsizleşirdi” gibi bir gerekçe üretmeye soyunur; 
sonra da kalkar, AKP ile ordu arasındaki çatışmada kristalize olan 
sermayenin farklı kesimleri arasındaki eşitsiz gelişmeden, ekonomide 
olduğu gibi siyasi iktidar alanında da gücün buna dayalı olarak yeniden 
paylaşımı taleplerinden kaynaklanan iktidar çatışmasını, “yaşam 
tarzları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan bir çatışma” şeklinde 
burjuva sosyologlar ya da Kemalistlerle aynı şekilde tanımlar.

Bu keskin SD’cilik, gün olur, Kürt sorununda sınıfsal dinamiklerin 
adının dahi anılmadığı sinsi bir şovenizmi yansıtan “birlik” 
savunuculuğu ile ortaya çıkılması önerisinde bulunur (2007 sonu); 
gün gelir, Ermeni tehcirinin yanında 1920’lerin Mübadele felaketi, 
Varlık Vergisi uygulaması, 6-7 Eylül yağmacılığı, 1964 ve ‘74 Kıbrıs 
sürgünleri gibi trajedilerin yaratılmasının arkasındaki temel dürtü 
olarak Türk tekelci burjuvazisinin sermaye birikim süreçlerini kandan 
ve gasptan arındırmaya soyunur. Devletin resmi tarih görüşüyle 
aynı zemine düşebilecek kadar kendinden geçen keskin bir “artı 
değer” savunuculuğunu, marifetmiş gibi bir de “SD’ci tutarlılık” olarak 
pazarlamaya yeltenir.

Tarihimizin okunuşuna ilişkin farklılığımız

TİKB olarak 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğumuz halde küçük 
ve etkisiz bir devrimci muhalefet örgütü olmanın çemberini bir türlü 
kıramadık.

Proletarya devrimciliğini esas aldığımızı iddia ettiğimiz halde sınıfımızla 
bugüne kadar anlamlı ve kalıcı asgari bir bağ dahi kuramadık.

Proletarya devrimciliği çizgisinde militan bir mücadele anlayışına 
ve pratiğine sahip olmasıyla, kadrolarının gelişkin devrimci 
özellikleriyle, mücadelenin en zor dönemlerinde ve cephelerinde 
dahi başeğmezliğiyle, bu bağlamda; 12 Eylül cuntasına karşı militan 
duruşuyla, işkencede devrimci direnişi genel bir örgüt tavrı düzlemine 
yükseltmesiyle, işkence tezgahlarında olduğu gibi cuntanın cezaevleri 
ve mahkemelerinde de dik duruşuyla, TDH’nin bütününe esin kaynağı 
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olan, onun devrimci tarihsel mirasını geliştirip zenginleştirici katkıların 
sahibi olduğumuz halde bunları geliştiremedik, hatta yeterince 
koruyamadık.

Anlamlı açılımlar yaptığımız konularda dahi gelişmede sürekliliği 
sağlayamadık, bundan da önce, militan bir proletarya sosyalizmi 
çizgisinde devrimci komünist bir bütünselliği yakalayamadık.

12 Eylül koşulları gibi en karanlık dönemlerde dahi başeğmemiş bir 
örgüt olduğumuz halde, tarihimizde iki kez tasfiyeciliğin utanç verici 
batağına sürüklendik.

Sonuçta bugün dağılmanın eşiğine kadar geldik…

Bu durumda, bu tabloyu yaratan yapısal ve tarihsel nedenleri büyük 
bir içtenlikle, komünistlere özgü bir cesaret ve dürüstlükle nesnel 
ve doğru bir biçimde ortaya koymak zorunluluğuyla karşı karşıyayız 
demektir.

TİKB olarak tarihsel gelişim sürecimizin seyrini belirleyen yapısallaşmış 
temel zaaflarımız nelerdir?

Bu soruya verilen yanıt(lar), ondan da önce konunun ele alınış 
biçimi, önem ve anlamına yaklaşım dahi, içimizde ortaya çıkan sağcı 
oportünist aydın eğilimleriyle aramızdaki temel ideolojik farklılık ve 
ayrım noktalarından biridir.

Entelektüalist sağcı aydın oportünizmi, bu soruya yanıt olarak, “Devrim 
stratejimizi 1990 başlarında değiştirerek doğrudan sosyalist devrim 
dememiş olmamızı” en başa yazmaktadır. Her şeyin merkezine bunu 
koymakta, andığı diğer zaafların çoğunu bununla ilişkilendirmekte 
ve bugün çözümü de esas olarak bu temelde bir değişim çerçevesi 
içinde aramaktadır.

Devrim stratejimizi 1990’ların başında değiştirmemiş olmamız 
TARİHSEL BİR YANLIŞIMIZDIR. Bunun haklı görülebilecek 
hiçbir açıklaması yoktur! Bu gecikme, sadece teorik bir 
tutuculuk ve cesaretsizlik örneği olmakla kalmayıp, komünist 
öncülük anlayışımızın ve siyaset yapma tarzımızın temel zayıflık 
ve yetersizliklerinin de görülmesini sağlayacak çarpıcı bir 
göstergedir. Bu bizim örgüt olarak politika yapma tarzımızın, teori 
ve pratik anlayışımızın, “teoride atılım” iddialarımızın iç yüzlerini, 
yetersizliklerini görebileceğimiz bir aynadır.
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Fakat bu tez üzerinde yükselen bir değerlendirme, normal olarak 
tayin edici farklılıklar doğurması gereken strateji değişikliğini yapmış 
olsaydık dahi, ONU DA kağıt üzerinde kalmaktan neyin kurtaracağı 
sorusunun yanıtını içermez. Halbuki TİKB olarak bizim geçmiş 
değerlendirmemizin yanıtını araması gereken asıl sorulardan 
biri de budur. Bu noktada, teori ve taktikler alanında zamanına 
göre oldukça ileri, öncü açılımlar yaptığımız halde bunların bile 
arkasını getiremeyişimizin, çoğunu kağıt üzerinde kalmaktan dahi 
kurtaramayışımızın, bu anlamda yapısallaşmış temel zaaflarımızdan 
biri olarak teorimiz ile pratiğimiz arasındaki kopukluğun gözönüne 
getirilmesi bile, her şeyin temeline yerleştirilen bu tezin yetersizliğini 
ve çürüklüğünü görmek için yeterlidir.

Bu yüzden, gerçeği olgularda aramak yerine somut olgu ve 
gerçekleri dahi kafasındaki peşin hükümlere uydurmaya çalışan 
neokoordinasyoncu sağcı aydın oportünizmi, gerçeğin bütününün 
yerine geçirdiği bu parçayı, tasfiyeciliğe sürüklenişimizde tayin edici 
bir rol oynamış olan kendi teorisizminin, yorgunluğunun, militan bir 
mücadeleye yan duruşunun üzerini örtecek bir kılıf olarak kullanma 
eğilimindedir.

O burada da durmamaktadır. Tasfiyecilik sürecindeki rolünü kamufle 
edebilmek amacıyla başta bir “mazeret teorisi” olarak sarıldığı bu 
iddiasını daha da ileri götürüp, TİKB’yi önceleri “tarihi boyunca”, 
muhtemelen kapı kapı dolaşırken gördükleri tepkiler üzerine son 
anda “1990’lardan başlayarak ara akım olmaktan kurtulamamış bir 
ara sınıf örgütlenmesi” olarak nitelemeye yeltenecek kadar küstah bir 
nihilizmin temeli haline dönüştürmüştür.

Geçmişin toptan inkarını marifet sayan bu nihilizm, “KOPUŞTA 
SÜREKLİLİK” gibi düpedüz belkemiksizliği teorize eden postmodern 
bir “yenilenme” anlayışının ürünüdür. “BUGÜNE KADAR NE 
YAPMIŞSAK, BUNDAN SONRA TAM TERSİNİ YAPMALIYIZ!” 
sloganını bayraklaştıracak kadar kendinden geçmiş bir inkarcılığın 
doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Bu postmodern tarih okuması, 
sadece nihilist bir tarih okumasıyla da sınırlı değildir. Ürettiği 
“kopuşta süreklilik” temel sloganından da görülebileceği üzere, 
özünde örgütsüzlük, inkarcılık ve akışkanlıkta sınır tanımayan 
TASFİYECİLİKTE SÜREKLİLİK eğilimidir.

Burada, farklılıkları sadece geçmişin ele alınmasıyla da sınırlı olmayan 
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iki farklı sınıf tavrı, iki farklı dünya görüşü, ondan türeyen iki farklı 
devrimcilik anlayışı, iki farklı tarih okuması ve nihayet iki farklı gelişim 
ve yenilenme anlayışı vardır.

Bir tarafta Marksizmin devrimci militan ruhu yanında ona o ruhu 
kazandıran yöntem olarak tarihsel ve diyalektik materyalist 
yöntem temelinde, olguları ve süreçleri ortaya çıktıkları tarihsel 
kesitlerle bağlantısı içerisinde, öznel ve nesnel nitelikteki tüm 
etkenler toplamını gözönünde bulundurarak değerlendiren 
eleştirel bir SÜREKLİLİK İÇİNDE KOPUŞ İLİŞKİSİ ve YENİLENME 
ANLAYIŞI vardır; diğer tarafta ise, Marksizmin en temel tezlerine bile 
sırtını kolaylıkla dönebilecek kadar rahat bir “kopuş” çığırtkanlığıyla 
hareket eden postmodern bir devrimcilik ve “yenilenme” anlayışı 
ile somut tarihsel süreçler ve olgularla dahi keyfine göre 
oynayan idealist, geçmişimizin toptan inkarını marifet sayan 
nihilist teoriler üretecek kadar ileri gitmiş iflah olmaz bir tasfiyeci 
yönelim vardır.

Geçmişin değerlendirilmesi konusunda bu sağcı aydın oportünizmiyle 
aramızdaki ikinci temel ayrım noktası, özellikle de ‘98 sonrası 
sürüklendiğimiz utanç verici tasfiyecilik sürecini, büyük ölçüde, 
emperyalist sistemin 1980 sonrasında geçirdiği neoliberal dönüşümü 
zamanında görüp bütünlüklü olarak çözümleyememiş olmamıza 
bağlayan “nesnelleştirici” yaklaşımdır.

Bize göre ise; TİKB olarak yapısallaşmış tarihsel zaaflarımızın EN 
BAŞINDA, proleter devrimci içerik ve temellerde bir iktidar bilinci 
ve iddiasından uzaklığımız gelir.

Bu “iktidarsızlık”, bize TİKB öncesi grup döneminden kalan olumsuz 
bir mirastır. Bu anlamda köklüdür, derindir, kısacası “mayamızda” 
vardır.

Tarihimiz boyunca nitelikli bir devrimci muhalefet örgütü olmanın 
ötesine bu yüzden geçememişizdir. Bütün düşünsel, ruhsal, kadrosal 
ve örgütsel şekillenişimize bu “İKTİDARSIZ DEVRİMCİLİK” damgasını 
vurmuştur.

Tarihimizin özellikle iki kesitinde (1979’daki kuruluşumuzu izleyen 
1979-’85 dönemi ile ‘89-’94 arası), bu darlığı parçalama doğrultusunda 
anlamlı devrimci hamlelerimiz olsa da, ondan köklü ve kalıcı bir tarzda 
kopmayı başaramamışızdır.
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EN BAŞA YAZILMASI, TEMELE YERLEŞTİRİLMESİ GEREKEN BU 
İDDİASIZLIK ve SİLİKLİK, KENDİMİZDEN KAYNAKLANAN BÜTÜN 
ZAAFLARIMIZIN, HASTALIKLI TUTUM ve ALIŞKANLIKLARIMIZIN 
KAYNAĞI DURUMUNDADIR.

