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Sayı: 105Mart-Niscm 1998 Fiyatı: 50.000 TL Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği Merkezi Yayın OrganıAlan örgütçülüğünü parti tarzında geliştirmeliyiz!
Alan örgütçülüğü kavramı yaklaşık 4 yıl öncesinde literatürümüze girdi, örgütsel pratiğin bu temelde geliştirilmesi gereğine yaptığımız vurgu, dar örgüt çalışmasından sıyrılmaya başladığımız, bizim için yeni olan alan ve bölgelere doğru açılım gösterdiğimiz, legal, yarı- legal araç ve yöntemleri kullanmada gözle görülür bir yol katettiğimiz, bir bütün olarak mücadeleyi birçok cepheden omuzlama görevleriyle karşı karşıya kaldığımız bir döneme rastlar. Alan örgütçülüğüne geçiş yapmak, genişlemeye ve çeşitlenmeye başlayan örgüt çalışmasının, daha profesyonel ve alanlara hakim bir düzeye çıkarılabilmesi açısından bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyordu.Çalışmayı, örgütün stratejik hedefleriyle canlı ve dinamik bir şekilde bağ kuran gelişkin bir iktidar perspektifiyle organize etmeyi, dolayısıyla örgütlenme sorununu öncelikle siyasal bir kavrayışla ele almayı ön şart olarak belirleyen, tam da bu yüzden, örgütlenme strateji

miz olarak algılanması gereken alan örgüt
çülüğü politikamız, uygulanışındaki başarı derecesine göre, değişik alanlardaki örgütsel açılımlarımızı kuvvetlendirdi; siyasal faaliyetin, alanın ve hedef sınıfların bütününe dönük olarak yürütülmesi konusunda hem kavrayış düzeyinde hem de bazı yönlerden pratikte gelişim göstermemizi sağladı.Alan örgütçülüğünde kaydedilen gelişme, herbir alımda farklı düzeylerde olmuştur. Kimisinde, alanın özelliklerinin oldukça genel bir siyasal kavranışıyla sınırlı kalmış, kimisin

de, bu kavrayış daha çok yönlü ve ayrıntılı bir hal almış fakat bu, çeşitli nedenlerden dolayı pratiğe yedirilememiş, kimisinde, alanın güçlü bir kavranışı az-çok zengin bir örgütsel pratikle birleştirilebilmiş, kimisinde ise, ifadesini öncülüğümüzde gelişen kitlesel eylemlerde bulan kesitsel güçlü çıkışlar yapma düzeyine çıkabilmiştir.Dikkat edilirse, edindiğimiz onca birikime rağmen, bunların hiçbirisinde, alanın bütününü kucaklama stratejik hedefine uygun, aynı zamanda alan faaliyetinde başarının ölçütü olan kapsamı geniş siyasal kitle çalışması yürütmede istikrarlı bir performans söz konusu değildir. Hemen her birimimizde az-çok yakalanan alanını tanımadaki çok yönlü kavrayışa rağmen, ezilen sınıf dinamiklerinin ayrıntılarıyla bilinmesi ve bunların, çalışmayı güçlendirici biçimde ilişkilendirilerek değerlendirilmesinde, pratiğin, stratejik-siyasal hattımıza uygun bir şekilde ilerletilmesinde gerekli olgunlaşma ve gelişme henüz sağlanamamıştır.
Bil SAYIDA:
•  Alan örgütçülüğünü parti tarzında 

geliştirmeliyiz.
•  1 Mayıs Genelgesinden...
•  Niye yazmalıyız? Nasıl Yazmalıyız?
• Durmak Yok! (Kad. Kom.l)
•  Devrim şehitlerimiz...
•  Eksikliklerimizle karşı karşıya gelmekten 

korkmayalım (Kad. Kom.2)



Dolayısıyla ‘ alan örgütçülüğümün, örgütsel yönelijn ve hedefler gözetilerek etkin bir devrimci pratikle birleştirilmesi, en başta iki nedene bağlı olarak yetersiz kalmaktadır; birincisi, alan faaliyetine oranın güçlü bir kavraııışı temelinde yöııe- linıııesinde, merkezi politika ve taktiklerimizin alana doğrudan ve alana özgü yanlarıyla birleştirilerek ‘dolaylı' olarak taşınmasında zayıflıkların görülmesi. Ki bu, başlı başına alan içi taktik geliştirme ve taktiğin, farklılaşan koşullarda değişik biçimlere uğratılarak uygulanmasındaki sorunlarla birleşik bir tarzda yaşanmaktadır. İkincisi, kitle hareketinde yaşanan istikrarsızlıkların da etkisiyle, öncü siyasal genişletilmiş kitle çalışmasını geriye çekici etkisine teslim olunması; ‘ dönem dev- rimciliği’nin şu veya bu ölçüde sürdürülmesi.Öbür taraftan, bunların giderilmesi, çalışmayı parti düzeyine çıkarmak için yeterli gelmeyecektir. Evet, politikalarımızın genel olarak alanlara taşınıyor olması ve asgari düzeyde de olsa süreklileş- miş bir kitle çalışmasının yürütülüyor hale gelmesi, alana köklerini salmış ve kalıcı izler bırakmış, sınıfın geleceğini yaratmaya aday bir parti faaliyetinin filizlenmesi için yetmeyecektir. Nesnel (ya da öznel) hiçbir olumsuz etkenin belirleyiciliği altında kalmama, kendi bağımsız irade ve kuvvetini mücadelenin her aşamasında gösterebilme, çizilen rotada yürüme kararlılığında olma ve güçlerini bu yönde mevzilendinnede son derece profesyonel davranma, politikayı, taktiği, sloganları somut bir güce dönüştürmede başarılı olma gibi, parti çalışmasının ilk elde sayılabilecek gerekleri düşünüldüğünde, bu daha iyi anlaşılır.Elbette çalışma yürütülen alana politikalarımızın taşınmasında ve bunların, kitlelere dönük bir siyasal faaliyete dönüştürülmesinde ne kadar çaba gösterildiği, ne kadar mesafe alındığı önemlidir. Ki bunlar, alan örgütçülüğüne geçişin ilk adımlarıdır ve burada da sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, belirlenen taktik ve sloganları kesintisizce ve kelimenin tam anlamıyla ‘refleks halinde' bulunulan alanda uygulamaya sokulmasında dahi akıl almaz bir tutukluk -kimi zaman bu, duyarsızlık düzeyinde yaşanmaktadır- sergilenebilmekte- dir. Bu tür durumlarda, politikaların, kitleleri örgütlemek, onları siyasallaştırmak için üretildiği bile unutulabihnektedir! Kimi zaman da bu, genel ve silik bir njitasyon-propaganda çalışmasıyla sınırlı kalmaktadır. Ya da diyelim ki, bir kampanya tarzı

çalışma gündemdeyse eğer, başlangıçta belli ölçü lerde yoğunlaşabilen bir kitle çalışması yapılabil inekle fakat bu çoğu kez devam ettirilmemektediı ısrarcı bir tarz tutturulmamaktadır. .Öte yandan, bu iki yönde en azından iyi biı ‘başlangıç’ yapabilmek için, en başta alanın siyasal, kültürel, coğrafi, ekonomik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Alanını tanımayan, siyasal-top lumsal gelişmelerin orayı nasıl ve hangi yönluı den etkilediğini tespit edemeyen bir öncü, ne öt gütsel politikaları oraya doğru dürüst taşıyabilir 
11e de kitlelerle hatırı sayılır bir bağ kurabilir.Alana bütünsel bir kavrayışla yönelmek, kitle nin bütününü hedeflemek, politikaları bu düzeyde işlemek, en başta geliştirilmesi ve yerleştirilmesi gereken perspektif budur. Buruı, taktiklerin hızlı bir kavraııışı ve uygulamaya dönük sıkı biı kilit leıune izlemelidir. Fakat bunlarla yetinenleyiz Buradan, hem bunlarda süreklilik sağlamayı hem de daha etkin bir örgütsel yapılanmaya geçiş yap mayı hedeflemeliyiz. Bizim asıl üzerinde durdu ğumuz nokta da burasıdır.Politikalarımızı, taktiklerimizi, sloganlarımızı somut bir güce nasıl dönüştüreceğiz? Onların İhtı lalci dinamizmi, kitleleri siyasallaştırıcı ve örgüt leyici etkisi nasıl açığa çıkartılacak? Yine oıılat m. stratejik bir hedef olan partiyi kurma güç ve olu naklarına sahip olmamızı sağlayıcı karakterini gerçeğe, somuta nasıl geçireceğiz? Alanlarda, kıl leler içerisinde, hiçbir gücün bizi söküp atamaya cağı derinlikte kök salmamızı sağlayacak ‘ parti hücreleri’ ııi nasıl yaratacağız? Ilerbiri alanında partinin gözü kulağı olacak ve ona güç katacak, aynı zamanda kitlelerin tartışmasız birer önden olabilecek ‘parti kadrolan’nı nasıl yetiştireceğiz? Bugün kendimize sormamız ve çalışmamıza yön vermesi gereken sorular işte bunlardır.

Politikanın somut bir örgütsel güce dönüktü 
rülmesi, öncü taktiğin ustaca uygulanması ve 
bunda sürekliliğin yakalanması, örgütün alter
natif bir siyasal güç konumuna çıkarılması ve 
bütün bunların başarılabilmesi için gerekli kad 
rosal şekillen işin yaratılması...Çoğunlukla yoldaşlarımızın gözden kaçırdığı, üzerinde pek kafa yormadığı sorunlardır buııhıı Bunu, gelen raporlardan da görmek mümkün. Çıı lışma raporlarında kimi zaman, bulunulan alanın bütün özellikleri ayrıntılara varana kadar anlat ıhı bilmekte, tek tek fabrikaların geçmişi, kaç işçi çıı



lıştığı, ücretlerin düzeyi, sorunların karakteri, patronun özellikleri vs. bir bir sıralanmaktadır. Bu iyi bir şey. înceleme/araştırmacı düşünce yapısının geliştiğini, ‘alan örgütçülüğü yapma’ kalasıyla davranmaya başlandığını gösterir. Eksik olan, bir adını daha öteye geçilmemesidir. Alana 
Jöniik öncü müdahalenin nasıl ve lıangi dina
mikleri harekete geçirmeyi hedefleyerek gelişti
rileceği, örgütün hangi düzlemde ve hangi un
surlarla güçlendirileceği, alanın kendi iç kad
rolarını yetiştirmede nerelerde zorlantldığı, va
rolan örgütsel güçlerin etkin kullanımının ne 
derece başarıldığı, bunlar m nasıl aşılacağı gibi konu ve sorunlar, fazlaca gündeme gelmemektedir. örgütsel gelişmemizin parti yönünde ilerletilmesi ve siyasal faaliyetlerimizin partisel içeriğe kavuşması, esas olarak iki konuda atacağımız adımlara bağlı olarak başarılacaktır: Taktik usta
lık ve güçlerin hizaya sokulmasında, örgütsel 
önderlikte profesyonellik! Taktiklerimizi kavrama ve uygulamada zayıf olduğumuz açıktır. Kaynağını asıl olarak siyasal bilinç açıklığının olmamasından alan bu durum, aslında azımsanamaya- cak bir bilgi ve tecrübe birikimine ulaştığımız tek tek alanlarda oralara dönük politikalar üretmede gösterilen kısırlıkla birleşmektedir. Aslında aynı sorunun parçaları olan bu iki zayıflık, dönüp birbirini olumsuz yönde derinleştirmekte ve giderek içinden çıkılması daha da zorlaşan sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. E K K  taktiğimizi ele alalım: Başlangıçta kadrolarımızca oldukça geri noktalarda kavranan (ki bu, uzunca bir süre böyle devam etti ve ancak son dönemlerde belli ölçülerde kırılmaya başladı) E K K  taktiği, somut gelişmelere uygun güncel politikalarla zenginleştirileme- diği için, kavrayıştaki gerilik aynı boyutta sürdü. Elbette bir taktiğin, güncel siyasal pratikte yeniden üretilmesi, tek tek alanlara dönük politikalarla beslenip güçlendirilebilmesi için öncelikle o taktiğin, hangi sınıfsal-toplumsal dengelerin üzerine kurulu olduğu, o anki sımflararası çatışmaya ne yönde ve hangi biçimlerde müdahale edeceği, bir bütün olarak neyi amaçladığı ve sınıf hareketi açısından nasıl bir anlam taşıdığı gibi sorulara kesin yanıtlar verebilen yüksek bir siyasal kavrayışa ihtiyaç vardır. Fakat taktiğin az-çok kavraııışı sağlandıktan sonra yapılması gereken, ilk olarak;

kavrayışın derinleştirilmesi için sistemli ve yoğunlaşmış iradi bir çaba gösterilmesi, ikinci ola
rak; dinamik bir tarzda pratiğe yöııelinmesi ve bu pratik içerisinde karşılaşılan sorun ve tıkanmaların aşılmasını sağlama hedefiyle ısrarla somut politikalar üretme girişimlerinde bulunulmasıdır. Başlangıçta alana, bölgeye dönük üretilen politika belki yetersiz olacaktır ya da içeriği, kapsamı, giderek alanın bütününü kucaklayıcı değil de bir- iki sorunla sınırlı kalacaktır. Bunlar yaşanabilecek durumlardır ve belirleyici değillerdir. Belirleyici olan, bundan sonra atılacak adımlardır. Politika üretme girişimlerimiz başarısız, somuta ilişkin yaptığımız kimi belirlemeler isabetsiz de olsa, burada öğrenebileceğimiz, çıkarabileceğimiz dersler mutlaka olacaktır. İşte, taktiği kavramadaki bazı zayıflıkların giderilmesi ya da taktik ile dönem arasındaki ilişkilerde kafalarda yeterince yerli yerine oturmamış bazı yönlerin bilinçlerde netleşmesi, böylesi bir yöntemle mümkün hale gelecektir. Varolan siyasal kavrayış düzeyi geri de olsa, pratiğe yönelmeden, onun sorunlarıyla boğuşmadan, söz konusu gerilik aşılamaz. Bu eksikliği aşma ihtiyacı hissedilmez çünkü!Kaldı ki E K K  taktiğimizde, tek tek alanlara yönelik ayrıntılı ve somut politikalar da mevcuttu. Bırakalım güncel gelişmelere uıyguıı politikalar üretmeyi, E K K 'da varolanların pratiğe taşınması dahi oldukça sınırlı düzeyde kaldı. Bu sınırlılığın üzerine politik kısırlık binince, hem EK K 'vı kavrama yönündeki çabalarda düşme hem de pratikte sıkışma yaşandı. Sonuç olarak; E K K ’vı kavrayıştaki siyasal darlıklar, pratiğe yönelimi zayıflattı, bu da, pratiği (aynı zamanda taktiği) güçlendirici politikalar üretmenin yollarını tıkadı. Ve bütün bunlar, bir yandan, taktiğe sıkıca sarılmayı ve kavrayıştaki darlıkları aşma çabalarını önledi, diğer taraftan, E K K  taktiğinin, kendisini zenginleştirerek güçlendirmesi sürecini yavaşlattı.Asıl konumuza dönelim. Alan örgütçülüğümüzü parti tarzında geliştinnek, genel bir siyasal- taktik kavrayışla yetinmeyip bunu güçlü bir uygulamayla birleştirebilmekle ve bunda sürekliliği yakalayabilmekle mümkündür. Bu yüzden, bugün çözmemiz gereken temel sorunlardan bir tanesi, her alanın kendine has kadrosal şekillenmesini yaratmak, geliştirmektir (bu, aynı zamanda örgütsel önderlikte bir derinleşme yaşanması anlamına