“Teoride büyük atılımlar yaptığımızı” iddia ettiğimiz yıllarda bile 
yeni bir program inşasından uzak duruşumuz, yani yıllarca 
“programsız bir devrimcilik” yapışımız;

Bolşevik ilke ve kurallara dayalı gelişkin bir örgütsel yapılanma 
ve işleyiş yerine, Kongre ve Konferansların zamanıyla bile keyfine 
göre oynayabilen pederşahi bir yönetim tarzının cirit atabildiği 
çevreciliği aşamamış “örgütlü gibi görünen örgütsüzlüğümüz”;

“Öncüsü” olduğunu iddia ettiğimiz sınıfımızdan ve emekçi 
yığınlardan bu denli uzak ve kopuk oluşumuz;

Politika yapma biçimi ve çalışma tarzı olarak devrimci kitle 
çizgisine korkunç yabancılığımız;

Tasfiyeci oportünizm tarafından yapısal zaaflarımızı “nesnelleştirme” 
bahanesi olarak kullanılan mücadelenin koşullarındaki gözle 
görülür büyüklük ve sarsıcılıktaki değişimleri dahi yıllarca 
ıskalayacak ölçüde hayattan kopukluğumuz başta gelmek üzere 
diğer hangi öznel zaaf ve zayıflığımız ele alınacak olursa, devrimci 
iktidar bilinci ve iddiasındaki zayıflık, buna uzak hatta yabancı bir 
devrimcilik ve öncülük anlayışının sınırlandırıcı etki ve sonuçları 
kendisini orada mutlaka bir biçimde gösterir.

Bu nedenle O, BÜTÜN ÖZNEL ZAAF ve ZAYIFLIKLARIMIZIN 
“ANASI” DURUMUNDADIR. Bu ilişki temelinde diğerleri de, devrimci 
iktidar bilincindeki bu zayıflığı besleyip derinleştirici bir rol oynamış, 
onun bu denli kronikleşip taşlaşması üzerinde etkili olmuşlardır.

Aralarındaki BU İÇ BAĞINTILILIK İLİŞKİSİ UNUTULMAMAK 
KAYDIYLA anılması gereken tayin edici nitelikteki diğer başlıca öznel 
zaaf ve zayıflıklarımızı şu başlıklar altında toplayabiliriz:

- Programsız devrimcilik, (zamanına göre ileri bir adım olmakla 
birlikte miadını çoktan doldurmuş olan ‘79 Platformu’ndan bu yana 
bu örgütün bütünlüklü resmi bir programı yoktur. Halbuki yazılı bir 
tüzük ile birlikte program, ciddi bir devrimci örgüt olmanın asgari 
iki temel koşulundan başta gelenidir. İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerle 
ele avuca gelir kalıcı örgütlü bağlara sahip olma koşuluyla birlikte 
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bunlar partileşebilmenin de yerine getirilmesi gereken asgari üç temel 
koşulunu oluştururlar. Engels’in tanımıyla, partinin kimliği ve tarihsel 
amaçlarının yığınlar tarafından görülebilmesini sağlayan “göndere 
çekilmiş bir bayrak” işlevine sahip olan program, bu noktada da 
diğer ikisinden önce gelir ve onların da temelidir. Dolayısıyla, yıllarca 
resmi bir programa dahi sahip olmayan, dahası böyle bir yönelimi de 
olmayan bir devrimcilik anlayışı, sınıfla ve emekçi yığınlarla kitlesel 
ölçeklerde buluşma, onları peşinden sürükleme, kısacası partiyi ve 
devrimi örgütleme diye bir iddiadan da fiilen uzaklık anlamına gelir.)

- İlke ve kurallara dayalı, işleyen devrimci bir sistem yerine, MK 
içinde ve merkezi yönetici organların birbirleriyle olan ilişkilerinde 
dahi ahbapçavuş çevrelerine ya da mezheplere özgü bir keyfilik ve 
sistemsizliğin kol gezdiği “örgütlü gibi görünen” örgütsüz devrimcilik.

- Merkezi önderlik sorunu (saydığımız ve sayacağımız diğer bütün 
öznel zaaf ve zayıflıkların o boyut ve derinlikte yaşanmasında tayin 
edici bir konuma, özel bir role ve etkiye sahiptir. Bu özgünlüğüyle 
diğerlerinden ayrılır. Devrimci iktidar bilincindeki zayıflığın en başta 
önderlikte kristalize olduğu ve bütün örgüte de oradan yayıldığı gerçeği 
dikkate alınacak olursa, “bütün nedenlerin anası” kategorisi içine 
alınıp başa yazılmayı hakeder.)

- Kadrolar sorunu (önderlik kadrolar ilişkisi diyalektiği bağlamında, 
hem iktidarsız devrimcilik anlayışının ve önderlik sorununun yarattığı 
bir sonuç özelliğine sahiptir hem de başta bu tarz bir önderliğin ve 
örgütlü gibi görünen örgütsüzlüğün/kuralsız ve keyfi çevreci ilişkiler 
sistematiğinin kuruluş öncesinden de başlayarak bugüne kadar 
sürebilmesinin tayin edici nedenlerinden biri olarak ikili bir karaktere 
sahiptir. Bu anlamda, hem kadrosal gelişimi sağlamaktaki tarihsel 
başarısızlığımızın hem de kadrolarımızın özneleşmesindeki zayıflığın 
irdelenmesi sırasında kadrolar sorununun bu ikili yönü birlikte dikkate 
alınmak zorundadır.)

- Devrimci komünist bir bütünlükten uzaklık (belirli zamanlarda, 
belirli yön ve parçalarda gelişkinlikle sınırlılık anlamına gelen bu 
zaafiyet, kendisini en başta örgütsel faaliyetin yürütülüş biçiminde 
gösterir. TİKB olarak faaliyetimiz, genellikle belirli dönemlerde, belirli 
yön ve alanlara yüklenme çizgisinde seyretmiştir. Buna karşın, 
militan komünist bir çizgide bütünsel bir devrimci öncülük misyonu 
ve anlayışı açısından yerine getirilmesi gereken başka birçok görevi 
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ve tarihsel sorumluluğu bu arada fazlasıyla ihmal etmişizdir. Örgütün 
toplam performansını olduğu gibi o kesitte gelişme kaydettiğimiz 
alan ve konularda bile bunların arkasının gelmesini de engelleyen 
bir dengesizlik yaratan bu durum, sık sık tehlikeli ve kırılgan bir 
tekyanlılık boyutlarına varmıştır. Devrimci iktidar bilinci ve iddiasından 
uzaklığın kendisini en bariz ve dolaysız olarak gösterdiği tarihsel 
zaaflarımızdan birisidir.)

- Gelişmede süreklilik sağlayamama/devrimci bir süreklilikten 
uzaklık sorunu (yaratılan değer ve geleneklerin dahi arkasının 
getirilemeyişi, kadrosal ve örgütsel gelişmede tıkanıklıklara yol açan 
tutuculuğun, gelişmenin durması ve düşünce donmasının, devrimci 
idealizmin yitirilişi ve bürokratlaşmanın da temel nedenlerinden biridir. 
Geçici ve göreli olanla yetinme başta olmak üzere ölçü kayması, 
ufuk daralması, ütopya kaybı ve nihayet özellikle kriz dönemlerinde 
dar grup ilişkilerinin sınırları içerisinde göreli, hatta çoğu kez 
abartılmış hayali üstünlüklere dayalı olarak kendi dışında suçlu ve 
sorumlu arayışına dönüşen küçük burjuva rekabet ve kıyaslamacılık 
- bu soluksuzluk ve enerji zayıflamasının besleyip büyüttüğü başlıca 
sonuçlardır.)

“TİKB olarak neden bu haldeyiz?” sorusunun yanıtı, bu sonucu doğuran 
tayin edici nedenler olarak öncelikle BUNLARIN TOPLAMINDA 
ARANMALIDIR.

Bunlar ortada dururken, bunların dışında, bunlardan önce, hatta 
birbirlerini besleyip büyüten karşılıklı bağımlılık ilişkisinden 
kopartılmış biçimde bunlardan biri ya da bazılarına dayalı bir geçmiş 
değerlendirmesi, belirli bir geçerlilik taşıdığı durumlarda dahi eksik ve 
yetersiz kalmaktan kurtulamaz.

Buna karşın bu tayin edici nedenler bütünlüğü de, bugünlere gelişimiz 
üzerinde etkili olan yapısallaşmış bütün zaaflarımızı içermez. İkinci 
bir kategori olarak bunlarla birlikte anılması gereken daha başka 
zaaflar vardır.

Bu kategoriyi oluşturan etkenlerin ortak özelliği şudur: Devrimci 
iktidar bilinci ve iddiasından uzaklık başta olmak üzere önceleri ana 
kategoriyi oluşturan yukardaki etkenler bütünlüğünün toplamından 
doğan “sonuçlar” olarak ortaya çıkmışlar, fakat süreç içinde kalıcılaşıp 
bağımsız birer etkene dönüşerek “neden” haline gelmişlerdir.
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TİKB’nin bu kapsamda mutlaka anılması gereken başlıca zaafları 
şunlardır:

TEORİ-PRATİK KOPUKLUĞU: ‘90’lı yılların ortalarından itibaren 
devrimci kamuoyunda dahi TİKB algısının en öne çıkan yönünü 
oluşturur. Örgütün söylem düzeyinde formüle ettiği en iddialı tez ve 
görüşler, politika ve taktikler bile çoğunlukla kağıt üzerinde kalmaktan 
kurtulamamışlardır.

‘90’ların sonlarına doğru bu kopukluk artık uçurumlaşmıştır. “Ufku 
kapitalizmin kendisinden de çok işbaşındaki hükümetlere karşı 
muhalefetle sınırlı, belirli biçimler içine sıkışıp kalmış dar bir siyasal 
devrimcilik anlayışının artık ömrünü doldurduğu, bu anlamda bir 
dönemin kapandığı” temel tespitini dile getiren ve TDH’yi yeni bir 
tasfiyecilik dalgasının beklediği uyarısını yapan 3. Konferans Sonuç 
Bildirgesi‘nin hemen arkasından, başkalarından çok daha düşkün 
bir tasfiyecilik batağına sürüklenilmesi bu konuda fazla yorum 
gerektirmeyecek kadar çarpıcı bir göstergedir.

TEORİ İLE İLİŞKİMİZ-TEORİ ÜRETME TARZIMIZ: TİKB’nin teori 
olan ilişkisi tarihi boyunca hep sorunlu olmuştur. Öncesi de dahil 
kuruluş yıllarında bu ilişkide teorik gerilik ve teorik sorunlara uzaklık 
baskın ve belirleyicidir. Teori ve politikaların üretimi, MK içinde dahi 
birkaç kadronun işi olarak görülmüş ve uzun yıllar da onlara dayalı 
olarak yürümüştür.

‘90’lı yılların ilk yarısı, bu yönden de ileriye doğru gözle görülür 
farklılıkların yaşandığı bir kesittir. TİKB’nin, devrimci kamuoyunda 
dahi sınırlı bazı yönleriyle tanınan küçük ve dar bir muhalefet örgütü 
olmaktan artık çıkarılması stratejik hedefini örgütün önüne koyan 
‘91’deki II. Konferans’ın ardından, proletarya devrimciliği çizgisinde 
militan siyasal bir odak olarak sınıf mücadelesinin her cephesinde 
iddia sahibi bir örgüt olma yönelimine girilmesi, hem önderlik hem de 
kadrolar düzeyinde bu alanda da gelişmeyi zorlayan bir etken oldu.

Fakat ‘90’ların ikinci yarısından itibaren bu alanda da işler çığrından 
çıktı. Teoriyi olduğu kadar teorinin üretimini de pratikten olduğu kadar 
örgütün içinde bulunduğu durumdan ve sınıf mücadelesinin diğer 
bütün acil sorumluluklarından kopartarak ele alan sağcı bir teorisicilik 
eğilimi, 3. Konferans’ın hemen ardından başlayarak örgütü teslim aldı. 
İşçi sınıfı ve emekçi kitle hareketinin diplerde seyrettiği, Kürt ulusal 
hareketinin tarihsel bir kırılmaya uğramasıyla birlikte TDH saflarında 
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da yeni bir tasfiyeci sağ dalganın kabardığı dönemin nesnel koşulları 
onun önünü açıp işini kolaylaştırdı.

1970’lerin sonunda “Türkiye’nin Ne Yapmalı’sı yazılıp parti teorisi 
ortaya konulmadan neyin pratiğini yapacağız” temel tezi ile ortaya 
çıkan mücadele kaçkını Koordinasyonculuk’u 35 yıl sonra aynen 
hortlatıp, “Dünyadaki ve Türkiye’deki büyük dönüşüm çözümlenmediği 
sürece her türlü siyasal pratik faaliyet sonuçsuz kalmaya mahkumdur; 
parçayla sınırlı, nafile çabalar olmaktan kurtulamaz” tezini üreten 
neokoordinasyoncu bu sağcı teorisicilik eğiliminin karakteristik 
özellikleri şunlardır:

a) Teoriyi pratikten koparmakla kalmaz, Marksizmi devrimci kılan 
temel yaklaşımın tam tersine, ona öncelik vererek her şeyin üzerine 
çıkarır. Küçük burjuva aydın karakterini yansıtan bu özelliği ile örgütte 
kavga kaçaklığını meşrulaştırıp kalıcılaştırıcı bir öze ve işleve sahiptir.

b) Sınıfsız komünist toplum tarihsel amacı doğrultusunda militan 
proleter devrimci bir çizgide yürütülen pratikten koparmakla hayat 
damarını kestiği teoriyi ve teorik faaliyeti, bireysel bir “yazı yazma” 
faaliyeti derekesine indirger. Bu kırılma içinde kırılma, biri o çok 
“önemsenen” teori alanında, diğeri örgüt anlayışı ve işlerliği açısından 
iki önemli sonucu beraberinde getirir:

Militan komünist çizgide bir pratiğe yol gösterme amacını taşıyıp 
ondan beslenmeyen bir teorik üretim, en iyi durumda bile, hayatın 
hep gerisinden gelen “kuyrukçu” bir konumdan kurtulamaz; hem 
ürettiği teori itibariyle hem de teori alanında oynadığı rol yönünden, 
geleceği mayalandıran dip akıntılarını yakalayabilecek duyargalarını 
baştan kendi elleriyle kestiği için gelmekte olanı/yaklaşanı zamanında 
görerek gündemleştirip çözümleyen öncü bir rolün sahibi olamaz. 
Kurudur, cansızdır, mattır, en önemlisi ruhsuzdur.

Teori üretimini, kabuğuna çekilmiş bireylerin “yazı yazma” faaliyetine 
indirgeyen küçük burjuva aydın kafası, özünde ideolojik bir tutum 
sorunu olan parti örgütlenmesi ve işlerliği konularında da karakterine 
uygun bir seçkincilik üretir; bürokratizm ve ayrıcalık peşinde koşmak 
başta olmak üzere parti içinde her türlü hastalıklı tutum ve anlayış 
için uygun bir zemin hazırlar. Kolektif bir organizma olarak parti içinde 
birbirlerini bütünleyip tamamlayan ve her biri ancak bu bütünlük ilişkisi 
içinde devrimci bir anlam ve değer taşıyan farklı emek türleri arasında 
keskin bir hiyerarşik basamaklandırma ilişkisi kurmakla kalmaz; bu 
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hiyerarşik merdivenin en üst basamağına/başköşesine oturttuğu 
“teorisyenler”in, “hizip kurma özgürlüğü” de dahil partide her şeye 
haklarının olduğunu iddia edebilecek kadar pervasız seçkinci bir örgüt 
anlayışını savunabilir.

Öte yandan, parti içinde teori ve politikaların üretim mekanizmalarının 
kolektivize edilmesi gibi bir yaklaşım ve çabaya yapısı gereği daha 
baştan uzak ve kapalıdır. Bu kafaya göre, “yazarlar yazar, okuyucular 
da -kadrolar ve diğer örgüt güçleri- okurlar”!!! Parti içi üretim ilişkileri 
ve hiyerarşik düzen açısından bu seçkinci teorisizm, “teorisyenlerle-
pratisyenler”, “politikaları üretenlerle-onları uygulamakla yükümlü 
olanlar” vb. temelindeki işbölümü ilişkilerinin fiilen sürgit devamından 
yana bir burjuva anlayış ve tutuma karşılık gelir.

c) Bu sağcı elitizm, önce “her şey” haline getirdiği sonra da “yazı 
yazma” faaliyeti derekesine indirgediği teorik üretimi, pratikten olduğu 
gibi örgütten, her tarihsel evrede onun (ve sınıf hareketinin) içinde 
bulunduğu somut durum ve ihtiyaçlar bütünlüğünden de kopartarak 
yürütülen bir faaliyet olarak görür. Bu özelliği ile (de) örgüt dışılaşmış 
keyfi bir karaktere sahiptir. Bu keyfilik, adeta her şey haline getirdiği 
teorik faaliyet ve yönelimleri sırasında da kendini gösterir. Yöneldiği 
konuların seçiminden neyi ne zaman yapacağına dair her konuda, 
komünizm tarihsel amacı ışığında örgütün ve sınıf hareketinin o 
tarihsel kesitteki ihtiyaçlarını esas alan kolektif stratejik bir plana ve 
örgüt disiplinine göre değil keyfine göre hareket eder. İstediğini yazar, 
istediği zaman yazar. Ötesini umursamaz.

d) Bütün bunların temelinde, devrimci öncü sorumluluklarının, 
Leninist bir sosyal devrimcilik anlayışı temelinde bütünsel ve somut 
kavranışından uzaklık yatar. Soyut bir “teori ve teorik faaliyetin önemi” 
savunuculuğunu maske olarak kullanıp tek başına mutlaklaştırdığı 
“teorik görev ve öncelikleri” diğerlerinin karşısına diker, onları fiilen 
boşvermenin bahanesi haline getirir.

ML temellerde devrimci bir bütünlüğün yerine belirli yönlerdeki bazı 
sorumlulukları geçiren bu parça yaklaşım, örgüte önderlik, örgüt 
içindeki öncü sorumlulukların ele alınışı sırasında da kendisini gösterir. 
Onun ne “teorik” yönelimleri örgütün tarihsel amaçları doğrultusunda 
kolektif olarak belirlenmiş stratejik bir plana dayanır ne de örgütün 
içinde bulunduğu durumu ve ihtiyaçlar bütünlüğünü dikkate alır. Her 
iki yönde de korkunç bir keyfilik ve vurdumduymazlıkla hareket eder.
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e) Teoriyi devrimci pratikten ve örgütten kopuk bir yazı yazma 
faaliyeti derekesine indirgeyen sağcı teorisizmin “teori” ya da 
“teorik olan” algısı da küçük burjuva aydın karakterine uygundur. 
Ona göre “derin teori” ya da teorik bir görüşün derinliğini tayin 
eden ölçüt, belirli bir gerçekliğin çözümlenmesinden çıkarsanan 
stratejik sonuçların ve tezlerin doğruluk ve isabet derecesiyle yeni 
ve özgün olanı yakalayıp yansıtma becerisi, bu anlamda nasıl bir 
pratiğe ne kadar yol gösterici olabileceği ölçütü değildir. Devrimci 
pratik diye bir derdi olmadığı gibi, benimsediği görüş ve düşünceleri 
pratiğe taşımak diye de bir derdi olmadığından onun için öncelikli 
ve esas olan, karşılaştığı fikrin KENDİSİNE “yeni” olarak görünüp 
görünmemesi yanında yine KENDİSİNE “heyecan verip vermemesi” 
gibi ölçütlerdir. Onun ölçüleri dahi bu denli subjektif-kişisel ölçütlerdir. 
 
SINIFTAN ve KİTLELERDEN KOPUKLUK: “TİKB’nin en 
utanç verici tarihsel başarısızlığı hangi konudadır” diye bir 
soru sorulacak olsa, bunun tereddütsüz yanıtı, “işçi sınıfı ile 
kurabildiği ilişkilerin yetersizliği ve süreklilikten yoksunluğu” olur. 
 
“Proletaryaya devrimci öncülük” iddiasına sahip 30 yıllık komünist 
bir örgütün bugün sınıf içinde doğru dürüst tek bir mevzisi dahi 
yoktur. Herhangi bir sektörde, sendikada, sanayi havzasında, 
OSB’de, hatta tekil bir fabrikada etkili bir mevziye sahip olmak 
şurada dursun; tersanelerde yürütülmeye çalışılan cılız bir faaliyetin 
dışında sınıfla neredeyse ilişkisi bile kalmamıştır. Eskiden en azından 
sınıfın hareketlendiği durum ve kesitlerde göreli bir hareketlenme 
sergilenirdi; neokoordinasyoncu tasfiyecilik yüzünden son yıllarda o 
refleksler de körelip ortadan kalktı. Son yılların grev, direniş, hatta 
fabrika işgali girişimlerinin çoğu resmen seyredildi. Sınıf çalışması 
adına yapılanlar, daha çok konuya duyarlı kadroların bireysel çaba 
ve emeklerine dayalı sistemsiz ve dağınık çırpınmalardır. Bu örgüt, 
tarihinin hiçbir döneminde sınıftan bu kadar uzaklaşıp ona bu 
denli yabancılaşmamıştı.

Zaten Konferans süreciyle birlikte örgütün de büsbütün çürütüldüğü 
2005 sonrasının geçmişten en büyük farkı da burada yatar: Bu örgütün 
sınıfla ilişkileri ve sınıf çalışması, tarihi boyunca zayıf ve yetersiz 
kalmış; gerilikten ve güçsüzlükten, ısrar ve inatçılık yoksunluğundan 
bir türlü kurtulamamıştır belki ama, en azından sınıfla ve sınıf 
hareketiyle bir biçimde ilişki kurma çabaları ve yönelimi, hiçbir zaman 
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şu son yıllardaki kadar silikleşip kaybolmamıştır.

Üstelik delinin sopasıyla övünmesinden farksız biçimde sınıfa dair 
“çözümlemeleri” yere göğe sığdıramadığımız, “ileri sınıfın devrimciliği” 
tekelini kimselere bırakmamak için patronları bırakıp birbirimizin 
gırtlağına sarıldığımız bir dönemde yaşanmaktadır bu dibe vuruş. 
Sınıfımızla olan ilişkisizliğimizin boyutları yanında teorimizle pratiğimiz, 
lafa gelince mangalda kül bırakmadığımız iddialarımızla somut 
gerçekliğimiz arasındaki çelişkinin büyüklüğü yönüyle de utanmamız 
gereken bir tablodur bu!..

Proletaryanın öncülüğüne soyunan 30 yıllık bir örgütün geldiği 
nokta açısından bu tablo, her şeyden önce vahim bir KİMLİK 
EROZYONUNU yansıtır. Ait olduğunu iddia ettiği sınıftan bu 
kadar kopuk ve uzak, sınıf hareketinin seyri üzerinde az çok 
etkili olabileceği bir konum ve ilişkilere sahip olmak şurada 
dursun, onunla doğru dürüst bir teması dahi kalmamış, sınıfın 
mümkün olduğu kadar geniş kesimlerini militan bir proletarya 
sosyalizmi ve onun sendikal alandaki ifadesi olarak militan bir 
kızıl sendikacılık çizgisinde örgütleyip harekete geçirme çabası 
ve yönelimi içinde olmak şurada dursun onun kendiliğinden 
eylem ve direnişlerini bile kayıtsızlıkla seyredecek ölçüde ona 
yabancılaşmış, sınıftan beslenmek ve sınıfın dışından gelen 
güçlerini de devrimci proletaryanın komünist dünya görüşü ve 
değer yargıları temelinde eğitip biçimlendirmek şurada dursun 
elde avuçta kalmış işçi yoldaşları ve onların çalışma alanlarının 
sorumluluğunu da hücrelerine kadar çürümüş aydın taslaklarının 
eline veren bir örgütün, proleter bir yapıya ve kimliğe sahip 
olduğu, geçmişinde çok bariz özelliklerinden biri olarak öne çıkan 
bu özellik ve çizgilerini korumayı sürdürdüğü iddia edilemez!..