gelecektir).Bir alanı gerçek anlamda örgütlemek, sonuç alıcı bir çalışına düzeyini yakalamak, alan içi kadrolaşmada ne ne kadar yol alındığına bağlıdır. Kadrolaşmada esas alınması gereken doğrultu çok yönlü yetkinleşmenin sağlanması olmalıdır elbette. Bunu zorlamalıyız. Fakat bu, alanlar arasındaki çeşitli farklılıkların varlığını, dolayısıyla değişik alanlarda gelişim gösteren kadroların da aralarında birtakım farklılıkların olabileceği gerçeğini gözardı etmez. Burada önemli olan, kolektifin temel niteliklerinin bütün alanlardaki kadrosal şekillenişlere yansıtılmış olmasıdır. Bu sağlandığı taktirde, alan içi kadroların kendilerine özgü yanlar taşıması, kolektifi güçlendirici, onu zenginleştirici olacaktır. Bugün, özellikle örgüt çalışmamız açısından çok fazla geçmişi olmayan alanlarda, alan içi kadrolaşmayı güçlendirmede zorla- nılmaktadır. Bu da, faaliyeti kısırlaştırabilmekte, alanı iç dinamiklerinden yakalayıp bütünsel bir önderliğin ortaya konmasında geciktirici olabilmektedir. Tek tek alanlarda kurumsallaşmayı sağlama girişimlerimizi de frenleyen bu durum, merkezi politikalarımızın güncel pratiğe taşınmasında ve yeniden üretilmesinde çeşitli kesintilere de yol açabilmektedir.Alanın kendi doğal ortamında, onun iç dinamiklerini bağrında taşıyarak (tabii devrimci dönüşüme uğramış halleriyle) gelen unsurları TİK B ' üleştirebildiğimiz ve bunda belli bir sürekliliği yakaladığımız oranda, oraya daha güçlü bir önderlik taşıyabilmemizin yolu da açılacaktır. Bu yönde sağlanacak gelişme, kurumsal bir örgüt yapılanmasının yaratılmasına doğru kesintisiz bir geçiş yapılarak ilerletildiği koşulda da, hiçbir güç, örgütü ve örgüt ruhunu (partiyi ve parti ruhunu) oradan söküp atamayacaktır.Çalışma yürüttüğümüz herbir alana, oraya yerleşme ve iktidara oynama bilinciyle yönelmeliyiz. Alana hakim olabilmek içinse, öncelikle kendimize, kendi güçlerimize hakim olmada, onlara kumanda etmede yetkinleşmeliyiz. Alan içi kadrolaşmayı geliştirmek için işe, eldeki güçleri azami ölçüde aktifleştirerek başlamalıyız. Onlara, gelişme biçimlerine ve düzeylerine uygun görevler vermeli, aynı zamanda belli bir iç denetim kurarak gelişimlerine hız kazandırmalıyız. Faaliyetlerimizi örgütlerken yapacağımız düzenleme ve planlarda, başta örgüte yakın unsurlar olmak üzere çevresel

güçlerimizi de hesaba katmalı, onlara da verebileceğimiz görev ya da sorumluluklar olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.Toparlayacak olursak; bizi, parti düzeyine çıkaracak kapsamda ve genişlikte bir çalışma yü rütebilmemiz ve tek tek alanlarda yakaladığımız birikimleri sıçramaya dönüştürebilmemiz için;
Birincisi; güçlü bir iktidar bilinciyle davran mak, alanın bütününü örgütleme kafasıyla hareket etmek,İkincisi; alanın tüm bilgisine sahip olmak, hedef kitle bileşiminin siyasal, sosyal, kültürel, toplumsal, psikolojik açılardan taşıdığı özellikleı ı bilmek, sosyo-politik ve toplumsal gelişmelerin onun bilincinde hangi yönlerden değişikliklere yol açtığını doğru analiz etmek, böylelikle, alan içi devrimci dinamikleri iyi değerlendirebilmenin olanağına kavuşmak ve bunu taktiğe dönüştürme de ustaca davranmak,
Üçüncüsü; alanın kendi güçlerini içten kavra mak ve onları çalışmaya sevk ederken en uygun ve kadrolaşmada azami gelişmeyi sağlayacak yön tem ve araçları devreye sokabilmek, alanın potıııı siyellerini harekete geçirme yeteneğine sahip biı kadrosal şekilleniş yaratmak, dolayısıyla kadro politikamızı, alanın kendine özgü yanlarını gözııı dı etmeden uygulamak,
Dördüncüsü; çevresel güçleri, en etkin ve öı güle yakınlaştırıcı bir konumda mevzilendinnek onlara, onları işlevli ve dinamik kılacak çeşitli çap ve düzeylerde görevler vermek, böylelikle, kadrosal temelin genişleme olanaklarını yural mak,
Beşincisi; alan çalışmasının değişik ceplıele riyle bütünsel faaliyet arasındaki karmaşık ve içiçe geçme özelliğinde olan ilişkileri dengeli ve esas çalışma ekseninden sapmaya meydan veı meyecek bir biçimde kurmak, organ çalışmasını ise, alanın bütününü örgütlemeye dönük hedeflet ı gerçekleştirecek yetkinliğe ulaştırmak.Alan örgütçülüğünü kavramada ve bazı yön lerdeıı uygulamada belli bir yol aldığımızı söyle dik. Şimdi bunu, alanına ve kendi güçlerine lıa kim, güç mevzilenmesi ve iç organizasyonda pro fesyonelce düşünen ve davranan gelişkin komite yapılarına ulaşmamızı sağlayacak yönde ilerlet meliyiz.

□ □□



Yoldaşlar,
Kitle mücadelesini devrimci bir çizgiye 

çekebilecek, onu militan bir hatta örgütleyebi
lecek doğru dürüst politikaların üretilemediği 
şu kesitte, örgütümüz, öncü taktik ve politi
kalarıyla ileri çıkmaktadır. Öncesinden de 
tespit ettiğimiz gibi, TDH açısından esas teh
like, sağdan gelen dalga ve devrimci örgüt
lerin bundan etkilenmeye müsait konumları
dır. Dolayısıyla böyle bir ortamda, örgütü
müzün, politik-teorik öncü konumunda bulun
ması, bu yönde çıkışlar yapması oldukça de
ğerlidir ve bunun, mücadelenin bütün cephe
lerinde gösterilmesi gereğinin önemini arttır
maktadır.

Devrimimizin ihtiyaçları karşılanmalıdır! 
Her şeyden önce politik açıdan yanıtlanması 
gereken bu görevin yerine getirilmesinde bü
yük bir iddia sahibi olduğumuzu söylüyoruz. 
Bunu döneme ilişkin yaptığımız değerlendir
melerle, politikalarımızla, taktiklerimizle ortaya 
koyuyoruz. Bunu alanlardaki devrimci militan 
duruşumuzla gösteriyoruz. Fakat iddia sahibi 
olmanın yeterli gelmeyeceği açıktır. Bunun so
mutlanması, pratik başarılarla birleştirilmesi 
gerekmektedir. Söylediğimiz, kitle hareketinin 
acil ihtiyaçlarıyla örtüşmektedir. Radikalleşmiş 
ve siyasallaşmış kitle mücadelesinin gelişti
rilmesi, bizim, örgütsel-pratik alanda politik 
konumumuza uygun atacağımız adımların 
boyutuna bağlıdır.

Sürece siyasal ve örgütsel yönden somut 
müdahaleler geliştirme zorunluluğumuz, ör
güt içi gelişmemizin de dayattığı bir durum
dur. Devrimci kitle mücadelesini yükseltip ör
gütlemede yol alamadığımız taktirde bu, ör
gütsel gelişim hızımızı kesecek, parti yolunda 
yürüyüşümüzü yavaşlatıcı olacaktır.

Öte yandan, yaşadığımız güç sıkışması ve 
varolan kadrolarımızın çoğunlukla genç ve de
neyimsiz yoldaşlardan oluştuğu da bir ger
çektir. Asıl handikapımız ise, yöneticilikte, ör
gütsel önderlikteki tecrübe eksiklikleridir. Bu iki 
sorun birleşik tarzda yaşanmakta ve birbirini

olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda, 
çevresel güçlerimizin daha etkin kullanımını 
engelleyici olan bu durum, kadrosal temelimi
zin genişleme olanaklarının değerlendirile- 
memesi sonucunu doğurmaktadır.

Kitlesel hareketin sürekli bir yükseliş içe
risinde olduğu dönemlerde daha rahat aşı
labilecek olan bu tür sorunlar, kimi zaman ge
nel bir durgunluk, kimi zaman ani bir sıçrama, 
kimi zaman da belli bir yükselişin ardından 
birdenbire alçalma yaşayan bir kitlesel hare
ketin söz konusu olduğu evrelerde, çok daha 
sancılı yaşanır, aşılması da bir o kadar zorla
şır. İçinde bulunduğumuz dönem böyle bir 
özellik taşıdığı için, örgütsel yetersizliklerimiz 
karşımıza birer handikap olarak çıkabilmekte, 
öncü müdahalelerimizin kapsam ve boyutunu 
daraltıcı olabilmektedir. Söylediklerimiz, kitle
sel hareketin canlanma ve yükseliş evrelerin
de çoğalan olanakların devrimci yönde kulla
nılmasını son derece önemli kılmaktadır. Ha
reketlenmiş kitleleri hem örgütlemek daha 
kolaydır, hem de onların öncüleriyle buluşma 
noktalarımızın zemini güçlenir.

Bu yönüyle, adeta haftalık periyotlara bağ
lanmış kitlesel eylemlilikler dönemi Mart ve 
Mayıs ayları arasındaki süreç, birçok fırsat 
sundu/sunmaktadır.

Yoldaşlar,
Yoğun ve yer yer militan çıkışların da ya

şandığı, kitlesel gösterilerin damgasını vur
duğu bir Mart ayını geride bıraktık. Şimdi önü
müzde bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyan 
1 Mayıs var!
7 Mayıs 1998, neden ayn bir öneme sahip?

Birincisi; çatışmaların damgasını vurduğu 
1996 yılından bu yana, işçi ve emekçi hareke
tinin kitlesel biçimlerinde genel bir durgunluk 
dönemi yaşanmaktaydı. Bu, Türkiye Devrimci 
Hareketi'nin bir süredir yaşamakta olduğu 
sağ tasfiyeci dalgayı güçlendiren bir etkendi 
de aynı zamanda. Geçtiğimiz Mart ayı içinde 
yaşananlar, kitle eylemlerine damgasını vuran 
kitlesellik ve militanlaşma eğilimleri, tek başı
na sağ dalganın güç kaybettiği anlamına gel
memekle beraber, bizim tarafımızdan değer
lendirilip derinleşîirilebildiği ölçüde, bu dalgayı



bir noktada tersine çevirebilme şansını bizlere 
tanımaktadır. 1 Mayıs günü, "barışçıl mücade
le" liberal, oportünist ve refor
mist çevrelere kitlesel devrimci militan bir yanıt 
olmalıdır. Devrimci kitle mücadelelerinin ilerikı 
dönemlerde yaygınlaşıp gelişmesi açısından 
bu önemlidir.

İkincisi; son dönem, farklı toplumsal dina
miklerin hareketlendiği bir süreç olmuştur; 
emekçi memurlar, tekil direnişler düzeyinde 
de kalsa işçiler, öğrenci gençlik, ezilen ulus di
namikleri ... (MGK patentli Kürt Reformu'nun 
gündemde olduğu bir dönemde, büyük şehir
lerdeki ezilen ulus dinamiklerinin belli ölçüler
de devrimci hareketlenme içerisine girmesi 
ayrı bir öneme sahiptir.) Birleşik mücadeleyi 
örgütlemenin zemini genişlemiştir. Yer yer iç 
içe gelişen fakat genel olarak farklı kanallara 
akan değişik toplumsal kesimlerin bu hareket
liliğini iyi değerlendirmeli ve soruna, GGGD 
politikamıza uygun bir perspektifle yaklaşma
lıyız. Gelecek açısından, bu 1 Mayısta faşizme 
karşı birleşik mücadelenin gelişmesi yönünde 
adımlar atılması önem kazanmaktadır. (Emek
çi memurlardaki militan potansiyel, son hafta
larda sendika ağaları tarafından başarılı bir 
tarzda zararsız kanallara akıtıldı. Ancak yasa 
tasarısının ertelenmesi ile de bağlantılı olarak, 
görünüşte suskunluğa bürünen emekçi me
murlar, Kızılay Meydam'nda uğradıkları sal
dırı sonrasında KESK yönetimi tarafından ne 
biçim uyutulmaya çalışıldıklarının farkında. 
Başta yasanın akıbetinin belirsizliği olmak 
üzere, ekonomik sıkıntıları da olanca yoğun
luğu ile yaşayan emekçi memur hareketinin, 
kendisini 1 Mayıs 1998'de, militan bir tarzda 
ifade etmesi sürpriz olmayacaktır.

Diğer taraftan, Susurluk sonrası imaj taze
leme manevrasına giren, yanı sıra da Türkeş 
itinin gebermesi sonrasında kendi iç sorunla
rıyla uğraşmak zorunda kalan MHP'nin geçici 
geri çekilmesi, başta üniversiteler olmak üzere 
öğrenci gençliğe yönelik kanlı saldırılarla ra
dikal bir tarzda sona erdi Bu saldırıların başta 
üniversitelerde olmak üzere cevapsız bırakıl
mıyor olması sevindirici bir gelişme. Öğrenci 
gençlikteki bu militan hareketlenme, yansıma

larını Mart ayı boyunca gösterdi. Bir ara kılık- 
kıyafet tartışmalarının arasında kaynar gibi ol
duysa da, antifaşist militanlık kısa sürede gün
demdeki yerini tekrar aldı. Bu militanlığın yan
sıması 1 Mayıs alanına da, aynı Taksim'e, Ga- 
zi'ye ve Ümraniye'ye düştüğü gibi düşecektir.)