Bu aynı zamanda İDEOLOJİK BİR KIRILMA anlamına gelir. Çünkü 
“proletaryanın komünist devrimci öncülüğü” iddiasının temeli olarak 
bu örgüt, 1968’lere kadar uzanan tarihinin başlangıç dönemlerinden 
itibaren proletarya devrimciliğini esas almış; işçi sınıfı içinde çalışmayı, 
sadece teorik ve siyasal değil örgütsel ve pratik faaliyetlerinin de 
merkezine koyarak hareket etmiştir. TİKB, TARİHİNİN HİÇBİR 
DÖNEMİNDE, PROLETARYANIN DEVRİMİMİZDEKİ ROLÜNÜ 
SADECE “İDEOLOJİK ÖNCÜLÜK” İLE SINIRLAYAN BİR 
OPORTÜNİZMİN SAVUNUCUSU OLMAMIŞTIR! Bu gerçekdışı 
iddianın tam tersine, 1968’lerden başlayarak, dönemin etkin MDD’ci 
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bütün ana akımlarından temel ayrılık noktalarımızdan birini bu 
tezin eleştirisi oluşturmuştur. Türkiye’deki bağımlı kapitalizmin 
o yıllardan itibaren altını çizdiğimiz gelişmişlik düzeyine ilişkin 
görüşlerimizin de mantıki bir sonucu ve devamı olarak, “proletaryanın 
Türkiye devrimindeki rolünün sadece ideolojik öncülükle sınırlı 
tutulamayacağını, nicel ve nitel yönlerden ulaştığı gelişkinlik düzeyi 
de dikkate alınacak olursa onun aynı zamanda devrimimizin fiili 
öncü gücü olduğunun” ısrarla vurgulanıp savunulması, 1970’li yıllar 
boyunca da bütün faaliyetlerimize ve pratiğimize yol gösteren ilkesel 
bir perspektiftir. MDD stratejisini savunduğumuz yıllar sırasında dahi, 
yine temel bir farklılık noktamızı oluşturan kesintisizlik vurgusunun 
ön planda tutulması, aynı kavrayışın devamı ve tamamlayıcı 
parçası niteliğindedir. Ve nihayet, köylü devrimciliğini esas alan 
Maoculuğun kendisine karşı olduğu kadar Üç Dünyacılığına karşı 
kuşku ve eleştirilerimizin çıkış noktalarından birini yine proletaryanın 
devrimimizdeki rolü konusundaki bu özümsenmiş sınıf bakış açısı 
oluşturmuştur.

Bu utanç verici tablo ne tek ya da birkaç etkene bağlı olarak ortaya 
çıkmıştır ne de bir günde, bir gecede, bir ayda, bir yılda bu hale 
gelinmiştir. Sınıfın geçirdiği yapısal dönüşümlerle sınıf hareketinin 
1992 Ocak Genel Grevi’nden bu yana diplerde seyretmesi gibi nesnel 
nedenlerin de bu konuda önemli bir payı olmakla birlikte, sınıftan 
bu kadar kopmamızın, daha da ötesi bireysel çabalar dışında bir 
yönelimin dahi kalmamış olmasının asıl belirleyici nedenleri tümüyle 
kendimizden kaynaklanan öznel nedenlerdir. Örgütün yukardan beri 
andığımız belli başlı bütün yapısal zaaflarının bu sonuç üzerinde 
belirgin rolleri vardır. Fakat burada da ÖNDERLİK BOŞLUĞU ilk 
sıradadır ve tayin edicidir. Hem teorik-siyasal çözümleme ve stratejik 
yol göstericilik yönünden hem de pratik-örgütsel yönlendiricilik ve 
denetleme yönlerinden bu alanda da bırakılan boşluklar büyüktür.

Stratejik hedeflerimiz – Gelecek iddiamız

İstemediğimiz bir ayrılıkla sonuçlanan uzun ve yıpratıcı bir Konferans 
sürecinin ardından sorumluluklarımızın çok daha büyüdüğü zorlu bir 
süreç bekliyor bizi.

Çok güç ve kan kaybettik, korkunç daraldık ve olanaklar bakımından 
da dibe vurduk. Bunları hafife alamaz, bunların da üzerinden 
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atlayamayız. Ama bunlar sonuçta bir biçimde kapatılıp giderilebilecek 
eksikliklerdir. Son 10 yıldır TİKB olarak asıl çok boyutlu ve derin 
bir değer erozyonu, ruhsal ve düşünsel yorgunluk yaşadık. Militan 
devrimci bir savaş örgütüne yakışmayacak, onun saflarında yeri 
dahi olmayacak anlayış ve alışkanlıklar türeyip değişik ölçü ve 
yoğunluklarda bizlerin de üzerlerine bulaştı. Bugüne kadar olduğu 
gibi Konferans sonrasında da bizleri asıl zorlayacak olan problemler, 
asıl bu alandaki tahribatların giderilmesi sırasında karşımıza 
çıkacaktır. Fakat özellikle de örgüt içi üretim ilişkilerini, buna 
dair geleneksel kavrayış ve alışkanlıklarımızı, komünizm tarihsel 
amacımızda cisimleşen toplum ve birey ilişkileri doğrultusunda 
farklılaştırmayı başarabildiğimiz ölçüde, bugün gözümüzde 
büyüyen her türlü eksikliğin üstesinden gelebilme imkanı da 
o ölçüde güçlenecektir. Lafa gelince değil pratikte gerçekten 
kolektivize olmuş emeğin, kolektif aklın, birikim ve potansiyellerin 
üstesinden gelemeyeceği güçlük ve engel yoktur!..

Bu yüzden, bizler için kelimenin tam anlamıyla bir “yeniden 
doğuş” özelliğini kazanmasını hedeflediğimiz Konferans sonrası 
sürecin önceliklerinin başına, “TİKB’yi yeniden komünist bir savaş 
örgütü haline getirmek, kendimizi militan birer komünist parti adamı 
haline getirmek” stratejik hedefini yazıyoruz. Önümüzdeki ilk adım 
öncelikle “DEVRİMCİ KOMÜNİST BİR ÖRGÜT OLMA, TİKB’Yİ 
YENİDEN AYAĞA DİKMEKTE” düğümlenmektedir.

İkinci stratejik önceliğimizi, militan bir proletarya sosyalizmi 
çizgisinde sınıf çalışmasına yüklenmek oluşturacaktır. 
Sınıfımızla kitlesel ölçeklerde buluşabilmek için vargücümüzü 
harcayacağız. Başka bazı alanların ihmali pahasına da olsa 
önceliği bu alana vereceğiz. Bu temelde, militan sosyalist sınıf 
devrimciliği bilincinin, kültürü ve değer yargılarının, yaşam tarzı 
ve alışkanlıklarının yeniden güçlü bir tarzda edinilmesine dayalı 
YENİ BİR PROLETER DEVRİMCİ KİMLİK İNŞASINA girişeceğiz!..

Üçüncü stratejik yönelimimizi, program inşasına yönelmek 
oluşturacak. Program inşası, özünde yönsüz konjonktürel bir 
devrimciliğin aşılması açısından olduğu kadar, kendi içine kapalı dar 
grup devrimciliğinin aşılmasını da ivmelendirecek özelliği nedeniyle 
partileşme yolunda atacağımız ve atmamız gereken tayin edici adım 
olacaktır. Bu inşanın ayırdedici bir özelliğini de, onu birilerinin yazı 
yazma faaliyeti olmaktan çıkarıp belli başlı bütün güçlerin birikimleri 
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ölçüsünde katkıda bulundukları kolektif bir inşa süreci olarak örgütlenip 
yürütülmesi oluşturacak.

Militan komünist bir parti inşasının iki kilit halkası olarak sınıf içinde 
anlamlı bir maddi güç haline gelmekle program inşasını, partileşme 
perspektifiyle yürüteceğiz!..

Stratejik hedeflerimizi, günümüzde militan bir komünistlik ve proletarya 
sosyalizmi çizgisinde yeni bir devrimci öncülük ve önderlik anlayışı 
temelinde gerçekleştirmeye çalışacağız!..

21. yüzyılın devrimci öncülük anlayışı ve partisi, tehlike-fırsat 
diyalektiği bütünlüğü kapsamında öncelikle hangi temel olgu ve 
dinamiklere dikkat edilerek, hangi temel özellikler çerçevesinde, nasıl 
inşa edilmelidir?

1) Son 30 yılın dünya tarihi ve pratiği, kapitalist emperyalizmin temel 
karakteristik çizgi ve özelliklerini korumaya devam etmekle birlikte, 
bunların ne altyapıda ne de üstyapıda hiçbir zaman değişmez 
sabitler şeklinde aynı kalmadığı ve kalamayacağı gerçeğini bir 
kez daha gösterdi. Proletaryaya devrimci öncülük iddiasını taşıyan 
ML komünistler bundan ilk temel ders olarak, şu stratejik sonuçlar 
bütünlüğünü çıkarmalıdırlar:

 
Teoride ve pratikte, düşüncede ve eylemde hiçbir zaman 
hiçbir donmaya izin vermeyen dinamik bir önderlik ve öncülük 
zorunluluğu, partinin “gerçeklik duygusunu” ve devrimci iç 
dinamizmini yitirmesine asla izin vermeme sorumluluğu, özellikle 
de politika ve taktiklerin üretimi, çalışma tarzı ve örgütlenmeye 
ilişkin her konuda çözümlerin merkezine daima sınıfla ve kitlelerle 
ilişkiyi koyan bir anlayışla hareket etme zorunluluğu…

2) Marx, sosyalizmin geleceğinin, işçi sınıfının bugünkü mücadelelerine 
çözülmezcesine bağlı olduğunu her fırsatta belirtir. 21. yüzyılın 
devrimci öncülük, önderlik ve parti anlayışının, bu gerçeği aklından 
hiç çıkarmaması gerekir.

Sınıfla ve kitlelerle ilişki sorunu, onun düzeyi ve içeriği, basit 
bir nicelik artış ve büyüme sorunu değildir. Sayıca büyümenin 
sağlayacağı güç ve avantajlar kadar, hatta ondan da önce, tarihsel 
bir perspektif bakımından ideolojik-siyasal anlam ve sonuçları 
açısından önemli ve tayin edicidir. Bu ilişki ve onun gelişkinlik 
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düzeyi, her şeyden önce proleter devrim ve sosyalizmin nasıl ya 
da ne ölçüde kavrandığının göstergesi niteliğindedir. “Proletaryanın 
kurtuluşunu proletaryanın kendisinin gerçekleştireceğini” bilen ve bu 
kavrayışın devamı olarak “devrimin ancak kitlelerin eseri” olacağına 
inanan bir devrimcilik, devrimin örgütlenmesi ve hızlanmasının, 
bütünüyle sınıfın kazanılmasına ve örgütlenmesine bağlı olduğunu da 
görmek zorundadır.

Dolayısıyla sınıfla ilişkinin düzeyi, gerçekte proleter devrim ve 
sosyalizmin, gerçekleşmesi mümkün güncel pratik bir hedef olarak 
mı yoksa ne zaman ve nasıl geleceği belirsiz bir geleceğin sorunu 
olarak mı görüldüğünün somut göstergesi özelliğine sahiptir. İkinci 
olarak, sosyalizmi inşanın hızı ve temposu, her zaman için öncelikle 
proletaryanın bilinç ve örgütlülük düzeyinin gelişme derecesine 
bağlıdır. Onun için, faaliyetleri sırasında ufkunu sadece an’ın ya da 
görünür bir yakın geleceğin sorunları ve sorumlulukları ile sınırlayarak 
hareket eden bir “öncülük” anlayışının, sosyalizmi kavrayışında da 
bir sığlık ve yetersizlik var demektir. Ve bu derinlik yoksunluğunun, 
tarihsel olarak hangi sorunlarla karşılaşmaya ve sonuçta nasıl bir 
tıkanmaya mahkum olduğu, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerindeki 
sosyalizm deneyimlerinin pratiklerinden de görülebilir.