Üçüncüsü; Bizim açımızdan oldukça san
cılı geçen 3. Konferans süreci sonrası, örgüt 
dışına düşen hizipçi çevrenin saflarımızda ne
den olması beklenen dalgalanma, çok etkisiz 
bir tarzda yaşandı. Bunun somut göstergesi 
Mart ayı eylemliliklerindeki yüksek performan
sımız olmuştur. Güçlerimiz, 3. Konferans'ımı- 
zın coşkusunu alanlara taşıdılar. Bu bizim için 
değerlidir. Ancak burada üzerinde durmamız 
gereken yan, Mart ayında yapabilecekken ya 
pamadıklarımız olmalıdır. Son eylemliliklerde 
yakalanan motivasyon devam ettirilmeli, ko
münist militan duruşumuz kitleselliğimizle bir
leşmelidir. 1 Mayıs 1998'in kaderini bu belirle
yecek! Bu "kader" de bizim 1 Mayıs sonrası 
performansımızı belli ölçülerde tayin ede
cek...

Yoldaşlar,
Öncü politikalar, öncü taktiklerle zengin

leştirilmeli, kitleselliğe ulaşılmasında, talep ve 
sloganlar açısından geniş emekçi yığınları ku
caklayacak çok yönlülüğün belirleyici önemi 
görülmelidir. "Ekmeğin ve Özgürlüğün İçin 
Dövü$ Kampanyası, dönemsel politika ve tak
tiklerimizin güncelleştirilmiş biçimidir ve temel 
sınıfsal güçler (burjuvazi/proletarya) cephesin 
den her geçen gün doğrulanmaktadır. Rejimin 
temellerindeki daralma ve ekonomik-siyasi 
çelişkiler, eylemimizi "Genel Grev Gene! Dire
niş  yönünde güçlendirmemizin zeminidir.

Bunun için öncelikle tüm güçlerimizde ka
faca ve ruhça 1 Mayıs'a kilitlenme sağlan
malıdır. Temel komite ve kadrolarımızdan ta
raftarlarımıza, çevre ilişkilerimize yayılan örgüt 
çalışması, bu andan itibaren tümüyle buna ta
bi kılınmalıdır. Eylemin niteliği, dönemle bağı 
kadrolarımızın kafasında netleşmeli, alana ta
şıyacağımız herkese güçlü bir motivasyonla 
kavratılmalıdır. Dönemsel politikalarımızın ey 
lemın içeriğine nasıl yansıtılması gerektiği, te 
mel komiteler ve yönetici yoldaşlar üzerinden



güçlerimize taşınmalı, kitle çalışması bu bilinç 
ve kavrayışla yürütülmeli; ajitasyon/ propa
gandanın her aracı bu gözle değerlendirilme
lidir.

Güçlerimiz tarafından öncülük, alandaki 
militan ve disiplinli duruşla, alandaki güçler 
üzerinde hakimiyet kurmakla özdeşleştiril- 
mektedir. Bu, gerçeğin sadece bir yanına 
işaret eder. Öncülük bir de, geniş işçi-emekçi 
kitleler arasında yürütülecek ve verimin somut 
olarak alanda alınacağı, devrim günlerine 
taşınacak kitle çalışması kıstasına bağlı olarak 
düşünülmelidir Alanlarda destan yazan örgü
tümüz ve yoldaşlarımız, parti olabilmemizin 
temel ayaklarından biri olan ve bugün bizim 
acısını en fazla çektiğimiz geniş işçi-emekçi 
kitlelerle örgütlü, yığınsal, harekete geçirici 
bağlar kurmanın ne kadar tayin edici olduğu
nu görmeli; burada da öncü olunmalıdır. En 
geniş taraftar, çevre güçlerimizi harekete ge
çirme, katılımcılar değil aktif yürütücüler ha
linde örgütleme ve eğitme becerisi gösteril
melidir. Yoldaşlarımız, herkesi işe katmada, 
herkese düzeyine ve gelişimine göre görev 
vermede, adeta sosyalist bir yarış içerisinde 
olmalıdırlar.

"1 Mayıs hazırlık komifeleri' ve "gezici 
ajitasyon/propaganda birimleri' sürekli ve 
verimli bir çalışmanın ayakları olarak hemen 
hemen her 1 Mayısta gündemimizdedir. Ya
şama geçme pratiğinde ise ciddi eksiklikler 
söz konusudur. İşlevlerinin tanımlanması, sı
nırlarının belirlenmesi, somut ve sonuç alıcı 
materyallerin zamanında sunulması; yön çi
zilmesi ve tıkandıkları noktalara vakit geçirme
den müdahalenin geliştirilmesi yönüyle örgüt
sel denetimi gerçekleştiğinde işlevleri daha iyi 
görülecektir. Her şeyden önce, kendimizi 1 
Mayısla da sınırlamaksam, devrim yürüyü
şündeki bir örgütün/partinin, geniş kitleleri 
yönetme iddiasındaki bizlerin kitle çalışması 
konusunda daha sabırlı ve sürekli bir faaliyet 
yürütmemiz gerekiyor. Bizim amatörlerimiz, 
propagandacılarımız, kitle önderlerimiz böyle 
yetişecek. İşçi emekçi yığınlarla bağ kurma 
bizim hep işimiz olacak; onlara siyasal ger
çekleri açıklama, eğitme ve dönüştürme, kit
leleri ayağa kaldırma çabamız hep sürecek 
Öncülük buralarda kazanılacak, taktık ustalık, 
yön çizme ve yönetme o nabzın içinden alını

şıyla gelişecek. Örgütümüz, 20 yıllık mücadele 
tarihinde kan, ter ve ateş içinde kazanılmış 
militan özelliklerini daha da yetkinleştirme ve 
bunu kitle militanlığı haline dönüştürme görevi 
yanında, yoldaşlarımızın, başta işçi sınıfı ol
mak üzere, emekçi yığınlar içindeki çalışma
daki performanslarını ölçü olarak alacaktır. 
Partili geleceğimiz ancak böyle yaratılabilir...

M art ayı içerisinde neler yaşadık?
8 Maıtta militandık. Hatta direnişin ateşle

yicisi bizdik Gazi'yi, 1 Mayıs 1996'yı hatırlatan 
bir tarzda çatıştık, hedef gösterdik ve yıllar 
sonra Taksimi gerçek atmosferine kavuştur
duk. Devlete Taksimi dar ettik! Ama ilginçtir, 
bunu 1İKB refleksi" d\yeb\\ezeq\mı bir tarzda 
yaptık: Kitlesel şiddetin eylem sırasında yön
lendirilmesi noktasında gösterilen yüksek ini
siyatif açısından, yaşananlar övünülecek şey
lerdi. Ama komünist bir örgütte bulunması 
gereken, güçlerin mevzilendirilmesi, ön hazır
lık, koordinasyon vb. kavramlar açısından aynı 
şeyi söylemek mümkün değil. Güçlerimizin bir 
kısmı Taksim'de iken, bir kısmı Çağlayan'a 
gidiyor! Pankartımız neredeyse yok! EK kuru
luyor, biz en başından içinde değiliz! Yeterli 
askeri hazırlıklar yok!

Gelelim Gazi'ye... Daha en başından Plat
form içinde yeraldık. Reformizme ve oportü
nizme karşı alınan tutum netti. Pankartları
mızda sayısal bir zenginlik vardı. Ancak örgüt 
pankartlarımız boyut olarak oldukça ufaktı. 
Yine de yüksek binalara asılmış olmaları on
ların görülmelerini sağladı. Keza maskeler de 
geleceğe taşınması gereken diğer bir olumlu
luktu. Kortej düzenini sağlamada iyiydik. Me
zarlık anmasına katılan tek örgüt olmamız an
lamlıydı. 8 Maıtla kıyaslandığında ise, güçle
rimizin motivasyonunda belli bir düşme ya
şandığını söyleyebiliriz. Bunu, diğer örgütlerin 
dağılması sonrasında farklı eylemleri zorla
madan bizim de dağılmamızdan çıkarabiliriz 
(Elbette istenilenler her durumda yapılamaya
bilir. Fakat orada, en azından, önceden belir
lenen meşaleli yürüyüş gerçekleştirilebilirdi). 
Diğer taraftan, ruh halindeki düşüş, kitleye 
(dışa) dönük ajitasyonumuzun alt düzeylerde 
olmasına da yol açtı.

Nitekim bu 'gevşeme' hali kendini asıl ola
rak 21 Mart Newroz eylemliliklerinde gös
terdi. Z.burnu mitinginde doğru dürüst pan-



kart yoktu. Ama bizim hiç örgüt pankartımız 
yoktu! Genel coşku ise 12 Marftakinin altın
daydı...

Bunlardan ne g ib i sonuçlar çıkarmalıyız?
Her şeyden önce şu: Bir eyleme hazırlık 

yapmak, çok yanlı bir süreçtir. Hazırlık mahiye
tindeki kitle ajitasyonu ve propaganda konuş
maları, pankart vb. teknik hazırlıklar, molotof 
vb. askeri hazırlıklar, eylem alanına gidişin or
ganizasyonu, eylem alanına toplu giriş, kitle 
motivasyonunun üst düzeyde tutulması amacı
na da hizmet eden slogancılar, savunma ve 
saldırıya yönelik askeri birimler, kortej disiplini, 
diğer devrimci örgütlerin eyleme yönelik militan 
tutumlara zorlanması, ya da kendi öz güçleri
mizle eylemin gidişatının olumlu bir yöne doğru 
evriltilmesi yönünde inisiyatif geliştirmek... işte 
bütün bunlar birleşik bir tarzda yürütülmesi 
gereken süreçlerdir. Biri ihmal edilirse bu ister 
istemez eylemde yansımasını bulur. Kimi za
man bu olumsuzlukların üstesinden anlık mü
dahalelerle gelebiliriz. Özellikle eylem anla
rında doğru yönde bir inisiyatif geliştirmekte 
tereddütsüz davranmak, bu tür durumlarda 
önemlidir. Son tahlilde belirleyici olan, bu süreç
lerin herbirinin gerçekleşip gerçekleşmediği
dir... Birbirini izleyen eylemlilikler söz konusu 
olduğunda bütün bu söylediklerimizin önemi 
daha da artar, ayrıca, özellikle kendi kitlemizin 
diriliğini ve motivasyonunu sürekli yüksek tut
mak belirleyici hale gelir.

Yine bir diğer hatamız da, eylemlilik süreç
lerinin kesintisizliğini kavramada içine düştü
ğümüz darlıktır. İyi bir eylem yapmışsak, sanı
yoruz ki bir sonraki eylemde de bu bövle de
vam edecek. Hayır! Herbir eylem yeni baştan 
bir hazırlık süreci gerektirir. Her eylemin kendi 
taktiği, kendi gelişim seyri vardır. Eylemlerin 
arka arkaya geliyor olması, onların nerbirinın 
ayrı ayrı hazırlık süreçleri gerektirmediği anla
mına gelmez. Tam tersine geride bırakılan her 
eylem, bir sonraki eylemin daha eksiksiz plan
lanması için bir örnektir. Ancak böyle bir yakla
şımla kesintisiz bir ivmelenme yakalanabilir 
Herbir eylem devlete bir öncekini aratmalıdır. 
Komünistlerin eylemlilik süreçlerine yönelik yak
laşımı budur! Bu yaklaşımı bir kez oturtabilirsek, 
taktik ustalaşma diye nitelendirdiğimiz yola 
girdik demektir.

Yıllardan beri, bir eylem öncesi kimi şeylerin 
bir refleks halini alması gerektiğinden bahse
der dururuz. Bunu, eylem hazırlık komitelerinin 
oluşturulması ve faaliyete geçmesi, askeri-tek-

nık hazırlıklara girişilmesi vb. için söyleriz. Bun
lar hemen ve eksiksiz yapılması gerekenlerdir 
Öte yandan, örgütsel işleyiş içerisinde kimi tu
tumların bir refleks halim alması gerektiğini 
söylerken bunu, komitelerin, nesnel koşullar
daki değişmelere ve örgütün taktik yönelimleri
ne bağlı olarak, sorumlu oldukları alanlarda 
güçlerini mevzilendirip görev dağılımına git
meleri zorunluluğuyla birlikte düşünmeliyiz 
Refleksler biçiminde yapılan işler, öncesiyle 
sonrasıyla, bütün bir eylem sürecine dönük 
profesyonel bir iç organizasyonla birleştirilme- 
lıdir. Eğer örgütün komitesi bir İşın yapılması 
gerektiğim öngöremezse, daha altlardaki yol
daşların bu boşluğu doldurması umulabilir, 
ama o boşluk dolmamışsa, oradaki sorun, yu
karıdan aşağıya doğru bir organizasyon bo
zukluğudur. İşte alanlardaki komiteler bu so
rumluluklarının bilinciyle hareket etmelidirler.

Mart ayı bize tüm bunları gösterdi...
Ve Mart ayından devlet de kendine göre 

sonuçlar çıkardı elbet. Devletin Maıta yönelik 
söylediği 'Taksim 'de polis o taşı yememeliydi!" 
cümlesi, Nisan'ın ve 1 Mayisin nasıl geçeceği
nin işaretidir Nisan ayı boyunca saldırıp yıldır
ma çabası içerisine girecekler. Ellerinden gel
diğince devrimci örgütlere yönelik, darbe vur
ma çabasında olacaklar. Bundan TİKB de aza
de değildir. Takip konusunda uyanık olmamız 
gerekiyor. Örgütsel çalışma prensipleri hiçbir 
vesileyle ihlal edilmemelidir. Çalışmalanmızı 
sürdüreceğiz ama düşmana açık vermeye
ceğiz!

Aİİtasyon-propaganda çalışmalanmız 
(afiş, duvar gazeteleri, bildiri, kahve konuş- 
malan vs.) ve askeri-teknik hazıriıklanmız 
son haftaya girmeden kesinlikle bitirilmelidir. 
Son haftamızı, çalışmalanmızın ürünlerini 
alma ve bunu alana taşıma üzerinde yoğun
laştı imalıyız.

Kitleselliğimiz, ihtilalciliğimiz, pankartları
mız, maskeli AFMK'lılarımız, bayraklarımız, bo
yalarımızla 1 Mayıs a damgamızı vurmalıyız!

Son olarak; bu genelge, başta EKlar olmak 
üzere bütün komiteler tarafından paragraf pa
ragraf okunup tartışılmalıdır.

Düşman 8 Martta yediği taşı sindireme
diğini söylüyor ve sınıfa savaş açıyor!

Düşman 1 Mayıs 1998'de militan emekçi 
kitlelerin devrimci şiddetini tattığında, konuşa
cak hali kalmamış olacak1

Yoldaşça selamlar....
TİKB Merkez Komitesi 

30 Mart 1998



Niye yazmalıyız? 
Nasıl yazmalıyız?Cezaevleri Genel Direnişi sonrası (çıkarılan bir genelge ile) önümüze koyduğumuz temel bir görev, cezaevi yaşamımızda üretken bir siyasallaşmaya ulaşmaktır. Hem bunun bir aracı, hem de örgütün ihtiyaçlarına dönük konumlanışının örgütsel bir gereği olduğu için yayın faaliyetlerimize düzenli ve düzeyli bir katılımı hedefliyoruz. Elbette yayın faaliyetlerine yapılacak katkılar, sadece tutsak yoldaşlarımızın görevi olarak düşünülmemelidir. Alanlardan gelecek, çalışmalara ilişkin görüşler, yaşanan sorunların aktarımı ve çözümlerinin gösterilmesi vs. önemlidir.
Sorun "yazı yazma"değil, p o litik  önderlik kapa
sitem izin sınırlarını parçalama sorunudur.Yazı yazmaya yaklaşımda genel olarak düşülen hata, onu " teknik bir iş", bir "kağıda 
dökm e faaliyeti', "akadem ik bir çalışma" olarak görmektir. Bu, çalışmanın kendisini küçümsemek gibi en kaba kavrayış zayıflıklarının dışında, işe " N asıl yazacağız" diye sorarak başlamak (yanlış bir soruyla başlamak) ya da "Konuya hakim im , ama sorunum  kağıda 
dökm ekte" rehaveti biçiminde ortaya çıkar. Kadrolarımızın ezici bir çoğunluğu, bu konuda yanlış bir şekillenmeye sahiptirler. Bu hatalı yaklaşım, yalnız yazı yazmaktan genel bir geri durma gibi bir sonucun da ötesinde; teorik- siyasal ve örgütsel perspektiflerin alınıp örgüt çalışmasına taşınmasında ve bunların yeniden üretiminde zayıflatıcı bir rol oynamıştır. Yine aynı dar ve zayıf kavrayış, bu konuda atılan adımların ileriye taşınmasında, tek tek kadroların da kendi sıçramalarını yapmalarının önünde belli bir handikap oluşturmuştur.Sorun açıkça görülmelidir. Bu, "yazı yazma" değil, asıl olarak politik önderlik, taktik önderlik kapasitemizin sınırlarını parçalama sorunudur. Böyle kavramak zorundayız. Bu konudaki zayıflığımızın, başka etmenlerle de birleşerek, örgütümüzün dönem içinde ve Türkiye devriminin gelecek sürecini proletarya devrimciliği ekseninde inşa edecek tarzda bir konumlanışa ulaşmamızı engellediği açıktır.Bir bütün olarak dönemin, dönem içi farklı farklı evrelerin gelişkin bir ML perspektif ve

öncü bilinci ile yorumlanıp bunun ustalıklı bir önderlik pratiğine kesintisiz bir tarzda taşınması; elverişli-elverişsiz her koşulda bir öncü irade koyabilmek ve her evreden, bir bütün olarak dönemden siyasal, örgütsel, moral etkimizi en üst düzeye yükselterek çıkabilmek; karşıdevrimle daha cepheden bir mücadele halinde ve kendi bağımsız politikalarımızı uygulama gücüyle gerçekleştirebilmek; teori alanından örgütsel pratiğe (inşaya) PARTİ TARZI'na ve dünya komünist hareketinin önünü açan bir düzeye sıçrayabilmek.Bütün bu hedeflerin örgütümüzce anılmış olması bile, bizlerin bu misyona uygun şekillenmiş kadrolar bulmamızı emrediyor! Tahsin yoldaşın son mektubundaki sözleri, bu emrin tekrarına dahi gerek kalmayacak bir kesinlikle kavranmalıdır, öyle yapacağız!Genelge ile önümüze örgütsel bir gereklilik koyuldu. Bu bile başlı başına önem taşıyor. Bir ölçü, net olarak belirlenmiştir. Ama yazı yazmayı sadece ” Örgütsel bir görev, ya da zorunlu 
bir disiplin gereği" olarak değil: asıl olarak parti hedefini, nihai amacı gündelik pratiğimize taşımanın, kendi içselleştirilmiş hedefimiz haline getirmenin bir aracı olarak kavrarsak, bireyler ve kolektif bazında gerçek 
bir sıçrama tahtası işlevi görecektir.Bu çalışmayı teori ve politika ile ilişki kuruşumuzu, örgütsel tüm etkinliğimizi niteliksel bir dönüşüme uğratacak tarzda değiştirme perspektifi ile ele almalıyız. Okumaktan özellikle cezaevlerinde geri durmamakla birlikte, hızlanan, dinamikleşen, bu anlamda 2-3 yıl öncesinden hayli farklılaşmış sürecin de açığa çıkardığı üzere, çoğumuz için teori, kuru ve genel olmanın ötesine geçemeyen ve bu yüzden de gündelik hayatta işlevsiz bir bilgi yığınıdır. Buna ihtiyaç duyulmaz, öyle sanılır. Bu yüzden de çeşitli sorunlarla ilgili, genel doğruların yinelenmesinden ibaret, yüzeysel, kestirme, zayıf ve yaşamın çeşitlenip hızlanmasıyla da görüldüğü gibi kimi kez de düpedüz yanlı belirlemeler yapılıyor. Teoriyi maddi bir güce çevirmeyi bilmiyoruz, politika, örgütlenme, eyleme taşımayı bilmiyoruz. Onunla aramızda bir duvar var. Onu küçük vuruşlarla da olsa sürekli dövmek, yıkmak yerine, zaman zaman tırmanıp " öbür tarafa" geçmeye çalışıyoruz. Bazen bundan yoruluyor, bazen de emeğimize denk bir ürün toplayamadan geri dönmek zorunda kalıyoruz. Oysa bilimin dik yokuşlarını tırmanmak gerekiyor. Teorik, siya-



sal, örgütsel deneyimlerimiz, birikimimiz, belirli dönemler, alanlar, konularla daralmış, sınırlı ve sığ olduğundan, gelişkin bir pratiği şekillendirmek de mümkün olmuyor. Süreç önderlik kapasitemizin sınırlarını, işte teoriyle ilişki kuruşumuzu köklü bir tarzda farklılaştırarak parçalamayı bugün önümüze en yakıcı tarzda koyuyor.Yöntem bilmiyoruz. "K onularıyöntem li 
incelem e", diyalektik materyalizm anahtarını kullanarak süreçleri politik olarak çözümleme zayıf bizde. Dünyayı komünizme yürüyecek tarzda değiştirmenin yolu, onu doğru bir tarzda yorumlamaktan geçer. Oysa biz bunu süreklileştirilmiş ve eylemimizin içeriğini hep bununla dolduracak tarzda hareket etmiyoruz. O kesitte o konuda öne çıkan, derinleştirilmesi ya da mücadele edilmesi gereken boyut nedir, ana eksenimiz nedir, başkalarıyla birleştiğimiz genel doğrunun inceliklerinde sınır çekilmesi gereken yönler nelerdir, vb. vb. Bugün sadece siyahla beyaz ayrımını yapmak tek başına bir başarı sayılmayacağı gibi, proletarya devrimciliğinin tek ölçütü de değildir. Ona sürekli derinlik kazandırmak gerekir. İşte buna nasıl ulaşacağımızın anahtarını bize Marksist yöntem bilgisi verir. Bunu kazanmak, partinin inşasına aritmetik değil matematik olarak yansıyacaktır.Bir ara giriş yapacak olursak: işte yazı yazmanın, bu dönüşümü sağlama, bu çözümleme yeteneğine ulaşma, gündelik çalışmaya teorinin (bu ilkeler ve esneklik ilşkisinin hep doğru yönde kurulması demektir) ışığını düşürmekle ilişkisi dolaysızdır. İşte bu, örgütümüzün, kadrolarımızın zengin deney birikimi yazı yazmak, sistematik düşünme, teoriye her evrede başvurma, politika ve teoriyi ileriye doğru açma, derinleştirme, onu değişik ihtiyaçlara dönük olarak çeşitli biçim ve düzeylerde kullanabilme, kitlelerin, ortalama kadroların görebildiğinin ötesine geçip bir kavrayış derinliği sağlama olanağını verir bize. Soyutlama yeteneği kazandırarak somut yorumlama ve dönüştürmede bize ufuk açar. Yöntem konusundaki darlıklarımızı, kavrayış yüzeyselliğimizi ya da hatalı algılayışlarımızı görüp örgüt çizgisine göre giderme olanağını sağlar. Özellikle politik süreçlerin, taktiğin ince kıvrımlarına kadar inşasında komünist bilinç ve pratiğe uygun bir tarzı geliştirmemizi sağlar.Yine "  M L teorinin evrensellik kazanm ış

genel çizgileri içersinde ka vranmasıyla yetin 
m em ek, onu güncelleşm iş biçim lerde ifade 
edebilm ek" ve sağlı, sollu oportünizm türlerinin eleştirisiyle birleştirmek, teoriyi bununla ilişkilendirerek kavramak açısından da güçlendirilmiş bir gelişmeyi yazı yazarak sağlayacağız. Bunu yapamadığımız, geri olduğumuz açıktır. Birçok dergiyi "Bize bir şe y  var 
m ı?"kafasıyla okumanın ötesine geçmeden okuyan, ya da "  göz gezdiren "yoldaşlarımız ne yazık ki çoğunluktadır! Bu durumda gerek teorinin gerek kendi çözümlemelerimizin kavranışı zayıf kalmakta, hatta bariz hatalar bile görülmemektedir. Biraz karmaşıklaşan bir siyasal tablo, en fazla yüzeysel yorumlarla açımlanabilmektedir.Belirlenmiş konular temelinde yazı yoluyla derinleşmek, bize neler kazandıracaktır? Susurluk kazası ile kamuoyunun gündemine oturan kontrgerilla olayını ele alalım. Hangi ucundan, ne düzeyde tutuyor olursak olalım, bu konuda görevler son derece kapsamlıdır. Burjuva devletin, çok daha çürümüş, asalaklaşmış, gericileşmiş bir emperyalist kapitalizm koşullarında gericilik çizgileri hem bütünde hem kurumlar bazında nasıl kalınlaştığını ortaya koymak durumundayız. Bunun yarısömürge, özellikle de emperyalizm açısından jeostratejik açıdan öncelikli bölgelerdeki rejimlerin kudurganlaşması ile olan ilişkisini belirlemek durumundayız. Asalak, rantiye kapitalizmin dünya ve ülke ölçeğindeki şekillenmesini, yarısömürge Türkiye’de emperyalizmin direktifleri ile gerçekleştirilen "yeniden  

yapılanm a"adı verilen değişimi, sosyoekonomik yapı tahlillerimizi derinleştirerek açımlamak durumundayız. Bu yalnız teorik bir sorun olarak kalmayıp programın derinleştirilmesi ilişkisi de dahil olmak üzere, nasıl bir ”aygıtla” savaştığımız konusunda daha net perspektif ve çözümlemelerin yapılması görevi yakıcıdır. Gündelik ajitasyonda liberallerle, halkçılıkla ayrım çizgilerimizin kalınlığı, temelde bu teorik altyapı derinleşmesini gerçekleştirdikçe daha da koyulaşacaktır. Bir yandan ’91’lerdeki sivil toplumcu hayallerden 
"kontrgerilla cum huriyetine " sıçrayan, kitlelere de yapa yapa "özgür, dem okratik 
cum huriyet" [bu konuda ÖDP ile DHKP/C arasındaki ideolojik-siyasal duruş birlikteliği de görülmeli) çağrısı yapan oportünizmi eleştirirken, gündelik ajitasyonumuzu - devrimci demokrasi ile en bir arada gö-



ründügümüz koşullarda bile- komünist bir içerikle doldurma çabası içinde olacağız. Öte yandan, demokrasi ve özgürlük açlığı çeken işçi sınıfı ve ezilen kitlelere sosyalizmin, proleter demokrasinin propagandasını canlı bir tarzda yapmak da ayırdedici bir yönümüzü oluşturur. Üstelik bu sadece tarihsel deneyimlerin ya da teorinin genel ilkelerini geleneksel kaba tarzda koyuluşu olmaktan çıkıp tarihsel deneyimin ileriye taşınması perspektifi ile gerçekleştirilmelidir.Bütün bunları, teori ve politika ile dünkü ilişki kuruş tarzımızla gerçekleştirmek mümkün olmadığı gibi, ajitatif bir yazı yazıyor olmak da işimizin basitçe geçiştirileceği anlamına gelmez.Düşüncelerimizi daha derinlemesine, sistematik, gelişkin, ve ikna edici tarzda, kadro ve taraftarlarımızın, kitlelerin kafalarındaki düğüm noktalarını çözecek güçlülükte ifade edebilmek, asıl olarak yazı ile olanaklı ve kalıcıdır. Bu. örgüt çalışmasında parti tarzını oturtabilmek açısından bile başlı başına önem taşır. Gelişkin bir yönlendirme, gerek siyasal, gerek örgütsel olarak buna dayanmak zorundadır. Büyüyen, farklı farklı emekçi kesimlerden beslenen, bir savaş örgütü olarak bir yapı, ideolojik, siyasal, örgütsel, ruhsal ve pratik birliğini ML temelde sürekli ayakta tutmak ve dışındaki güçlere bir ışık huzmesi gibi uzanmak istiyorsa, böyle yürümek durumundadır.Özellikle burjuva ideolojisinin (en iyi durumda halkçı demokratik biçimleri de dahil) kitlelerin bilincine binbir yol ve yöntemle nasıl sızdırıldığını ve onları belirlediğini biliyorsak, karşımızda ne istersek, ne kadar süreyle istersek yazıp iz bırakabileceğimiz beyaz bir kağıdın bulunmazlığını da görüyoruz demektir. Sosyalizm ve devrim dalgaları yükselmiyor ve kitleler birçok etmene bakarak komünizmi uğrunda savaşılacak bir ideal olarak görmüyorlar. Komünist bir örgüt olarak ilkelerimizden ödün vermeden kitlelere seslenme, onları etkileme ve biçimlendirmenin binbir yolunu yaratmada ise hala zayıfız, geri kalıyoruz. Yazı yazmak, bu kilitleri kırma, yaratıcı, kendi kendini tekrar etmeyen bir propaganda-ajitasyon düzeyini yakalamamız, farklı toplumsal kesimlere seslenmeyi, onları etkileme ve eylem içinde dönüştürmeyi öğrenmemiz açısından da bize avantajlar sağlayacak; "Neden yapam ıyo
ru zr sorusunu doğru yanıtları bularak "Nasıl 
yazacağız?'\ üreterek aşmamızı getirecektir.