O zaman 21. yüzyılın partisi, kendisini sadece günün ve yakın 
bir geleceğin sorunları ve yükümlülükleri ile sınırlayamaz. Bu kez 
bunların üzerinden atlamaya kalkarak değil bunları yerine getirirken, 
devrimin örgütlenmesi ve gelişimi sürecinde de sosyalizmin inşası 
sırasında da başarı-başarısızlık, avantajlar-dezavantajlar, olanaklar-
handikaplar diyalektiğinin şekillenişinin olsun, kullanabileceği araç 
ve yöntemlerin zenginlik ve çeşitliliğinin olsun birçok şeyin sınıfla ve 
sınıf hareketiyle bugünden nasıl bir ilişki kurduğuna olan bağımlılığını 
düşünerek hareket etmek zorundadır. Enver Hoca, stratejik-taktik 
önderlik sanatını her türlü kuyrukçuluk ve aşamalılıktan ayıran 
özsel farklılıklardan birini şöyle tanımlar: “Hareketin her evresinde, 
bir sonraki aşama için en elverişli tarihsel koşulları hazırlama 
perspektifiyle hareket etmek”… Burnunun ucundan ötesini görmek 
ve örgütlemek isteyen 21. yüzyılın öncülük ve parti anlayışı, bu 
sözü Lenin’in, “devrimci sosyalist politika, eğer sınıfın geniş yığınını 
sarsmayı, onun ilgisini uyandırmayı, onu olaylara etkin ve öncü 
biçimde katılmaya çekmeyi hedeflemiyor ve başaramazsa, o zaman 
bir oyun olarak yozlaşmış demektir” sözü ile birlikte kulağına küpe 
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yapmak zorundadır.

3) Bu noktada, tarihsel süreçlere bilinçli müdahalenin temel araçları 
olarak siyasal taktiklerin ve devrimci pratiğin önemi çıkar karşımıza. 
Özellikle de devrimci bir pratiğin, hem eğitici hem esinlendirici ve tabii 
en başta da dönüştürücü, özneleştirici rolü ve önemi ile karşılaşırız.

Sınıfın ve sınıf hareketinin, dünyanın hemen her yerinde kendisini 
yeniden bulmaya çalıştığı, silkinip ayağa kalkma hamlelerini 
sıklaştırdığı, bunu yaparken de örgütlenme ve eylemin yeni yol ve 
yöntemlerini aradığı bir tarihsel evrede devrimci pratiğin bu rolüne 
sırtını dönen, onu küçümseyip geriye iten her yaklaşım, yeni bir model 
temelinde parti davasını da, devrimi ve devrimci öncü sorumluluklarını 
da geriye itiyor ve önemsemiyor demektir.

21. yüzyılın partisi, sırf bu tayin edici kesitle de sınırlı kalmayarak, 
lafta çok doğru şeyler söyleyip çok etkileyici kararlara sahip olan ama 
iş pratiğe gelince bunları hep “unutan” 20. yüzyılın başlarındaki II. 
Enternasyonal partilerinden pratikte de farklı olarak gerçek anlamda 
devrimin partisi olmak zorundadır!…

4) Sınıfa gücünü ve yeteneklerini hissettiren, bu anlamda çekim gücü 
yüksek politik ve pratik bir odak olarak sivrilmeli, bu özelliği ile daima 
sınıfın ve kitlelerin görüş alanı içinde olmayı başarabilmelidir.

Neoliberalizm karşısında uzun süren ağır ve ezici bir tarihsel yenilginin 
arkasından kendisine gelip yeniden doğrulmaya çalışan sınıfın ve sınıf 
hareketinin gelecekteki niteliğini ve gelişim çizgisini de belirleyecek 
tayin edici bir tarihsel evrenin içinde bulunulduğu bilinciyle hareket 
etmeli; ikisi de kendi cephelerinden yeniden doğmanın sancılarını 
yaşayan sosyalist hareketle işçi sınıfı hareketinin, devrimci 
militan bir sosyalizm çizgisinde buluşarak birbirlerini bütünleyip 
güçlendirmeleri imkanı ve potansiyellerini de taşıyan “zamanın 
ruhunu” yakalamalıdırlar.

Komünistler ve devrimciler, eğer bu tarihsel fırsatı da göremez ve 
kaçırırlarsa, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendi tabutlarının 
çivisini kendi elleriyle çakmış olurlar; proletaryayı ve proletarya 
hareketinin geleceğini de, en iyimser olasılıkla Latin Amerika’da 
yaşandığı gibi sınıfın dar görüşlü, akılsız dostlarına fakat daha da 
güçlü bir olasılık olarak yeni tipte faşizm ve gericiliğin ellerine terketmiş 
olmanın tarihsel vebalini de şimdiden üstlenmiş olurlar.
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5) Kapitalizmin Marksizm tarafından olağanüstü bir yetkinlikte 
çözümlenip ortaya konulan yasaları yine hükmünü yürüttü ve neoliberal 
birikim politikaları ile yapısal krizini ötelemeyi başaran emperyalizm 
yine tekledi. Artık Dünya Bankası ya da TÜSİAD patronlarının 
ağzından bile -tıpkı “tarihin sonu”nun ilan edildiği 1990’larda olduğu 
gibi- “Hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz” sözünü sık sık duyduğumuz 
yeni bir düzleme geçiliyor. Bu düzlemin nasıl şekilleneceği, hangi 
yönde nasıl seyredeceği, karakteristik çizgilerinin neler olacağı vb. 
konuları, tamamen proletarya ve emek hareketi cephesinin dünya-
tarihsel ölçekte sergileyeceği tutuma bağlı. Bu tutumun, tarihin 
oluşumu üzerinde belirleyici bir inisiyatif düzeyini yakalayıp etkili 
olabilmesi ise tamamen devrimci öznel etken ayağındaki boşluğun 
giderilip giderilememesine bağlı.

Bu tarihsel sorumlulukla (aynı zamanda fırsatla) karşı karşıya bulunan 
komünistler ve devrimcilerin, bu sorumluluğun hakkını verebilmeleri 
için, önce neoliberalizmin bilinçlerinde ve yüreklerinde bıraktığı 
tortulardan arınmaları gerekiyor. Günümüzdeki olgu ve süreçlerin 
ele alınışı sırasında, 1990’ların hatta 2000’lerin başının ruh hali ve 
ölçütleri ile, kavram ve kalıplarıyla düşünülüp hareket edilemez 
artık!.. “Konjonktüre bağımlı bir bilinç” bile bunu yapamaz ve 
sürdüremez!.. Bu noktada yeni bir kopuş şart ve bu kopuş devrimci 
bir karakterde, militan bir sosyalizm anlayışı doğrultusunda bir 
kopuş olmak zorundadır!..

Bu deneyim bize aynı zamanda, düşüncede ve pratikte konjonktüre 
bağımlılıktan kurtularak, bakışımızın odak noktasına daima 
pratikleşmiş güncel bir zorunluluk olarak da komünizm tarihsel 
amacını koymayı, bugüne, bugünün olgu ve süreçlerine öncelikle 
oradan bakmayı hatırlatan tarihsel bir ders olmalı!..

Stratejik hedeflerimiz, aynı zamanda 21. Yüzyıl partisi hangi temel 
özelliklere sahip olmalıdır sorusuyla da ilişkilidir.

Bu sorunun yanıtı, sadece neoliberal kapitalizmin günümüzde ulaştığı 
gelişme düzeyinin temel unsurları ile 20. yüzyılın sosyalizm pratiklerinin 
ağırlıklı olarak olumsuz deneyimlerinden çıkarılması gereken 
dersler ışığında verilemez. Bunlarla birlikte ve bunların da içeriğini 
belirleyecek şekilde asıl hareket noktası, proletaryanın komünizm 
tarihsel amacı, bu temelde kurmayı hedeflediği toplum düzeninin ve 
insan-birey özelliklerinin, burjuvazinin iktidarına ve kapitalizme karşı 
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devrim mücadelesini veren bir savaş örgütü olarak militan bir proleter 
örgütün sahip olması gereken diğer temel özellikler bütünlüğü içinde 
olabilecek en geniş sınırlar içinde somutlanması hedefi olmalıdır.

Bu temel anlayış, bir varoluş ve faaliyet felsefesi olarak, partinin 
sadece programında ve politikalarında, siyasal strateji ve taktiklerinde, 
çalışma ve örgütlenme tarzında somutlanmakla kalmamalı; bunları 
da belirleyecek dinamikler ve mekanizmalar olarak bunlardan da 
önce -ya da en az bunlar kadar önem verilerek- partinin iç yapısında, 
ilişkiler sistematiğinde, işleyiş mekanizmalarında, temel ölçütleri ve 
değer yargılarında, kadro bileşiminin yapısı ve kadrosal şekillenme 
süreçlerinde, faaliyeti sırasında kullandığı biçim ve yöntemlerde 
proletarya için başlı başına bir çekim ve övünç kaynağı oluşturacak 
bütünlükte, netlik ve yetkinlikte cisimleşmelidir.

Özellikle de 20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinin, sadece 
proletaryanın ve sosyalizmin en yakın ya da potansiyel müttefikleri 
arasında değil bizzat sınıfın kendisinde de yarattıkları şaşkınlık ve 
hayalkırıklıklarının, kuşku ve güvensizliklerin büyüklüğü gözönüne 
getirilecek olursa, “21. yüzyıla sosyalizmi yazma” iddiasıyla ortaya 
çıkacak ve komünist olduğunu iddia eden her örgütlenme, en başta 
buna büyük önem vermelidir.

Yalnız bunu sadece bir propaganda unsuru ve avantajı olarak gören 
sığ bir pragmatizme düşmeden, Marx‘ın, “Pratikte ileriye doğru atılan 
her adım, teorik açıdan kusursuz bir düzine programdan daha etkilidir” 
öğüdünü akılda bulundurarak hareket etmeli; günümüzde bu özelliğin, 
kendisini, neoliberal gericilik yıllarının içini boşaltıp mecalsizleştirdiği 
her türlü iktidarsızlaşmadan, kendiliğindencilik ve kuyrukçuluğun her 
türlüsünden, herhangi bir devrimcilikten olduğu kadar herhangi bir 
“sosyalistlik”ten de farklı kılacak temel bir ideolojik tutum ve tutarlılık 
sorunu olduğunu görmeli, sınıf mücadelesinin her cephesinde buna 
denk bir duruş sergilemelidir.

21. Yüzyılın partisi, bu çizgiler yanında:

I- Her şeyden önce kolektif bir organizma olmak zorundadır. 
Mücadelenin olağanüstü sertleşmesi, iç savaş ya da cunta dönemleri 
gibi istisnai süreçlerin yaşanıyor olması, gizlilik ve güvenliğin temel 
gerekleri ile sınırlı zorunluluk halleri dışında parti içi demokrasiyi 
esas almalı, onu olabilecek en geniş ve en etkin biçimde işletmeyi 
merkeze koymalıdır. Bu temel yaklaşımdan hareketle:
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Bütün temel organlar ve kadrolar, partinin somut durumu, gelişmenin 
yönü, karşı karşıya olunan sorunlar, girilmesi düşünülen stratejik 
yönelimler konularında yılda en az bir kez olmak üzere düzenli 
bilgilendirilmelidirler. Partinin gerçek durumuna ilişkin bilginin bütün 
alt organlar ve kadrolarla paylaşılması, taban denetimi ve eleştirinin 
işler hale getirilmesinin olduğu kadar politikaların oluşturulması, 
stratejik kararların alınması süreçlerine katılım ve inisiyatifin önünün 
açılabilmesinin de ilk koşuludur.

Katılım ve inisiyatifin önü, yönetici organların ve kişilerin keyif 
ve tercihlerine bağlı olmaksızın herkes için- en başta da yönetici 
organları ve oralarda yer alan kadroları- bağlayıcı ilke ve kurallar 
temelinde sürekli açık tutulmalıdır. Özellikle de partinin gelişim 
seyrini belirleyecek önemdeki stratejik kararların alınması ve temel 
politikaların belirlenmesi süreçleri, mutlak bir zorunluluk olarak 
demokratikleştirilmelidirler. Partinin yönetici organları, en başta 
da MK, somut duruma ve koşullara bağlı olarak bunun  yöntem ve 
biçimlerini farklılaştırabilirler fakat özünü ve etkinliğini hiçbir gerekçe 
ile ortadan kaldıramazlar.