Aynısını devrimci konumdaki ara güçler, hatta çeşitli nedenlerle küçük burjuva yasalcı güçlerin ve düzen partilerinin etki alanındaki kitleler üzerinde ideolojik baskı siyasal örgütsel, pratik etkimizi güçlendirmek açısından da düşünmeliyiz.En önemlisi ise şudur:
"Biz kom ünist bir örgütüz; kendilerini 

sosyalist bir formasyonla ifade etseler de, 
sonuçta kapitalizm içerisinde kalan çeşitli kat
manlarıyla küçük burjuvazinin devrim ci
lerinden farklı olarak, sistem den köklü bir id e
olojik kopuşu, teoride derinleşm e ile  sağlaya
biliriz. Ve bu haliyle o sadece sonal h e d e f 
sorunu değil, güncel siyasal pratiğin, taktik ve 
sloganlarımızın içerik ve niteliğinin belirlen
m esi sorunudur. Anlaşılacaktır, bizim  teoriyle 
ilişk id eki zayıflığım ız herhangi bir küçük bur
juva devrim cisinin eksikliğinden daha farklı ve 
ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Kom ünist devrim cilik ve buna uygun bir 
siyasetin yapılıp yapılmam ası. Örgütün 
bugünkü düzeyinde gelişebilm em izin koşulu  
olan devrim ci politika ve taktiğin geliştirilm esi, 
politikada ilk e li sağlamlıkla esnekliğin birleşti
rilm esi, teoride gelişkin bir altyapının varlığını 
şart koşar. Örgütün gelişim inin önünü açmak 
ve pratikteki körelm eye karşı kadrolarım ız her 
zamankinden fazla çaba gösterm elidir. Teoride 
atılım ın derinleştirilm esi ve programatik in 
şanın konularında daha güçlü bir kavrayış ve 
katılım  sağlamak. ML teoriye daha sık ı sarıl
m ayı gerektiriyor." (M YO 89)işte bu çalışmada adım atarken, bize sürekli yön vermesi gereken, bu perspektiftir.

N asıl Yazacağız?Bu konudaki çeşitli deneyimleri, zayıflıklarımız ve cezaevi koşullarını "içerden” bilerek, şunları aktarmanın yararlı olacağını düşünüyorum:
Disiplin, yoğunlaşma. Öncelikle çalışmaya her devrimci göreve olduğu disiplin, "örgüt işi"  kavrayışı ile yaklaşmak geliyor. Dışardaki çalışmalarda disipline uyum sağlamak kadrolar açısından sorun değildir. Fakat içerde özel bir iç disiplin gerekiyor ve bunu da kişinin kendisinden başka hiçbir şey yaratamaz. İşte bu noktada hedefsiz, plansız, programsız yaşantımız. yalnız öğütücü değil: aynı zamanda yazı gibi bir çalışmanın gerekleriyle de taban tabana zıttır. Yatışından kalkışına, sohbetinden kitap okumasına, gazete okumaktan TV seyretmeye,
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... bir bütün olarak günlük ve dönemsel (haftalık/ aylık) hedefleri olamayan bir yaşantıda yazı üretilemez. Üretilse bile bir ilerleme sağlamak mümkün olmaz. Bir noktadan sonra ya böylesi bir yaşamla sürekli bir iç mücadele sonucu köklü bir kopuş sağlanır, ya da iyiden iyiye amaçsızlaşılır.Biz elbetteki birinciyi hedefliyoruz, ona ulaşacağız. Tam bir kilitlenme sağlayacak. "8  
saatlik m esai "kafasıyla dahi hareket etmeyi geride bırakacağız. Zaten yazının gerektirdiği yoğunlaşmaya kendimizi, yaşamımızı uyarladığımızda, ele aldığımız konuyu düzeyli bir tarzda ürüne çevirmek, işlev kazanmak için gitgide daha güçlü bir istekle hareket edeceğiz. Bu yoğunlaşma basit bir iş değildir. Yazı emek ister, varınızı yoğunuzu, tüm birikimimizi, onda toplayıp ortaya koymamızı ister. Aldığı konuda epeyce zorlanan bir yoldaşın yazısını rüyasında gördüğünü bile hatırlıyorum. Keza Sezai yoldaşın kilitlenmesinin bazen yemek yemeyi bile unutacak ya da ona en az zamanı ayırmak için her şeyi yapacak boyutlarda olduğunu bilen yoldaşlarımız da vardır. Kuşkusuz bu yoğunlaşma kendisini mutlaka masa başında göstermez her seferinde. Ama bizde " kaçış yolu  arama" daha fazla olduğu için, diğer işleri yaparken, volta atarken, çamaşır yıkarken vb. konudan kopmamanın zamanla kazanılacak bir şey olduğunu söyleyeceğim. Bugün vurgulanması gereken, kendimize binbir kopma nedeni icat etmeksizin, zorlandığımız noktadan devam etmek ve günün eksenine bu çalışmayı oturtmaktır. Kendimizi bu yönden denetlemek, örgütlemektir.Konu ne kadar sınırlanmış ve basit olursa olsun, yazarken zorlanacağımızı çokça emek harcamamız gerekeceğini bilelim. Daha ileri konumda olan yoldaşlarda bile, bir kez kopul- duğunda yeniden aynı noktadan başlamak mümkün değildir. Okunan materyalleri bile yeniden taramak gerekir. Okuyan kadroların, işçi ve emekçilerin düzeyli bir ürünle beslenmeleri. onlar için yönlendirici, ön açıcı olma hedefi, bu disiplini ve yoğunlaşmayı canlı tutmanın temel dayanaklarından biri olmalı ve ondan hiç uzaklaşılmamalıdır.Yoğunlaşmayı korumak açısından günlük sohbet konularımızı çalışmamız üzerine inşa edebilir, vardığımız noktaları diğer yoldaşlara aktarabilir, hatta mektuplarımızı bile bunun bir araerolarak değerlendirebiliriz. Burada

dikkat edilmesi gereken, bu araçların yazı ile uğraşmamızın önüne geçmemesi bu anlamda kendimizi de aldatıcı olmamasıdır.Yoğun emek. Gazetede 5 dakika okuyup geçtiğimiz yazılarda bile yoğunlaştırılmış bir emek saklıdır, öyle olmak zorundadır. Bu emeği koymazsak, giderek düzey kazanan ürünler vermek altı boş bir hayal, istek olarak kalır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var.İşi son güne bırakmak, birçok konuda olduğu gibi bu alanda da yenemediğimiz bir zaafımızdır. Fakat yabancısı olduğumuz bir alan olduğundan son gün iş çıkarmak da özellikle başlangıç evrelerinde imkansızdır. Konu kapsamlıysa hiç mümkün değildir. O zaman, bu tarza karşı kendi içimizde özel bir savaş yürütmek zorundayız.Öte yandan, ele aldığımız konu ile ilgili hiçbir materyal (bazen kendimizinkiler de dahil) okumamak, aklına gelen ilk düşünceleri kendisini hiç zorlamadan kağıda dökmek de benzer bir biçimde yenilgi ile soruçlanacaktır. Bu. verimsiz çalışmanın hiç de az olmayan örneklerinden biridir.Kimi kez ise daha önce kendi yayınlarımızda çıkan yazıların, hiçbir geliştiricilik taşımayan kaba aktarımları, ya da salt bir söylem tutturma ile yetinilir. Kendi yazdıklarımızın, günle günün açımlanması ile ilişkisi kurulmadan tekrarlanmasının bir değeri yoktur ve okuyanlar da bundan birşey anlamayacaklardır. O halde bunun da yetersiz bir tarz olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. (Gerek kendi yayınlarımızdan, gerekse de klasiklerden alıntılar yapmanın önünde engel değildir bu.)Bir de, materyal taraması yapma adına, günlere yayılmış (gerekmediği, çok daha kısa sürede gerçekleştirilebileceği halde) bir ön çalışma biçimi vardır. Burada da emeğin oldukça verimsiz bir kullanımından söz edilmelidir.Kuşkusuz, yazının materyallerinin toplanmasından. diğer örgütlerin konuya yaklaşımlarının eleştirel bir gözle irdelenmesine klasiklere bakılmasına ve başlı başına bir süreç olarak yazı öncesinde ''düşünm eye", yazı kafada kurgulanmaya dek yoğun bir emek vermeliyiz. Öyle ki bazen başımızın, sınırlarımızı zorlamaktan ağrıdığını bile hissetmeliyiz. Bir yoldaşın yarım sayfalık, bir sayfalık bir bölüm için bir gün ayırdığını, ama dolu dolu



ayırdığım biliyorum. Eğer okuyanlara vereceğimiz bir mesaj olduğuna inanıyorsak, bu konuda tutkulu bir istek duyuyorsak, kendimizi bu tür ileri örneklere göre uyarla- malıyız.Kurgu / plan. Genellikle temel sorun bir kurgu ya da planın yapılışında yaşanır. Çoğu zaman ilk elde veriler toparladıktan sonra, ele aldığımız konu ile ilgili bilinenleri sıralamak, araya yorum cümleleri serpiştirmek ve ajitas- yonel bir sonla da bitirmekle kalınır. Ya da ele aldığımız özgül konuya gelmeksizin genellemeler yapılır. Bu, özellikle ilk kez yazan yoldaşların zorlanarak vardığı bir sonuç bile olsa bir yazı olarak ele alınamaz.Bu konuda gerek devrimci basında gerekse de burjuva basında çıkan yazı özellikle de makale türü yazıları kurgu/plan yönüyle gözden geçirmeliyiz. Göreceğiz ki. yazarların verileri sıraladığı bir bölüm, fikirlerini açıkladıkları ayrı bir bölüm yoktur. Doğrudan düşüncelerini iletmekte ve bunu da bir üslup zenginliğini -en azından kimilerinden bizim de tadalacağımız tarzda- yakalayarak yapmaktadırlar. Bizim tarzımız ise, özellikle kamuoyunun dikkatle izleyip belli bir bilgi sahibi olduğu konularda okuyucuya hiçbir şey vermemek gibi bir sonuç getirir.Yazıya planla girmeliyiz. Önceden hangi paragrafla hangi konuyu işleyeceğimiz hangi fikri neyle ilişkilendireceğimiz, hangi veriyi bunun içinde bir unsur olarak kullanacağımız hazır olmalıdır. Eğer bunu yaparsak, düşünceleri birer çıkış noktası olarak belirlediğimiz paragraflarımız az çok şekillenebilir ve yazım kolaylaşır. Yazı, yazıyı yazarken değil, asıl olarak planlanırken yazılır.O kesitte o konuyu ele alma nedenimiz nedir? Konuya ilişkin çeşitli çevrelerin yaymaya çalıştığı düşünceler nelerdir? Kitleler bunlardan hangisinin etkisinde daha çok kalabilir? Bu etkiyi gidermek ve kendi mesajlarımızı vermek için hangi veriyi kullanmak daha isabetli olacaktır (Çünkü veri rakam, olay yığını bir yazı okuyucuyu boğar, sıkar ya da ilgisini dağıtır)? Konuya lafı uzun uzadıya dolandırmadan girebiliyor muyuz? Objektif bir gözle baktığımızda vermek istediğimiz mesajı ne kadar verdiğimizi düşünüyoruz? Yazıda bir akışkanlık, rahat okunma özelliği var mı, yoksa etkisiz ve tutuk mu? Bizi liberal reformizm ve halkçı oportünizmden ayıran çizgiler belli oluyor mu, yoksa kimi klişeleri çekip aldığımızda

bizim dışımızda herhangi bir devrimci yayında yer alır mı? Aynı konuda burjuva ve devrimci basında çıkan yazılar hangi yönü işlemiş ve vardıkları sonucu ne kadar ikna edici bir biçimde anlatmayı başarmışlar? Yazımızda ideolojik-siyasi hatalar var mı? Maddi hatalar var mı?Sorular çoğaltılabilir. Ama en önemlisi, planın kurgulanmasında, amaca hizmet edecek tarzda şekillendirilmesinde bir netlik kazanmaktır. Yine bir ölçü olarak olgu ve olay sıralanmasından arındırıldığında, yazıdan ne kalıyor'u irdelemek gerekir.Sınır çekebilmek. Bu planla bağlantılıdır. Bir yönü, konunun hangi yönüyle ele alınacağıdır. Diğer yönü ise bu ele alışta oportünizmin yaklaşımlarını bilerek hareket etmek ve onunla nerede ayrıştığımızı okuyucuya net olarak gösterebilmektir. Burada örneğin "hain A ydın
lık  çetesi" gibi tanımların yanı sıra onların düşüncelerinin çürütülmesinde de okura "hain 
A ydınlık  çetesi " dedirtmeyi başarabilmeliyiz.Ya da okuyucunun ” oportünist Kurtuluş" tanımını fikrin açılımı ve daha ileri bir perspektifin bizim tarafımızdan koyulması ile kabulleneceğini bilerek hareket etmeliyiz. Bunu başaramadığımız oranda yazının içinde yer yer gireceğimiz polemik tarzı sınır çekme çabaları,
" basit grup rekabeti" görünümünü aşamaz. O yüzden de oportünizmin neyi hangi sistematik içinde savunduğuna ve kendi görüşümüzü onunla mücadele içinde çelikleştirmeye yönelmiş olmalıyız.

'Bu yazının n esi beni geliştirecek?" Genellikle yazmaya yeni başlayan yoldaşlara ajitatif ya da teşhir yazıları yazmaları önerilir. Bu, onun teorik ya da kapsamlı bir yazıyı o kesitte çıkaramayacak oluşundan kaynaklanır; çünkü henüz, o birikime ulaşmamıştır. Merdivenleri basamak basamak çıkması gerekir. (O birikimi özümleyip ileriye taşıyacak, açabilecek tarzda kazanmış olmak başka bir şeydir; çoğu kez olduğu gibi "genel"b\r doğru bilgiye sahip olmak. ya da kendisini öyle görmek başkadır.)Bu konu bazen bir güncel siyasal gelişme olur, bazen TİS. bazen emekçi kadınlarla igili bir konu olur. Bu durumda o bize çok basit ve baştan çözümlenmiş gibi görünür. İşte bu durumda. hele birçok kez bu tür yazılar yazmamız gerekmişse, şu düşünce uyanır kafalarda: "Bunun benim  için hiçbir eğiticiliği 
yok. Neden bunu yazarak y o l alacağım 
sanılıyor? D iyelim  k i cezaevleri ile  ilg ili bir



yazının. Laleli'de yanan otele ilişk in  bir 
yazının (Rus m afyasının yaktığı söylenen), cam 
işkolundaki TİS'le ilg ili bir yazının benim  için  
geliştirici n esi olabilir k i?"Bize en basit gelen veya gerçekten basit olan bir konu bile iş yazıya dökmeye (yani sistematik düşünmeye, ondan bir perspektif çıkarmaya ya da genel perspektifimizi ona yedirmeye) geldiğinde bizim mevcut sınırlarımızı zorlar. Bunu görürüz. En başta konuya yabancı olduğumuzu görür, onun derinliklerine inmeye başlarız. Eğer gerçek bir hedef bilinci ile yola koyulur, kimilerimizde olan yazı yazma (kelimenin genel anlamında) kolaylığı ile bir şeyler yazıp bırakmazsak, o konuyu teori ve politika ile bir ilişki kurma -belli bir amaca dönük ilişki kurma- zemini olarak ele alırız. Bu bir süreç olarak ele alındığında ise ufkumuzun çok çeşitli konularda genişlediğini, giderek daha kolay ve üslubumuzu da zenginleştirerek yazabildiğimizi, daha derinlikli konulara geçiş için taşları döşediğimizi göreceğiz.

"M era klf olmak. Teori ile sağlıklı ilişki kurmanın yazıya yansıyan bir yansıması; mücadelenin ihtiyaçlarının sürekli farkında olarak (yani "fantezilere"kaçmadan) konu üretmek, bilimsel bir merakı sürekli yaşamaktır. Konudan konuya sıçrayabilmeli, gündelik gelişme ve sohbetlerden konu çıkarabilmeliyiz. Polisin ailelerimize vahşice saldırdığı SAG-ÖO günlerinde bir arkadaş TV izlerken bir anda 
" P olissiz bir toplum  olur m u? N asıl olacak? 
D üşünem iyorum "dedi. Faşizmin vahşetine duyduğu tepki ile birlikte aslında örtük olarak insanların devlet zorundan kurtuldukları, her yönden gerçek özgürleşmeye ulaştıkları komünizm düşünü kurmak istiyordu. Böyle bir soru, özlem, bizim için çıkış noktası olabilmelidir. Ya da futbol kulüplerine harcanan trilyonları düşünürken, diyelim ki spor klübü deneyimimizin örgütün hizmetine bugünü ihtiyaçlarına yanıt verecek tarzda taşınması hedef koyabiliriz. ” Yedi Kurşunun 
Öldürem ediği D ev" kitabını yasal çalışmanın yasadışı çalışma ile nasıl birleştirileceği perspektifini verecek tarzda ele alabiliriz. Çuval çuval gelen Meksika toz şekerine bakıp uluslararası sermaye, uluslararası emek konusunu popüler tarzda işlemeyi düşünebiliriz. Ya da ilgi alanımızı derinleştirerek o konudaki gelişmelerle ilgili her seferinde birbirini açıp geliştiren yazılar yazmayı üstlenebiliriz.Üslup, Biçim. Birçok fikir, aynı zamanda

güçlü üslubu sayesinde kitlelere ulaşıp benimsenir. Kuşkusuz ilk etapta güçlü daha doğrusu kendimize özgü bir üslup geliştirmekte zorlanırız. İdeolojik-siyasi hata yapmamak, konuyu en azından belli bir düzeyde işleyebilmek bu aşamada esastır.Bununla birlikte, yazılara kendi çizgilerimizi taşıma konusunda da hedef koyabilmeliyiz. Üslupta özellikle de ajitatif yazılarda tekdüzelik, kuruluk, çekilmez bir şeydir. Kitleler devrimci jargonu hep aynı tarzda okuyup dinlemekten, ondan özel bir haz alamaz olmuşlardır ki, bu bile önemlidir. Burjuva basında aynı fikrin farklı üslup ve tarzlarda işlenmesi, açı aynı bile olsa bir zenginlik katmakta, kendisini okutmaktadır. Yazılarımız kişilikli olmalı, bir "aygıt"değil kitlelere seslenen belli bir devrimci kişilik tarafından yazıldığı hissedilmelidir. Bu elbette ki Kurtuluştaki " Onun arabası var..."  tarzını benimsemek, ya da bu tür üsluba prim vermek anlamına gelmez. Ama yayınlarımızda bir renk zenginliği yaratabilmeliyiz.Unutulmaması gereken bir nokta, teorik bir yazıda ajitasyonun, ajitatif bir yazıda da teorinin kuruluğunun yazının amacına hizmet etmesini engelleyeceğidir. Teorik yazı, yoğunluk, belli bir boyutluluk ve ister istemez bir kuruluk taşır. Ajitatif vurgular ve üslup onun düzeyini düşürür, aslında bir düzey düşüklüğünün de ifadesidir. Ama bu Özgürlük Dünyasının mücadele hedeflerinden, militanlıktan uzak dilinden de Kurtuluş'un teorik yetmezliğinden kaynaklı geri ajitasyon dilinden de aynı oranda kaçınılması anlamına gelir. Ajitatif bir yazı ise, kaba sloganlara dayalı olmayan bir tutuşturuculuğu ve eylem, mücadele isteğini uyandırmalıdır. Yazılarımızı bu yönüyle kendimiz de denetleyebiliriz.Kendi sınırlarımıza dayanmalı, onu zorlamalıyız. Belli bir süre boyunca çoğumuz bir yazıyı 1-2 kez yazmak zorunda kalmışızdır.Daha fazla yazmak, utanılacak, yüksünülecek bir şey değildir. Her yazı, "en iy is i" bile tekrar yazıldığında daha iyi olabilirdi, duygusunu yazanda uyandırır. İşin başındayken basit ve dar konuları bile 2-3 kez yazmak zonunda olmamız doğaldır ve biz her seferinde emeği daha da fazla verme çabasında olmalıyız.Buna rağmen olmadığını gördüğümüzde, ya da bize gösterildiğinde ise, moral bozukluğuna kapılmamalıyız. Gerçekten daha iyisini yapamayacak düzeyde olsak bile kendimizi son



haddimize kadar zorlamış bulunmak, aslında gelişmenin bir adımıdır ve bize son derece sancılı gelen ağır akan bir süreç ileriye doğru evrilmektedir.
"Benim  yazımda bu vat' Yazılarla ilgili olarak yapılan değerlendirmelere en sık verilen yanıtlardan biridir bu. Fikirlerin sistemsiz, plânsız, tek bir hedefe hizmet edecek tarzda işlenmeden koyulduğu yazılarımızda gerçekten de işaret edilen yön vardır, eksik değildir. Ama işlenmemiş, derinleştirilmemiş ya da aslında önem taşıyan bir boyut söylenip geçilmiştir. Oysa belki de yazının temel ekseni ya da eksenlerinden biri olması gerekmektedir. O yöne ilişkin birçok boyut vardır ve bunların en azından bütünlüklü bir tarzda koyulması gerekmektedir. Biz bunu yapmamışızdır. Bu durumda çoğu kez "Benim  

yazımda o rar"yanıtını verip geçmek isteriz.Yapılması gereken, değerlendirmeler sırasında koyulan perspektifi alıp kendi dilimizle konuya taşımaktır. Değerlendirmelerin bizden daha ileri bir noktadan yapılıyor oluşu dahi, bu anlamda işin biraz daha iyi bir öğrencisi olmamızı ve önerilen perspektife uygun tarzda yazıda işlenmesi gereken "o boyuta" daha fazla önem vermemizi gerektirir.Konulan çeşitlendirmeliyiz. Diyelim ki bir süre TİS’lerle ilgili yazı yazdık ve o konuda yazı düzleminde de belli bir yol aldık. Konuya ilgi ve hakimiyetimizi kaybetmeden farklı konular talep etmeliyiz. Böylece siyasal bakımdan değişik konulara ilişkin hakimiyet ve giderek perspektif yakalar, bu süreçte teorik altyapımızı da o konu bağlamında daha kolay güçlendirebiliriz.Sesli okumak. Özellikle ajitatif içerikli yazılarda, etkili olup olmadığını, sarkmaların nerelerde olduğunu, nerelerin vuruculaştırıl- ması gerektiğini daha net görmenin bir yolu da alıp bir yoldaşa sesli okumak, bu sürede onu gözlemlemektir. Onun düşüncelerini sormadan önce, yazımızın etki gücü konusunda belli bir fikir sahibi olabiliriz. 
"Eleştirm enim izin"biraz "in sa fsız"ve "hınzır" olmasını, boşluk aramasını tercih etmeliyiz. Diyelim ki o bize, sıradan bir emekçi rolü oynayabilir, yazımızda onu ikna edecek verilerin. yoğunluğunun bulunmadığını soruları ile gösterebiliriz: "Peki ama bunun için  ö l
m eye değer m i bakalım?" ya da "Sosyalizm  
madem dem okratik neden bir tek parti o lu
yorm uş?" ...gibi.

Pratiğin geliştiriciliği. Her konuda olduğu gibi yazı konusunda da süreklileştirilmiş bir pratik, ilerlemenin anahtarıdır. Bu anahtarı sürekli kullanmalı, onu diyelim ki seminerlerimizde yazdığımız konuyu sistemli bir açılım ile birleştirmeliyiz. Burada farklı algılama düzeylerinde ya da yanlış algılayışlardan hareket eden yoldaşları ikna etme, eğitme görevi ile karşı karşıya olacağız ve bu da yazı yazmamıza yansıyacaktır. Öte yandan olabildiği ölçüde zorlayarak diğer siyasetlerden devrimcilerle çeşitli konuların ele alınışı üzerine onların yayınlarından yazıları seçip tartışmalıyız. Bu bizim kendi perspektiflerimizi yerli yerine oturtup daha fazla pekiştirmemizi de sağlayacaktır.Konuya ilişkin daha pekçok şey söylenebilir. Bu yazının amacına hizmet etmediği yönüyle her yoldaş değerlendirmeli. Ama asıl sürekli bir iradi yüklenme ile yol alacağımızı, esas anahtarın bu olduğunu bilmeliyiz. Bununla bir komünistin açamaya- cağı hiçbir kapı, aşamayacağı hiçbir eşik yoktur...
Zorlanma ve düğüm noktalarıŞimdi biraz kendi iç gerçekliğimizden ve yeni yazılmış, başlangıç yazılarından yola çıkarak nerelerde zorlanıyoruz ve nasıl bir açılım sağlayabiliriz, bunların üzerinde duralım.Yazı yazmakta zorlanıyoruz. Ve aslında yazıdaki zorlanma, sadece bu işle sınırlı olmayan politika ve taktik üretme, rapor yazma, bir seminer ya da konuşma gibi konu ve alanlarda da ortaya çıkan eksiklik ve zorlanmalarımızın en çıplak olarak ortaya çıktığı alandır. Bir konuyu sözlü olarak anlatmak görece daha kolaydır. Özel bir hazırlık yapmayı gerektiren panel, seminer gibi durumlar dışında, hele bizim alışkın olduğumuz iki-üç kişilik gruplarla olan konuşmalarda düşüncelerimizi pek de sistemli olmayan bir şekilde aktarırız. Ama bu biraz "d ö k m e"biçiminde olur, bir yerden gireriz, sonra bir başka yerden girer sonra daha başka bir yerden... Bunlar oldukça dağınıktır, konuşma dilinin avantajlarından (sıcak, birebir hitap etme, vurgular yapabilme) yararlanırız ve anlattıklarımızın toplamından bir sonuç çıkar. Fakat bir seminer ya da panel türü daha kapsamlı bir anlatımı ve teorik bir düzleme yaslanmayı gerektiren bir durum oldu mu, yazıda karşılaştığımız sorun burada da karşımıza çıkar. Yine de başarılı



konuşmacılar, bilgi ve hazırlık yönünden biraz zayıf bile olsa konuşma yeteneğiyle onu oldukça iyi sunabilirler.Yazı, bir konunun biraz alel usul konuşmaya dayalı anlatımından temel bir fark, temel bilgi, çözümleme ve perspektifteki eksikliklerimiz, boşluklarımızı daha net ve çıplak olarak ortaya koyar. Çünkü yazı sistematik düşünmenin ve düşünceyi bir plan dahilinde sunmanın aracıdır. Buna girişildiğinde yapılabildiği ölçüde düzey ve derinlik kazanılacak, başa- rılamadığı ölçüde de boşluklarımız ortaya çıkacaktır. Biçim içerikteki (temeldeki) zayıflığı açığa çıkartıcıdır ve yazı işinin doğru kavranıldığında olumlu sıkıştırıcılığı da buradadır.Bir genelleme yapacak olursak yeni yazmaya başladığımızda işin niteliğinden gelen bir zorlanma yaşarız. Bunu baştan kabullenmek, bu zorlanmayı göze almak işin özel güçlüklerine uygun bir konumlanış ve disiplin yaratmalıyız. Bu, yaşamımızda bu işe uygun bir konumlanış için bazı değişiklikler yapmak noktasında alışageldiğimizle kendi içimizde çatışmayı gerektirebileceği gibi, teorik bilgiyi kullanma, yöntemsel ve çözümleyici düşünme konularında bir gelişme sağlamak için daha çok deneysel ve algısal olana yaslanan, teorik bilginin oldukça zayıf kaldığı ya da doğru kullanılamadığı yüzeysel yaklaşım eğilimine karşı da mücadele gerektirir. Bu genel kadro yapı ve şekillenmemiz için yazı yazma konusuyla da sınırlı olmayan temel bir sorun niteliğindedir. Yazı işi bu yönüyle, bir çelişkinin devrimci çözümü için sadece bir araç ama iyi araçlardan birisidir.Bir yazı yazarken, güncel bir yorum yazısı için dahi, şu üç unsura sahip olmak gereklidir. 1)-ML- genel teorik bilgi, 2)-0 konunun genel bilgisi (Diyelim ki devlet konusu, bu konuda ML yaklaşım, burjuva revizyonist oportünist yaklaşımlar ne?...) 3)-Konunun olayın güncelde, dönemde nasıl ortaya çıktığı, nasıl biçimlendirdiği, burjuva, revizyonist-oportü- nist yaklaşımların ne olduğu. Bu üç unsura ne kadar hakimsek derinlemesine ve çok yönlü olarak konuyu çözümleme ve o güne, pratiğe hizmet edecek bir hedef gösterebilme olanağına kavuşuruz. Bir konuda politika ve taktik üretmeye hizmet edecek ileri yorumlar getiremeyişimiz de bu üç unsurun bütününde ya da parçalarında olan eksik bilgi ve yetersizlik vardır. Son dönemde yazılmaya çalışılan