Parti içinde hiçbir fonksiyon ve görevin özel bir ayrıcalık konusu 
haline getirilmesine meydan verilemez. Bu konudaki tüzük 
hükümleri, uygulamada karşılaşılan eğilimleri de dikkate alacak 
şekilde dinamik bir yoruma tabi tutularak güncellenmeli, bu yorumlama 
ve güncelleme faaliyeti konuya ilişkin ideolojik-siyasi bir eğitim aracı 
haline de getirilerek mutlaka parti kamuoyunun katılımıyla ve onun 
genel eğilimleri doğrultusunda yürütülmelidir.

Bunlar, partinin “kolektif bir organizma ve irade” olarak yapılanması ve 
işleyişinin temel öğeleri olarak görülmeli, sahiplenilmeli, özümlenmeli 
ve uygulanmalıdır.

II- Sınıfa ve yığınlara tepeden bakan bir kibirden ve 
yabancılaşmadan uzak olmalı; doğrunun tekeline sadece 
kendisinin sahip olduğu yanılsamasıyla hareket etmemeli; sadece 
“öğreten” değil sınıftan, kitlelerden ve hayattan “öğrenmeyi” de 
bilen bir öncülük anlayışına, bunun esneklik ve açıklığına sahip 
olmalıdır.

III- “Öncülük” misyonunu etikete -ve iddialara- dayalı, sabit ve değişmez 
bir statü olarak değil, proletarya ve emekçi insanlığa komünizm 
tarihsel amacı doğrultusunda yol gösterici bir işlev olarak görmeli; 
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kendisinden bu doğrultuda beklenen işlevleri yerine getiremeyen, 
getirir olmaktan uzaklaşan hiçbir kişi, organ, mekanizma, kural ya da 
ilişkiye “dokunulmazlık” tanımamalıdır.

IV- 21. yüzyılın partisi, hücrelerine kadar işlemiş samimi ve 
tutarlı bir enternasyonalist olmak zorundadır!.. Şu ya da bu 
ülkeye, ulusa, ulusal topluluğa vb. değil, dünya proletaryasına ait 
olduğunu, onun ve dünya komünist hareketinin bir parçası olduğunu 
hiçbir zaman aklından çıkarmamalı, bütün faaliyetleri ve yönelimleri 
sırasında uluslararası proletaryanın çıkar ve ideallerini göz önünde 
bulundurarak, istemeden de olsa ona zarar vermekten kaçınmak 
sorumluluğuyla hareket etmeyi başa yazmalıdır!..

V- 21. yüzyılın partisi ‘teknolojik bir aygıt’ olmak zorundadır!.. Ama 
teknolojinin rolünü ve önemini, ideolojinin ve siyasetin dahi üstüne 
çıkaran bir teknisizme de prim vermemelidir. Ayrıca teknolojinin 
rolünü, özellikle de iletişim teknolojisinin sunduğu olanakları, devrim 
öncesi dönemde sadece güvenlik boyutu ile sınırlı gören, devrim 
sonrası için ise toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırıcı 
bir üretim faktörü sınırlılığı içinde ele alan darlıklara düşmeden; 
onu asıl, partinin iç yapılanması ve işleyişinin demokratize edilmesi 
yanında sınıf ve kitlelerle ilişkilerinde kendini onların denetimine 
ve katılımına açma imkanları bakımından gelişkin ve işlevsel 
bir sosyalist demokrasi ve proletarya diktatörlüğü anlayışını 
uygulama imkanları yönünden ideolojik bir konu ve araç olarak 
görüp ona uygun bir sahiplenme göstermelidir.

VI- Tarihsel geçmişini sadece olumsuzluklardan ibaret görmeyen ve 
ona asla bitli bir yorgan muamelesi yap(a)mayacak olan proletaryanın, 
sadece insani bir vefa duygusu ya da basitçe bir savunma refleksi 
dolayısıyla değil, aynı zamanda o tarihin devrimci yön ve kazanımlarını 
gururla sahiplenerek ileriye doğru taşıma sorumluluğu kapsamında, 
20. yüzyılın bütün parti ve devrim pratiklerinin yanı sıra bütün 
oportünist denemelerinden de çıkartılması şart olan dersler olarak 
Leninist parti anlayışının, başta yeraltı temelinde örgütlenme 
ilkesi olmak üzere temel özellikleri, 21. yüzyılın partisinin de 
vazgeçemeyeceği temel özellikler olmak zorundadır.

                                               ***

Yenilgi her zaman ve her yerde birliği ve gücü parçalamaya eğilimlidir. 
Ancak bunun üstesinden gelmeyi başaranlar, bunu bir avantaj ve 
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sıçrama dinamiği haline getirebilenler, birliği de gücü de pekiştirir; 
komünizmin özgürlük dünyasına yürüyüşünde birliğini sağlamlaştırmış, 
gücünü artırmış olarak ilerleyebilir.

Biz bunu yakın geçmişte tam olarak başaramadık. Yıllar boyunca doğru 
dürüst hesaplaşılmadığı, dipten doruğa yenilenmediği, hep ertelenip 
ötelendiği için prangalandığımız yapısal tarihsel zaaflarımızdan radikal 
bir tarzda kopamadık/kurtulamadık. Adına layık devrimci komünist bir 
örgüt ol(a)madığımız için, duygusal bağlılıklar ve kişiselleştirmeler 
çoğu zaman bunun önüne geçti. Örgüt içinde üretilen genellikle 
bu olduğu için, kendi içine kapalı fanus devrimciliğinin ölçü ve 
alışkanlıklarının dışına çıkamadık.

Gelinen noktada -tarihsel sorumluluğumuzun emrettiği konumlanış 
gereği- bu aynı zamanda, parçalamamız gereken bir sınır çizgisidir. 
Aslında bu sınıra, kendini tanrı katına yerleştiren seçkinci aydın 
hizbine karşı duruşta yüklenildi ve bu yüklenmeyle sınır büyük oranda 
da zayıflatıldı. Şimdi bunun da gücünü arkamıza alarak ilerleyeceğiz!

- TİKB’Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ! 
- YAŞASIN PROLETARYA SOSYALİZMİ! 
- YAŞASIN ML!

                                                                                                                 
13 Ocak 2010

TÜRKİYE İHTİLALCİ KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ 4. KONFERANSI



294

1. KONGREMİZİN ÇİZDİĞİ YOLDA İLERİ!..

TİKB 1. Kongresi tamamlandı.

Kongre, örgütümüz TİKB’yi, tarihinde ilk kez resmi bir 
programa kavuşturmakla kalmadı; 1997 sonunda noktalanan 
3. Konferans’ımızda ittifakla kabul edilmiş olan tüzüğümüzü 21. 
yüzyıl sosyalizmi ve parti anlayışı ışığında gözden geçirerek 
yeniledi. 2010 Ocak’ında resmen sonuçlanan 4. Konferans’ımızdan 
bugüne kadar geçen süreçteki örgütsel gelişimimizin genel bir 
değerlendirmesini yaptı; önümüzdeki sürece ilişkin stratejik hedef 
ve yönelimlerimizin anahatlarını belirledi ve yeni MK’mızı seçerek 
çalışmalarını tamamladı.

Kongremiz birçok yönden örgütümüz TİKB’nin tarihinde ‘ilk’lerin 
kongresi oldu.

En başta, bugüne dek toplam 4 Konferans yapmış olan örgütümüzün 
tarihindeki ilk Kongre oldu.

Bugüne kadar 1. Konferans dışındaki Konferanslarının hiçbirini 
zamanında yapmadığı için ağır örgütsel krizlere sürüklenmekten 
kurtulamamış olan örgütümüzün, 1980 Nisanı’ndan bu yana 
zamanında gerçekleştirdiği ilk Kongre oldu. Üstelik Program 
ve Tüzük gibi iki temel örgüt belgesinin bütün delegeler tarafından 
aceleye getirilmeksizin tartışıldığı, karşılıklı görüş alışverişi ve tartışma 
mekanizmalarının sonuna kadar işletildiği bir süreci kapsadığı halde 
tüzüğümüzde belirtilen maksimum süre aşılmadı.

Kongremizin başardığı ilkler arasında en önemlisi kuşkusuz 
örgütümüzü resmi bir programa kavuşturması oldu. 1. Kongremiz, 
TİKB’yi “programsız devrimcilik” gibi yapısal-tarihsel bir zayıflık 
ve ayıptan kurtardı.

Gerçi TİKB, bugüne gelinceye kadar da tasfiyeci döneklerin ya da 
tarihi kendileriyle başlatma sevdalısı küçük burjuva hasımlarının 
göstermeye çalıştıkları gibi programatik bir perspektiften ve stratejik 
yönelimlerden yoksun değildi. Tarihi utanmazca çarpıtan bu ucuz 
demagojik iddiaların tam tersine o, köklerinin uzandığı ‘68’lerden 
beri, reformizmin ve revizyonizmin belli başlı bütün türleri karşısında 
militan bir ML’i, proletarya sosyalizmini ve devrimimizde proletaryanın 
ideolojik ve fiili öncülüğünü esas alan bir çizginin takipçisi ve önde 
gelen temsilcilerinden biri oldu. Sovyet revizyonizmine karış tavır 
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konusunda olduğu gibi Maocu “Üç Dünya Teorisi”ne ve Maocu 
revizyonizme karşı da ML temellerde tavır alışın öncülüğünü yaptı. 
MDD’ciliğin tümüyle kurtulamadığı etkileri nedeniyle demokratik 
devrimi savunduğu ‘70’li yıllarda dahi devrimin kesintisizliğini ve 
sosyalizm vurgusunu öne çıkaran bir stratejik yaklaşımın sahibiydi.

Devrimci iktidar bilinci ve iddiasından uzak, çevreci bir “devrimcilik” 
anlayışının korku ve tereddütleri yüzünden, ideolojik-siyasi çizgisinin 
temel esaslarını yazılı bir program haline getirmekten uzun süre 
kaçındı. Bu konuda adım atma cesaretini ilk olarak 1979’daki İMT 
sonrasında gösterdi. O güne dek oluşmuş temel görüşlerini ‘79 
Platformu’yla ortaya koydu.

‘79 Platformu, kapsam olarak program özelliğine sahip bir metindi. 
MDD’ci kimi leke ve kusurlar taşımakla birlikte devrimci ML bir öze, 
belirgin bir proleter sosyalist yaklaşıma sahipti. Fakat en büyük 
zaafı, kendisini hala bir “program” olarak tanımlama cesaretini 
gösteremeyişiydi.

TİKB,’79 Platformu’nda da cisimleşen tarihsel çizgisini ve militan 
proleter devrimcilik anlayışını 1990’ların ortalarına kadar sürdürdü ve 
geliştirdi. Ancak’95’ten başlayarak sonrasında peşpeşe tasfiyeci 
kırılmalar yaşadı. TİKB’yi, kendi tarihine ve tarihsel birikimlerine 
yabancılaşmanın da ötesinde ideolojik kimliğini kaybetme noktasına 
kadar sürükleyen bu tasfiyeci kırılmaların yaşanmasında, açık, net 
ve bağlayıcı bir programdan yoksunluğun rolü tayin edici etkenlerden 
biri oldu. Eğer zamanında tartışılıp kesinleşmiş, herkes için bağlayıcı 
bir hale gelmiş ML bir program olsaydı, biri zaman tünelinde kalmış 
kafasız bir devrimciliğin, diğeri ise dünya-tarihsel koşullarda yaşanan 
büyük değişimleri bahane ederek mücadele kaçkınlığını teorize 
etmeye soyunan çürümüş bir küçük burjuva aydın oportünizminin 
temsilcisi tasfiyeciler örgüt saflarında o kadar uzun süre ve o kadar 
rahat cirit atıp bulanıklık yaratamazlardı.