yazıların üzerinden gidecek olursak, yaygın bir durum olarak, konu-olayla ilgili veriler toplanmakta bunların ardarda sıralanması ve o konudaki ML yaklaşımla kaba bir bağlantı kurularak (genellikle yazının sonunda) düşünce verilmeye çalışılmaktadır. Bazılarımız verileri toplamakta, o konunun güncel bilgisine sahip olmakta daha ihmalkar davranıyor, bazılarımız bu konuda gereken daha çok emeği sarfedi- yoruz. Asıl eksiklik birinci ve ikinci noktalarda işaret ettiğimiz genel ML teoriye hakimiyet ve o konunun teorik bilgisine hakimiyetteki temel zayıflığı olarak başta ortaya çıkıyor. Konuyu yoğurma şekillendirme, yeniden üretme sorununa geçmeden önce bu temel zayıflığı tespit etmek durumundayız. Bu bazılarımızda temel ML bilgisi açısından, belli bir birikimi olan yoldaşlarda ise o konunun temel bilgisine tam hakimiyet noktasında ortaya çıkabiliyor. Teorik bilginin somut bir durumda kullanımındaki yöntemsel zayıflığın giderilmesi sorunuyla birlikte belirttiğimiz temel zayıflığı, bizim her konuyu ele alışta yönelmemiz, adım adım aşmamız, geliştirmemiz gereken bir eksikliğimizdir. Bu en birikimli olanlarımızda bile şu veya bu ölçüde varolan, yaşadığımız bir sorundur.İki düzeyde temel zayıflığı ve teorik bilginin yöntemsel kullanışındaki zayıflık bizim bir konuya yönelirken daha fazla emek, daha yoğun bir çaba göstermemiz gerektiğini gösterir. Sadece ve sadece bunu ve bundan hiçbir kaçış yapılmaması gerektiğini, asıl eğitici ve geliştirici olacak bu yönde sarfedilecek çabayla elde edilecek olanın olduğunu baştan bilmeliyiz ve ona uygun davranmalıyız. ML bilgisine azçok sahibizdir ama o konunun genel teorik bilgisine, çeşitli burjuva oportünist akımların o konuya ilgili yaklaşımlarına, konuyla ilgili düşüncelerin güncelde adığı biçimlere ise tam hakimiyet kurmuş değilizdir. (Onların konuyla ilgili yaklaşımlarının genel [ya da olasıl bilgisine sahibizdir). Bunların eksikliği bizi yazıda olsun, olay ve gelişmeleri sıralayarak bir düşüncenin anlatımına, ML ile kaba bir ilişkilendirmeye götürür. Ki bu yazılarda sıkça karşılaşılan bir durumdur.Yine belirtilen üç unsura tam hakimiyetin olmaması ve bu bilgilerin yöntemsel kullanımındaki yetersizlik, konuya ilgili güncel bir -iki unsura genel doğruların spot ifadesi ve bunların birbiriyle bağlantıları daha iyi kurulamamış küçük paragraflar olarak sıralanması



biçimindeki yazı örneklerinin ortaya çıkmasına yolaçıyor. Belirttiğimiz türden yazılar, yazının bir konuda oylumlaştırılmamasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ve düşüncenin bu şekilde sınırlı, spot ifadesi onun açıklayıcılık. ikna edicilik, eğiticilik ve yönlendiricilik özelliklerini kazanması bir iki ufak eklemeyle bilinenin tekrarının ötesine geçilememesi sonucunu vermektedir.Yöntemsel yaklaşım dedik. Belirttiğimiz üç unsura ML: konunun genel bilgisi ve güncel bilgisine hakim olduktan sonra politika üretimi için yöntem bilgisi, diyalektik çözümleyi- cilik daha fazla önem kazanır. Bu, bilgilerin elde edilmesinde, öğrenme sürecinde de önemlidir: daha malzeme toplanırken neyin ne için olduğunu, neyle ilişkili olarak kullanmak gerektiğini bilirsek, bir ön bakış açısına sahipsek, işimiz kolaylaşacaktır. Fakat, tüm bilgiye sahip olduktan sonra da onu nasıl kullanacağımız, değerlendireceğimiz yöntemsel yaklaşım sorunu olarak karşımıza çıkar. Olgu ve süreçleri unsurlarına ayrıştırabilmeyi, ilişki ve bağlantılarını bütünsel bir yaklaşım içerisinde sunabilmeyi, o kesitte öne çıkan ve belirleyici olan, özgül yönleri bulabilmeyi, genelle özel, somutla soyut, teori ile pratik ilişkisine diyalektik yöntemin ışığını düşürebilmeyi başarmak gerekir. Diyalektik çözümleme ve yorum gücü bir perspektif sunulmasıyla birleşmek durumundadır. İşte pekçok yazıda ve anlatımda zorlandığımız, en çok zorlandığımız nokta budur. Konulara azçok hakimiyetimiz bile olsa diyalektiği politik toplumsal olay ve süreçlere uygulamada yetersizsek, çözümlerimiz zayıf olacak kaba ilişkilendirmeler, basit indirgemeci, kolaycı yaklaşımlar egemen olacaktır. Pekçok yazıda ve değerlendirmelerde görülen, olayın ve gelişmelerin anlatımının pek ötesine geçmeyen siyasal yorum ve olayların sıralanması ile kaba teorik bilginin buna kısaca eklenmesi biçimleridir. Genel teorik bilgi kullanımı sanıldığı gibi yazıya bir derinlik kazandırmaz. Olayların sıralanması ve teoriyle

bir iki noktadan ilişkilendirme yapmak ya da güncel bir yorum yazısı ortaya çıkartmış olmalıyız. Politik yorum ve değerlendirme, belirli bir somut durumun, olgunun teorik bilgisinin -kullanımıyla güncel olanın analizi, bunlar sonuç çıkartma ve perspektif koyma- (hedef gösterme)dır. Burada bir yoğurma ve biçimlendirme vardır. Özellikle güncel politik yazılarda döne döne yapmaya çalışacağımız, o alan ve konuya ilişkin temel politika ve yaklaşımlarımızın, ortaya çıkan olayın ve sürecin somutluğuna yedirilerek verilmesi bir nevi yeniden üretim işlemi yapılmasıdır. Her yazı, en basit bir güncel politik yorum yazısı dahi bir çözümleyicilik, yorum ve perspektifi içermelidir. Ve bu bütün yazıların özsel beraberliğini oluşturur. Soruna bu noktadan baktığımız da bize sıradanmış gibi gelen bir küçük yazıda bunu başardığımızda, daha temel ve kapsamlı konularda değerlendirme yapmak için kilidi açmış olacağızdır. Kuşkusuz teorik sorunlar ve genel siyasetlerin ele alınmasının ayrıca özel zorlukları vardır. Teoriye daha ileri düzeyden bir hakimiyeti, kavramsal, soyut ve kategorik düşünmeyi, ilişkilendirmeleri bu düzeyden kurabilmeyi gerektirir. Fakat belirttiğimiz gibi, özsel bir beraberlik vardır ve birincisinde atacağımız adımlar İkincisine mesafeyi kısaltır.Yazıyla ilgili olarak üslup ve anlatım yeteneğinin geliştirilmesi ve bu yönden de belirli bir düzeyi tutturmak önemlidir. Fakat bu, tüm şu anlattıklarımızdan da çıkartılabileceği gibi ikincil bir sorundur. Sorunun önemsiz olmayan teknik bir yönüdür. Esası ve özü değildir. Anlatımımızı giderek de geliştirebilir ve kendimize özgü bir üslup da oluşturabiliriz. Bizim açımızdan bu aşamada asıl ve belirleyici olan çözümleme yapabilme, sonuç çıkartma, 
perspektif koyma gücüne ulaşmaktır. Daha ileri bir kadrosal düzeye çıkılması ve örgütsel niteliğin geliştirilmesinde bu karşımızda bir 
koşul olarak durmaktadır.



Bir yoldaşın kişisel raporundan:

Durmak yo k !
■HHMMNMNMMNMMHMMBHHHHHHMMriİriMHMIMMHMflMHHNNNHMDS

Yoldaşlar,
Belki biraz fazla gerilere gidiyorum. Ama süreci bir 

bütün olarak değerlendirmek bana göre en doğrusu. 
Bölgemizin birkaç yıl önce yaşadığı operasyon birçok 
alanda sarsıcı olmuş. İnsanlarımız örgütsüz kalınca dü
zenin pisliklerinden fazlasıyla etkilenmişler. Bu yıkıcı et
kileri ile mücadele etmekte kesinlikle kolay olmamış. 
Yoldaşlar, birçok şeyi düzene soktuktan sonra sınıf çalış
masına hız kazandırmak için bizim gelmemizi uygun 
görmüşler. O dönem örgütün genç yoldaşlara böyle gü
venmesi beni oldukça şaşırtmış etkilemişti. Örgüt nasıl 
oluyorda bize güvenebiliyordu. Ya zarar verirsek, ya 
başaramazsak derken, oldukça disiplinli bir çalışma içe
risine girdik. Yoldaşlar arasında ilişkiler, disiplin, birbi
rine karıştırılmayan iç legalizmden uzak çalışma tarzı 
teorik çalışmaya verilen önem, benim bir dönem kendi
me karşı kaybettiğim güveni kısa sürede tekrar kazan
mamı sağladı. Hareketsizlikten kireçlenen tüm uzuvla
rım çalışmaya başlamış, gerçekten mücadele içerisinde 
örgütlü TİKB’li olduğumu hissetmiştim. O  zamana ka
dar gerçekleşmeyen kolektif çalışma içerisinde yer alı
yor, aylık program çıkarıyor, her zaman hedeflediğim 
gibi sınıf çalışması içerisinde çalışıyor, mitinglere katılı
yor, sendikalarda birşeyler yaratmayı hedefliyor; ka
dınların hareketlenmelerini sağlıyor, teorik  çalışmayı 
aksatmıyordum. D ö rt bir yandan alanı kucaklamak için 
yüksek bir performans sergiliyorduk. H er an bir hare
ketlilik içerisindeydik. Eski ilişkilerim iz bize yardımcı 
olmasalar bile kendi kendimize çevre yaratmak için 
uğraşiyorduk. Ö rgüt çeperini genişletmek için güzel 
adımlar atmıştık. Hedeflediğimiz fabrikalarla ilişki 
kurabilmiş, birkaç toplantı yapabilmiş, b ir seminer 
çalışması yapmış, kadınlarla ilişkilerimizi genişletmiş, 
onlar vasıtasıyla sınıf çalışmasına dalabilmenin koşullarını 
yaratmıştık. O dönemde gerçekleşen bir mitinge katılım 
o dönemde ilerleyişimizi göstermesi açısından anılmaya 
değer. Diğer taraftan devlet varlık gösterdiğimizi his
seder hissetmez, çalışmalarımızın önüne geçmek için 
harekete geçmişti. Devletin ilk saldırısında da yarat
tığımız çalışmayı koruyamamış geri çekilmiştik. O 
dönemi yaşamış olmak şu an nasıl hareket edeceğimizi 
göstermesi açısından belki yaşanmalıydı ama çalışma
lara sıfırdan başlamak aylarca oluşturulmaya çalışılan, ter 
dökülen değerleri yitirmek oldukça üzücü.

...ayında devletin üzerimize gelmesi sonucu 
sorumlu yoldaşlar alandan uzaklaşmış. Bizler moralimiz 
bozuk, ne olduğu anlaşılmayan takiplerle, kuruluş için 
hazırladığım pankartlarla meşguldük. Ne olursa olsun 
belirlediğimiz pratikleri yerine getirecektik. Yoldaşlarla 
görüşemeyince organizasyonu üzerime almıştım. Bir

taraftan pratik çalışmayı örgütlemeye çalışıyor, pankart 
hazırlıyor, oluşturulan ... gruplarla görüşüyor. ... atılan 
işçilerle ilgili birşeyler yapmaya çalışıyor. Kadınlarla 
beraber ev ziyaretleri yapıyor. Bir basın açıklaması ör
gütlemeye çalışıyordum. Gözaltına akmalarla beraber 
yine herşey durmuştu. Ne ... fabrikasına müdahale 
edebilmiş ne de bir ayımızı feda ettiğim iz pratik ça
lışmaları yapabilmiştik. Alandan uzak, çalışmalardan 
uzak, yoldaşlardan uzak korkunç bir 20 gün. Herşeyi, 
yüzüstü bırakmış gibi. En çok moralimi bozan ise ... 
işçilerinin güvenini sarsmaktı. Devletin de istediği buy
muş demek. Bizleri alandan uzaklaştırmak. Alana tek
rar geldiğimizde, sorumlu yoldaşla değerlendirmemizi 
yaptık. Tekrar çalışmaları toparlamak gerekiyordu. 
Zaten işçi komitesi kalmamıştı. H içbir zeminde is
tenildiği düzeylerde çalışmamıştı. İşçi arkadaş bizden 
biri olduğunu hiç hissetmemiş bizi hep gerilerden takip 
etmişti. Memur arkadaşın da kendi alanıyla ilgilenmesi 
gerekmişti. Sonuç itibariyle sınıf çalışması benim bi
reysel çabama bağlı olarak ilerlemişti. Hedeflediğimiz 
işçi ilişkilerimiz içerisinde ileri işçileri belirleyip, onları 
komite içerisinde değerlendirmekti. Sorumlu yoldaş 
kendi alanımız içerisinde çalışmaları ağırdan alıyor, 
oluşturacağımız yeni çalışma tarzı üzerinde düşünme
mizi istiyordu. Bu arada yine alanımızdan uzak kalıyor. 
Okumaya zaman ayırmamızı, simalarımız biraz unu- 
tuluncaya kadar gidiş geliş yapmamızı istiyor. Güç 
toplama dönemi böyle geçiyordu. Bu dönem morali
mizin kötü olduğu neredeyse alanla hiçbir ilişkimizin 
kalmadığı bir süreç. Yerel heberleri bile bilmiyorduk. 
Güvenlik düşüncesiyle birazcık da korkularımıza hitap 
edildiğini, geri yönlerimize hitap edildiğini düşünüyo
rum. Aynı durumlarla karşı karşıya kalınca daha son
raları biz de öyle hareket ettik. Çekildik, güya çalış
maları güvence altına almış olduk. Yoldaşın birinin 
dediği gibi biz alanda olsak da güvenlik gerekçesiyle 
varlık gösteremiyorsak ha güvende olmuşuz ha olma
mışız ne yazar. O zaman ben şu şekilde düşünmüştüm 
bu süreci, sorumlu yoldaş yalnız kalmıştı. Ve birçok 
alanda bağ kurması bazı şeyleri tekrar düzenlemesi 
gekiyordu. Hepsine birden koşturmak kesinlikle çok 
zordu. Bu yüzden çalışmaları ağırdan alıyor, alanı tekrar 
şekillendirmek için bizlere danışıyor, nasıl bir yöntem 
izlememiz gerektiği üzerine tartışıyorduk. Tabii bu 
dönem bizim rehavete kapıldığımız, disiplini unuttuğu
muz bir dönem oldu. Partik olmayınca kireçlenmeler 
tekrar başlar. Hele de moral bozuksa küçük-burjuva 
zaaflara davetiye çıkarılmış olur.