TİKB, devrimci iktidar bilinci ve iddiasındaki zayıflığın yanı sıra 
konjonktürel etki ve savrulmalara açık “programsız devrimciliğe” artık 
son veriyor!..

1. Kongremiz tarafından tartışılıp kesinleştirilen programımız, 
her şeyden önce net bir proleter sosyalist karaktere sahiptir. 
Artık hiçbir demagog, “TİKB’nin, ufku demokratik devrimle sınırlı, dar 
bir antifaşist devrimcilik anlayışına sahip olduğu” yalanına ve iftirasına 
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sarılamayacaktır!..

TİKB Programı, net bir proleter sosyalist içeriğe sahip olmanın yanında 
beylik sosyalizm savunularıyla da açık ve belirgin bir farklılığa sahiptir. 
Bu farkın temelinde, onun sosyalizmi, kapitalizmden yola çıkarak 
değil, devrimci proletaryanın asıl tarihsel amacını oluşturan 
geleceğin komünist toplumundan geriye gelerek ele alışı yatar. 
Bu yaklaşım, sosyalizmi başından itibaren komünist toplumun ilk/
başlangıç evresi olarak gören Marksizmin özünü yansıtır.

TİKB’nin sosyalizm kavrayışı ve programı, sosyalizmi günümüzde 
hala 1870’li yıllar ya da 1930’larda formüle edilmiş kalıpları kullanarak 
tanımladığını zanneden düşünce tembeli programlardan olduğu kadar, 
onun sadece şu ya da bu yönünü öne çıkararak iğdiş eden oportünist 
çarpıtmalarla da açık ve belirgin bir karşıtlık içindedir. Çünkü TİKB, 
sosyalizmin özünü, mülksüzleştirenlerin mülküzleştirilmesi 
temelinde her türlü yabancılaşmayı ortadan kaldıracak yeni bir 
üretim tarzının ve bu temel üzerinde yükselen yeni bir toplumsal 
düzenin kurulmasında görür. Bu özün kapsadığı bütünlük yerine, 
onu sadece ya da asıl olarak gelişkin bir siyasal demokrasi inşasına 
ya da ekonomik kalkınma hamlesine indirgemek, sosyalizmi 
komünizme giden bir başlangıç olmaktan çıkarıp değişik küçük 
burjuva kesimler hatta burjuvazi için dahi kabul edilebilecek şekilde 
budayıp yozlaştırmak anlamına gelir.

1. Kongremiz tarafından kabul edilen TİKB Programı, klasik 
Marksist parti programlarından farklı bir formata sahiptir. Marksist 
bir partinin programı, normalde yoğunlaştırılmış tezlerle yetinir. 
Bunların açımlanması ve gerekçelendirilmesi ise bütünüyle farklı 
alt metinlerin, özel inceleme ve araştırmaların konusudur. Ancak 
TİKB Programı, hedef kitlesini oluşturan işçi sınıfıyla devrimci 
hareketin bugünkü ortalama bilinç düzeyi gözönünde tutularak 
kaleme alınmıştır. Bugün sınıfın öncü unsurları ve devrimci kadrolar 
dahi ML teorinin ve proletarya devrimciliğinin en temel tez ve değerleri 
konusunda bile ürkütücü bir cehalet ve yabancılaşma içindedirler. 
Buna karşın neoliberal tasfiyeciliğin bilinçlerde -ve ruhlarda- yarattığı 
kirlenme büyüktür. Program kapsamına giren konularda bile geçmişin 
sığ ve kısır tartışmalarına ait, çoğu kulaktan dolma bilgilenmeye 
dayalı tortular etkilidir. Bu öncüllerden hareketle, bu kez program 
formatından büsbütün uzaklaşmayacak sınırlar içinde olabildiğince 
açıklayıcı bir yol tutturulmaya çalışılmıştır.
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1. Kongremiz tüzüğümüzde de önemli değişiklikler yapmıştır.

Programa olduğu gibi Tüzük’te yapılan değişikliklere de, 21. 
yüzyılın parti ve sosyalizm anlayışı yol göstermiştir. TİKB’nin 
tüzük anlayışın genel esaslarının özetlendiği Giriş bölümündeki şu alt 
çizme, yapılan değişikliklerin özünü ve gerekçesini de anlatır:

“TİKB, tüzüğün yorumlanışı ve uygulanması sırasında örgüt içi 
demokrasinin, örgüt güçlerinin karar süreçlerine katılımları ve 
inisiyatiflerinin geliştirilmesini esas alır. Bunu bilinçli ve güçlü bir 
merkeziyetçiliğin zemini olarak görür.”

Bu bağlamda yapılan değişiklikler içinde sekreterlik kurumunun 
kaldırılmasıyla kongre ve konferanslarda tartışılan konularda 
azınlıkta kalan görüşlerin çoğunluk haline gelebilme haklarının 
tüzüksel bir hak olarak tanınmasının ayrı bir anlam ve önemi vardır. 
Bunların her ikisinde de 20. yüzyılın parti ve sosyalizm pratiklerinden 
çıkarılan dersler yol gösterici olmuştur.

Örgüt organlarında sekreterlik kurumunun kaldırılmasında, bu 
uygulamanın kolektivizmin gelişimini frenleyip sakatlamakla kalmayıp 
pratikte genellikle bürokratizme ve keyfiliğe kapı aralaması belirleyici 
olmuştur.

Kongre ve konferanslarda tartışılan konularda azınlıkta kalan 
görüşlerin çoğunluk haline gelebilme haklarının tüzüksel bir hak olarak 
tanınması ise, örgüt içinde düşünce hayatının çoraklaşmasının 
önüne geçmek kapsamında alınan kararlardan biridir.

Militan bir sosyal devrim örgütünde mutlaka varolması gereken 
düşünce ve eylem birliğini, herkesin aynı tornadan çıkmışçasına 
tektipleşmesi şeklinde algılayıp yorumlayan bürokratik merkeziyetçi 
anlayışlarla sınırların daha da belirginleştirilmesi yönünde atılmış bir 
adımdır. Bu konuda tüzüğümüze eklenen paragrafta da vurgulandığı 
üzere, “örgütün eylem birliğini ve disiplinini zayıflatacak bir klikleşme 
yönelimine dönüşmediği sürece farklı görüşlerin kongre, konferans ya 
da MK tarafından belirlenecek araç ve yöntemlerle tartışılması, örgütün 
düşünsel hayatını canlandırıcı bir unsur olarak” tanımlanmıştır.

                                                    ***

Dünyada ve Türkiye’de, ekonomik ve sosyal bunalımların 
derinleşeceği, çelişkilerin giderek daha fazla keskinleşeceği ve 
mücadelenin sertleşeceği bir döneme girdik. Proletarya ve insanlığın 
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geleceği bakımından büyük fırsatların yanında büyük tehlikeleri 
de bağrında taşıyan bir süreç bu. Dünya bu açıdan yeni bir 
1930’ların başındadır.

Son 30 yıla damgasını vurmuş olan neoliberal birikim modeli ve ona 
ait paradigmalar çökmüş durumda. Dünya burjuvazisi şimdi bunun 
yerine koyacağı yeni bir model arayışı içinde. Bu model kuşkusuz 
masabaşında, konferans salonlarında, zirvelerde yapılacak tartışma 
ve pazarlıklarla belirlenmeyecek. Onu biçimlendirecek dinamik, 
dünya çapındaki sınıf mücadeleleri ve bunun ortaya çıkaracağı 
yeni sınıfsal dengeler olacak. Nihai sonuç, bir taraftan dünya 
proletaryası ve ezilen emekçi halklarla burjuvazi arasındaki çatışma, 
diğer yandan emperyalist burjuvazinin kendi arasındaki çelişki ve 
çatışmaların vektörel bileşkesi olarak şekillenecek.

Samimi bir devrimcilik iddiası, tarihin yeni bir sayfasının 
yazılacağı böyle kritik bir kesiti silik ve iddiasız bir tutumla uzaktan 
seyredemez!.. Sadece oturduğu yerden ahkam kesen, konuşan, 
yazan, tartışan kendiliğindenci bir sorumsuzluk sergileyemez!.. Dünün 
sınırlı ve etkisiz oyalanma pratikleriyle yetinip avunamaz!..

Proletarya ve emekçi halklar cephesinin dünya çapında en 
büyük zayıflığını, tutarlı devrimci bir öncülük ve örgütlülükten 
yoksunluk oluşturuyor. Subjektif faktördeki bu boşluk, programsızlık 
ve yönsüzlüğü de beraberinde getiriyor. Yığınların kendiliğinden 
harekete geçtiği durumlarda bile elverişli bir dizi fırsatın kaçırılmasına, 
korkunç bir güç ve enerji israfına, kritik anlarda tutukluğa dönüşen 
dağınıklık ve yalpalamalara neden oluyor. Tunus ve Mısır’da 
“devrimlerin çalınması”, Yunanistan ve İspanya örneklerinde 
kitlelerin sergiledikleri olağanüstü kararlılık ve mücadelede ısrara 
karşın elde edilen sonuçların cılızlığı sarsıcı olmalıdır. İşçi sınıfına ve 
emekçi yığınlara devrimci öncülük iddiasını taşıyan komünistler 
ve devrimciler, bu somut deneyimleri öncelikle bu yönden ele 
alıp tarihsel sorumluluklarını hatırlamak zorundadırlar.

Krizdeki derinleşmenin işçi sınıfını ve emekçi yığınları giderek 
daha kitlesel ölçeklerde harekete geçireceği ve dünyanın değişik 
yörelerinde zaten başlamış olan hareketin doğrusal bir çizgide büyüyüp 
genişleyeceği şeklinde kendiliğindenci beklentilerden uzak durmak 
şarttır. Hedef açıklığına sahip güçlü bir sınıf ve kitle hareketinin 
basıncıyla geriletilip köşeye sıkıştırılmadığı sürece burjuvazinin 
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içinden çıkamayacağı hiçbir krizin olmadığı unutulmamalıdır. Arap 
halklarının devrimci isyan dalgasının yoldan çıkarılıp emperyalist 
hegemonyanın restorasyon dinamiği haline  getirilebilmesi bu 
yönüyle uyarıcıdır.

Bu güncel deneyimden çıkarılması gereken derslerin başında da 
zamanında hazırlanmış olmakla hızlı hareket etmenin önemi 
gelmelidir. Arap isyanları deneyiminin de gösterdiği gibi burjuvazinin 
ve gericiliğin bu konudaki refleksleri komünistlerden ve devrimci 
güçlerden daha hızlı ve gelişkindir. O, koşullar ve dengelerdeki 
değişimi daha erken algılayıp daha çabuk uyum gösteriyor, strateji 
değişikliği de dahil politika ve yöntemlerinde gerekli değişiklikleri 
yapmakta hiçbir tereddüt ve tutuculuk sergilemiyor. Tarihin akışını 
seyreden utanç verici bir kendiliğindenciliğe düşülmek istenmiyorsa, 
komünistler ve devrimciler de içine girdiğimiz tarihsel süreçte 
kendi çizgilerinde bu yetenek ve refleksleri edinmek zorundadırlar. 
Neoliberal hegemonyanın ezici bir hakimiyet kurduğu durgunluk 
ve tasfiyecilik döneminin yorgunluğu ve bezginliğiyle, kireçlenmiş 
tutucu anlayış ve alışkanlıklarıyla bu tarihsel süreçte değil öncü 
bir rol oynayabilmek, devrimci olarak kalabilme olanağı dahi 
yoktur!..

Şu ana kadar yaşanan deneyimler, tarihin yeni bir sayfasının yazılacağı 
bu tarihsel süreç açısından anlamlı dersler sunuyor. Bunların başında 
ise iniş-çıkışlar gösterecek, çetin kapışmaların yaşanacağı uzun 
soluklu inatçı ve militan bir mücadeleye hazırlıklı olmak geliyor. 
Son 30 yıldır kendisine sınırsız bir sömürü, yağma ve talan olanağı 
sağlayan neoliberal politikalardaki bütün tıkanmaya rağmen burjuvazi 
kolay havlu atmayacak! Öfkeyle ve inatla sokaklara çıkan, meydanları 
dolduran kitleleri  bezdirip yormak için elinden geleni yapacak! Siyasal 
zoru ve devlet terörünü giderek daha fazla devreye sokarak yıldırmaya 
ve sindirmeye çalışacak! Milliyetçiliği ve ırkçılığı kışkırtıp tırmandırarak 
güçleri bölmeye, dikkatleri başka yönlere çekmeye çalışacak!..

Sınıfı ve kitleleri burjuvazinin manevralarına ve karşı saldırılarına 
hazırlamanın yolu, her şeyden önce onlara, sosyalist karakterde 
tarihsel bir bilinç ve stratejik bir perspektif kazandırmaktan 
geçiyor. Bunun başta gelen koşulunu ise, önlerine ikna edici net 
bir program ile uğrunda dövüşmeye değer bulacakları somut 
alternatif politikalar koymak oluşturuyor. Günümüzde sadece 
propaganda ve ajitasyona dayalı bir devrimcilik öncüleşemez!..
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Yaşanan örneklerden alınması gereken ikinci ders burada yatıyor 
zaten: Sokağa çıkan kazanır!.. Sınıfa ve kitlelere oturduğu yerden 
akıl satan değil, onların yakıcı sorunlarına alternatif çözümler üreten, 
uzaktan vaaz ve öğüt vermekle yetinmeyip her eyleminde onlarla 
omuz omuza dövüşen güçler öncüleşebilir ancak!.. Pratikteki somut 
tutumu ve eylemleriyle sınıfın ve geniş kitlelerin görüş alanına 
girmeyi başaramayan, sözüyle eylemi birbirini tutmayan, teorisi 
ve siyasetleriyle olduğu kadar pratiğiyle de ikna edici bir alternatif 
olarak onların güvenini ve desteğini kazanmayı başaramayan bir 
“devrimcilik” bitmiştir artık!..

Eskisi gibi yaşamak istemeyen ve kendilerine bir çıkış yolu arayan 
kitlelerdeki bu öfke ve tepki birikimine net bir programa dayalı olarak 
militan sosyalist bir çizgide bizler öncülük ve önderlik edemeyecek 
olursak, bunun sonuçları da ağır olacaktır. İdeolojik hegemonyası 
da çatlamış olan sistemi giderek daha fazla sorgular hale 
gelen kitlelerdeki bu tepkiyi komünistler ve devrimciler olarak 
bizler örgütleyemezsek, 1930’larda olduğu gibi ırkçı faşist 
partilerin istismar edip peşlerine takmalarının önünde bir baraj 
da kalmayacaktır. Yunanistan, Fransa, Avusturya, Hollanda, 
Danimarka gibi örnekler bu açıdan uyarıcı olmalıdır.

Bu tehlike Türkiye’de farklı bir biçimde çoktan gerçekleşmiş durumda 
aslında. Türk-İslam sentezinin neoliberal versiyonu olarak 
mezhepçi bir ırkçılık, toplumun bütün gözeneklerini sarmış 
halde. 1980 sonrasının neoliberal birikim stratejileri ve uluslararası 
yeni işbölümü yanında 12 Eylül faşizmi sayesinde palazlanarak 
ekonomide, siyasette ve idari yapıda iktidarlaşmış olan bu gericilik, 
faşizme özgü bir toplum mühendisliğine yönelerek “sivil toplum” 
içinde de kitle tabanını büyütüp kemikleştirecek yaygın ve örgütlü bir 
toplumsal ilişkiler ağı ördü. Toplumu bir ağ gibi saran kendi sermaye 
örgütlerini, kendi işçi ve memur sendikalarını, kendi sivil toplum 
örgütlerini, kendi medyasını, kendi aydınını, kendi liberalini, kendi 
“solcusu”nu, kendi Kürdünü, kendi Alevisini…. yaratmada büyük 
mesafeler aldı.

Ekonomide, siyasette, idari yapı ve toplumsal alanda gücünü 
pekiştirdiğini hissettiği ölçüde daha pervasız bir toplumsal mühendislik 
çalışmasına girişti. Onun buradaki temel amacı, tüm bir toplumsal 
alanı, azgınlaşan kapitalist sömürüyü uysalca kabul edecek bir 
kalıba dökmektir. Küresel sermaye ve tekelci burjuvazinin sömürü 
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politikalarına, din başta olmak üzere tüm toplumsal gericilik öğelerinin 
içselleştirilmesiyle boyun eğen bir toplumsal şekillenme yaratmaktır.

Tasavvur edilen toplum her açıdan köleliğe rıza gösterecek bir 
toplumdur! Her türlü gerici değer yargısı, aile kurumu başta olmak 
üzere tüm bir topluma yedirilmeye çalışılıyor. Bu faaliyetin temel 
eksenini, Sünni İslam’ın kapitalizmin ihtiyaçları temelinde 
güncellenmesi oluşturuyor. Bu stratejik saldırının keskin ucu 
gençliğe ve emekçi kadınlara dönmüş durumdadır. İşçi sınıfının 
gelecek bölüklerini oluşturacak olan bugünün çocukları ve gençler 
esas hedeftir. Aniden gündeme getirilip yangından mal kaçırırcasına 
uygulamaya konan 4+4+4’te somutlaşan, bu gelecek tasavvuruna 
uygun bir nesil yetiştirme çabasıdır. Bu saldırganlık, özü itibariyle gerici 
faşist nitelikler taşımaktadır. Kadına ve Alevilere yönelik saldırılar ve 
ayrımcı uygulamaların tırmanışı da bu stratejinin parçalarıdır. Bütün 
bunlarla, Sünni İslam dışında başka bir dinsel odağa müsamaha 
gösterilmeyeceği ve toplumun da buna uygun bir kalıba sokulacağı 
mesajı verilmektedir.

Bazıları bütün bu olup biteni AKP’nin marifeti olarak görüp onunla 
sınırlayan bir yaklaşım içindedir. Oysa bu gelişme gerçekte, 12 
Eylül’le birlikte resmi ideoloji olarak benimsenip topluma her 
yolla empoze edilmeye çalışılan Türk-İslam sentezi çizgisinin 
bir devamıdır ve onun da gerisinde, dünya çapındaki neoliberal 
yeniden yapılanmanın faşizmle dinci gericilik kırması genel 
ideolojik çizgisi ve yönelimi vardır. Özal’ın ANAP’ından sonra AKP, 
dünya genelinde egemen hale gelen bu gerici faşizan çizginin Türkiye 
özelindeki temsilcisidir.

Neoliberal politikaların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılan 
bu yeni tipte faşizmin bugünkü ideolojik ve toplumsal hegemonyasını 
inşa sürecinde “İkinci Cumhuriyetçi” oportünizmin bütün tür ve 
biçimlerinin vebali büyüktür. Geçmiş yıllara kıyasla daha baskıcı, 
toplumu çok daha gelişkin bir denetim ve gözetim ağı içine almaya 
yönelen, eğitimden aileye, çocuk sayısından kürtaj hakkına, sanat 
ve estetik ölçülerinden eğlence tarzı ya da bilim felsefesine kadar 
toplumsal yaşamın bütün alanlarını kendi ölçü ve kuralları 
temelinde yeniden biçimlendirmeye soyunan, tepedeki 
güç yoğunlaşmasının tabanda kolaylıkla linç güruhlarına 
dönüşen toplumsal örgütlenmelerle desteklendiği bir gidişi 
“demokratikleşme” olarak pazarlayıp yutturmaya soyunmakla onlar, 
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işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin gözlerine kül serptiler. Sınıfı ve kitleleri 
uyarmak yerine, uyuşturucu bir rol üstlendiler. Tarih, 1930’ların 
sosyal demokratları gibi onların oynadıkları bu uğursuz rolü de 
unutmayacaktır!..

Kürt düşmanlığı başta olmak üzere kendisinden farklı, özellikle 
de kendisine muhalif olana karşı  gözüdönmüş bir saldırganlıkla 
karakterize olan Sünni Türk ırkçılığı, bugün hem iç hem de dış 
politikayı belirleyen temel etkenlerden biri haline gelmiştir. Ve her 
iki cephede de toplumu kanlı çatışmalara ve savaşlara sürükleyecek 
tehlikeli ve maceracı bir gidiş içindedir. Onun önü ancak, sınıfa ve 
emekçi kitlelere özgüven ve umut kazandıracak militan bir sosyalist 
alternatifin ortaya konulup güçlenmesiyle alınabilir.

                                             *****

1. Kongremiz, önümüzdeki dönemin stratejik görevi olarak TİKB’nin 
önüne, “devrimcilikte düzlem farklılaşması yaratmak” hedefini koydu. 
Bunun özünü, tarihin yeni bir sayfası yazılırken proletarya devrimciliğe 
çizgisinde militan sosyalist bir odak olarak öne çıkmak, sınıfımızla 
kitlesel ölçeklerde buluşarak devrimi ve sosyalizmi örgütlemek olarak 
tanımladı.

TİKB’yi silinip gitmenin eşiğine kadar getiren tasfiyeci küçük burjuva 
aydın hizbiyle yollarımızın ayrıldığı 4. Konferans’ımızı izleyen sürece, 
“TİKB’yi ayağa kaldırmak” stratejik hedefi ve iddiasıyla girdik. Bunun 
temel ayaklarını; sınıf çalışmasına yüklenmek, bu temelde yeni bir 
proleter devrimci kimlik inşasına girişmek ve program inşasına 
yönelmek olarak tanımladık.

O günden bugüne aldığımız yol ortada!.. Militan bir proletarya 
sosyalizmi çizgisinde Leninist bir öncü siyasal faaliyete yıllarca yan 
çizerek örgütü de kendileri gibi çürüten tasfiyeci aydın hizbinin yol açtığı 
tahribatın büyüklüğü ve derinliği nedeniyle özellikle yeni bir proleter 
devrimci kimliğin inşasında hedeflediğimiz gelişmeyi yakalayamadık. 
Sınıf çalışmasında, devrimci yeraltının inşasında, örgütün eylem 
kapasitesi ve militanlık eşiğinin yükseltilmesinde de zayıf kaldığımız 
yönler oldu. Fakat bütün eksiklerimize ve yetersizliklerimize rağmen 
TİKB’yi ayağa kaldırmayı başardık!.. Sınıfımıza ve ölümsüzleşen 
yoldaşlarımıza verdiğimiz bu sözü tuttuk!.. Onların ve tarihin karşısına 
Program sorununu da çözmüş olarak çıkıyoruz bugün. Artık yeni 
bir düzleme sıçrama zorunluluğu, dönemin yüklediği tarihsel bir 
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sorumluluk olmanın yanında, küllerimizden yeniden doğuşumuzun 
ardından geldiğimiz noktanın da emrettiği bir zorunluluk ve 
sorumluluktur bizler için.

TİKB olarak önümüzdeki dönemde önceliklerimizi; militan sosyalist 
bir pratiği geliştirip güçlendirmek, yeni bir proleter devrimci kimliğin 
inşası kapsamında kadrolarımızın ve çevre güçlerimizin ML politik 
formasyonunu yükseltmek ve partileşme hedefi doğrultusunda 
Leninist bir örgütsel yapının inşasına hız vermek oluşturacak.

ML ideolojimizden, tarihimizden ve Programımızdan aldığımız güç ve 
güvenle bunları da başaracağız!..

İnsanlığa kurtuluşu getirecek olan sınıfsız komünist topluma giden 
yolda proleter devrim ve sosyalizm bayrağını daha da yükseğe 
kaldıracağız!..

- TİKB YAŞIYOR, SAVAŞIYOR!

- 1. KONGREMİZİN ÇİZDİĞİ YOLDA İLERİ!

- KRİZE KARŞI DEVRİM, KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM!

- 21. YÜZYILA SOSYALİZMİ YAZACAĞIZ!..

                                                                                                                            

                                                                                    29 Eylül 2012                     
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                                ŞubAT YAYıNlARı’ndan 
                                çıkan yeni kitaplar..
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