Bu dönemi anlatan bir rapor sunmuştum yoldaşla
ra. Tekrar bazı şeyleri yazmak ihtiyacını hissetmemin 
sebebi, şu anda gelinen durumun kaynağının bu bir yıllık 
süreç olması. Gelgelelim, ağır ağır ilerleyişimize bir 
nokta koymak için çalışmaları, ilişkileri toparlamak için 
tekrar hedefli bir çalışmaya girdik. Hedefli olmayan bir 
çalışma, zamanı katletmek demektir. O  zaman, ne ya
pılmalı? Herkesin önüne bir hedef koymalı. İlk hedef



piknikti. O  zaman cezaevinden yoldaşlar çıkmış bir ko
mite oluşturulmuştu. Öğrenci, memur, işçi çalışmasını 
yürüten bizden bir piknik komitesi oluşturuldu. Tam bu 
hazırlıklara başlamışken operasyon haberini aldık. Alanı 
tanıdığım için böylesi dönemlerde insanlarımızın çok 
etkilendiğini bildiğimden koyacağımız inisiyatifin önemi 
büyüktü. Diğer yoldaş cezaevinden yeni çıkmış alanla 
ilgili bilgisi zayıftı, ilişkileri tanımıyor. Bölgenin geçirdiği 
erozyonun etkilerini bilm iyor, kısacası alanı tekrar 
tanıması gerekiyordu.

Hiçbir çalışmayı durdurmayacak, yalnız kalsak bile 
bir örgüt adamı gibi davranacaktık. Deneyimsiz insan
lar değildik. Geleceğin kadrosu gibi görmeliyiz kendi
mizi. Bize sürekli bir kadro gibi davranmayı öğrettiler. 
O  zaman insanlar bizi bir otorite  olarak tanımalıydılar. 
Pikniği yapacaktık önce. Operasyondan bir hafta sonra 
olması gereken piknik havanın yağışlı olması ÖSYM 
sınavı sebebiyle Haziran’ın sonunda yapıldı. Pikniğin 
sanat (tiyatro, müzik) ayağını oluşturan öğrenciler bizi 
yalnız bırakmıştı. Bütün çalışmalarımız pikniğe endeks- 
lenmiş, davetiye basılmış satışlara hız vermiştik. Pik
niğin ertelendiği hafta sınıf ... fabrikasından 15 işçi 
katılmak için hazırlanmışlar. Ertelendiği haberi onlara 
ulaşmayınca da kendi aralarında piknik yapmışlardı. 
Devletin mahallelerde yoğunlaşması bazı çalışmaları 
aksatıcı oldu. Her neyse 3-5 kişi katılsa da olacaktı bu 
piknik. Az katılımlı olmasına, 30 işçinin de geleme
mesine (bizden kaynaklı sebepler) rağmen coşkulu bir 
piknikti. Mahallelerden gençlerin oluşturduğu bir müzik 
grubumuz bile vardı. 15-16 Haziran İşçi D irenişi, i  984 
Ö O  D irenişi, SAG-ÖO D iren iş i konulu piknik çalış
masının aksamadan sürdürüleceğine inancın pekişmesi 
açısından önemliydi. Bu süreçte çalışmaları hiç aksat
madan çok düzenli b ir şekilde yürüttük. Düzenli 
toplanmaya çalışıyor, teorik çalışmalar yapıyor, “ B ir 
Adım  Daha" kitabı da gelince de oldukça seviniyor, bü
yük bir hızla okumaya çalışıyor, aylık hedefler belir
liyor, haftalık çalışma programı çıkarıyor, hiçbir şeyi 
kesintiye uğratmıyorduk. Aramızda b ir işbölümü 
yaptık. Aidat alacağımız insanları belirledik. Yoldaşların 
bizi araması uzun da sürse örgüt olarak var olacaktık 
kısacası. " Yarın B izim dir Yoldaşlar1' kitabı her zaman 
bir örnekti benim için. Ö rgüt ağır darbeler yemiş, daha 
önceden silik bir görünüm veren PAULO ikirciksiz 
çalışmaları hızlandırmış. Çok kısa b ir süre içerisinde 
örgütü işler hale getirmişti. Belki yılların deneyimli bir 
kadrosu bahsedilen. Yıllarca örgütsüz kalabiliriz, yayın
larımız bile çıkmayabilir, bize ulaşmayabilir. Tek başı
mıza kalabiliriz. Ama biz TİKB'nin ideolojisini taşıyorsak 
eğer, bunlar ilerlememizde bir engel teşkil etmez. Ama o dönemin tam hakkını veremedim. Daha çok çalış
mam gerekirdi. Daha çok kafa yormam gerekirdi. Hiç
bir şeyin beni engellemesine izin vermemeliydim. Ken
dime, ideolojime inancım sonsuzdu. Ben olmadığım 
zamanlarda dahi diğer yoldaşların her zaman inisiyatifli 
davranışları için propagandayı eksik etmiyordum. Ö r
gütün uzun zaman bizimle görüşemeyebileceği fikrini

yerleştirmeye o yüzden hiç kimseyi bekleyemeyeceği- 
mize kendimize güvenimiz gerektiği fikrini örgütlüyor- 
dum. inisiyatifimi şu şekilde eleştirmek gerekiyor. Bu 
inisiyatif bireysel bir inisiyatifti. Diğer yoldaşla kollektif 
bir çalışma içerisine girseydim daha çok verimli olurdu. 
Hem yoldaşın da inisiyatifi gelişmiş olurdu. Bu durum 
diğer yoldaşın bazı alanlarda benim kararlarımı bekle
mesine bazı yerlerde inisiyatif belirleyememesine yol 
açtı. Alan içerisindeki avantajım dışından gelen biri 
olmaktı, sorumlu yoldaşlarla sık sık birarada görülmek 
çeperimizdeki insanların benim arayışıma girmesine ne
den oluyordu.

Bu arada gene boş durmayan devlet alanda b in
lerinin varlığını hissedince, beni sorumlu insan niyetine 
takip etmeye başladı. Çalışmalarımızın yoğun olduğu 
özellikle benim işçilerle ilişkilerimin yoğun olduğu iki 
mahallede de hareket alanımı daraltınca ben de daral
mış oldum. H er zamanki zarar verebileceğim düşün
cesi halen takipler konusunda kendimi yetersiz hisset
mem beni endişelendiriyordu. Bir şeyler yaratmaya 
çalışırken her şeyi tuz-buz etmek fikri ise çıldırtıcıydı. 
Devletin ne yapmak istediğini ise anlamıyordum. O  
takipleri yaşamış olmak oldukça öğreticiydi. (Meselâ bu 
son dönemlerde de çok sık birkaç takip aldım. Ama 
nerede ve ne şekilde davranabileceğimi, nerede bize 
nasıl zarar gelebileceğini, takiplerin nasıl başlayıp atla
tabileceğimi öğrenmiş olmak bir gelişme benim için) O  
dönemde de bu takipler ve bazı evlerin devlet tarafın
dan bilinir duruma geçmesi çalışmaları aksatıcıydı. Bir 
taraftan çalışmaları kesintiye uğratmamak gerekiyordu. 
Bir taraftan da şu düşünce hakim oluyordu bana. "N iye  
daha güvenli çalışmadınız" diye hesap sorulmaz mıydı? 
En azından bağımızı tekrar kurana kadar mümkün 
olduğunca titiz çalışmak gerekiyordu.

...‘dan sorumlu yoldaşlarla sürekli görüşme içe- 
risindeydim. Zaten kendi alanımda kalmak epey zor
laşmıştı. İşçiler yıllık izinlerini almış tatile çıkmışlar, 
memur arkadaş geçici göreve gitmiş geri kalan yerler 
devletin kontrol altında tuttuğu yerler olmuştu. ...’daki 
yoldaşlarla ne yapmamız gerektiği üzerine sürekli de
neyim aktarımında bulunuyorduk karşılıklı. Bir sohbe
tim iz esnasında bölgeler arası bir koordinasyon oluştu
ralım (cezaevleri için) fikri bayağı tutuldu. Hemen nasıl 
olacağını tartışmaya başladık. Kimler arasında oluştura
cağımızı belirledik. Cezaevlerinde baskılar yoğunlaş
mış, tek kişilik hücreler yapılmış, kısacası saldırılar çok 
boyutlanmadan birşeyler yapmak gerekiyordu. O  
yüzden oluşturulma aşamasında cezaevlerine ağırlık 
verilmesi gerektiğini, sonra gündeme göre kapsamını 
genişletebileceğimizin kararını aldık. ... merkez yön
lendirici rolü üstlenecekti. İlk toplantı oldukça verimli 
geçti. Coşkuyu artırıcıydı. İlk defa böyle bir çalışma 
içerisine giriyor, bölgeler birbirini denetliyor, hare
ketlendiriyordu. H er bölgenin farklı olanaklarını değer
lendirip pratik çalışmya yönelmiştik. İlk elde cezaevle
rine yönelik pullamalar çıktı. Yaygın bir şekilde özellikle 
çalışmaların yoğun olduğu semtlerde pullamalar yapıldı.



Herkesin gündemine amaçladığımız gibi cezaevleri ko
nusu girmişti. Amaç bu konu/u sürekli gündemde tu t
maktı. Bölgemizde İH D  bünyesinde cezaevi izleme 
komitesi oluşturuldu. Bu toplantılarımızda hedefli çalış
maya önem verdik. Tutsak aileleri gezilecek, ayda bir 
düzenlenen eyleme .... bölgeden de kitlesel katılım sağ
lanacak, aktiviteyi artıracaktık. Cezaevleri önünde ey
lemleri yaygınlaştırmak için kitle örgütlerini ve aileleri 
sürekli hareketlendirecek, panel, seminer, radyo konuş
maları için olanaklar zorlanacaktı. Bu dönem SAG-ÖO 
yönelik kampanya dönemiydi. Bize kampanya çok 
sonraları ulaştı. Bu dönemde ...’da düzenlenen bir pane
le panelist olarak katıldık. Bir radyo oturumuna ailele
rimizden ve yoldaşlarımızdan biri katılımcı olarak katıldı. 
Kısmen sendikaların, kitle örgütlerinin içlerinde tartışma
larını sağladık. Diğer bölgelerin sergilediği performans 
bizden daha fazlaydı. Özellikle diğer yoldaşın üzerinde 
birçok sorumluluk, birçok şeyle direkt kendisinin muha
tap olması moralimin bozuk olmasına sebebiyet veriyor, 
bir taraftan aile sorunları eklenince daha çok yoruluyor
du. Ona gereken ilgiyi gösteremediğimi, sorunlarla onu 
yanlız bıraktığımı düşünüyordum. Kolektif çalışmayı 
yaşama geçirseydim çok daha iyi geçebilirdik o dönemi. 
Kararları ben alıyorum o ise uygulayıcı oluyordu.

Dönelim kom ite çalışmasına. Birkaç toplantıdan 
sonra coşkusunu kaybeder gibi oldu. ...'daki yoldaşlar da 
beni sıkıştırmaya başladılar. Komite toplantılarına katılan 
yoldaşın yönlendirmede zayıf kaldığını, konuları geniş
letmek gerektiğini, çevre illerle bağlantı kurmamız 
gerektiğini söylüyor bizi inisiyatifsiz kalmakla suçlu
yorlardı. Bulunduğumuz alana müdahale etme istekleri 
inisiyatifimizi kırıcıydı. Alandaki yoldaşların ise emeklerini 
hiçe saymaktı. Belki bazı şeyler ağır gidiyor. Benim de 
yanlışlarım olmuyor değil. Ama bu durum birçok şeyin 
riskine g irmek anlamına gelmez. Ama şunu yapmaları 
yanlış değildi tabi. Karşılıklı deneyim aktarımı. Yoldaşlar 
bunu en iyi şekilde yaptılar. Bundan ötesi ise çalışmaların 
birbirine, alanların birbirine karıştırılması olurdu. D ur
gunluk dönemini bizde yaşıyorduk. İşçi sınıfı ve emekçi
lerin durgunluğu, bunun yanında cezaevlerine öncüleri
mize, yoldaşlarımıza saldırıların günden güne katmerlen- 
mesi karşısında, elimiz-kolumuz bağlı oturmamız kaldırı
lacak gibi değildi. Evet hızlanmak gerekiyordu. Hem de 
hiç vakit kaybetmeden.

Bölge benim dışarda olmamı artık kaldırmıyordu. 
Çünkü bir şeyler gelişmeye süreç durağanlığını yitirmeye 
başlamıştı. Yavaş ilerlemeye nokta koymanın zamanı 
gelmişti. Alan örgütçüsü gibi davranmak gerekliydi. 
Uzaktan kumandayla değil direk alan içerisinde olarak 
kolektifin emeğimize ihtiyacı var. Onu yaşamak gerekli 
hissetmek ve solumak gerekli. Bu tasarılar içerisindey
ken örgütle bağımız kuruluyor. Oldukça güzel b ir 
zamanlama. Çalışma tarzı tekrar belirleniyor, işbölümü 
yapılıyor, program çıkarılıyor, sınıfa dönüyoruz tekrar. 
Yaz döneminin durgunluğunu işçi ilişkilerim izin de 
üzerinden atmak için tekrar kolları sıvıyoruz. Özellikle 
pilot fabrikalar, pilot mahalleler belirliyoruz.

(...)

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bu böl
gede yaşadığımız en büyük sorun, çalışmaları aksatıcı 
sorun biraraya gelememe sorunumuzdu. Bunu yavaş 
yavaş aşmak için adım attık. İkinci sorun ise yerleşik bir 
yaşamın olmaması, hepimizin de işçi emekçi ilişkileri
mizde kalıyor olmamız. Okumamız önünde bir engel 
teşkil ediyor. Bunları da aşmak için yavaş yavaş adım 
atıyoruz.

( .. .)

Yaz döneminde operasyon sonrası oluşan karam
sarlığın önüne geçebilmek. Bir taraftan EKK çalışmasına 
hız vermek amacıyla ...’yle görüşmeye başlamıştık. İlk 
görüştüğüm zaman gelişimin sebebini EKK inisiyatifi 
olarak açıklamış. Yıllarca örgütsüz de kalsak, bunun bi
zim çalışmalarımızın önüne geçmemesi gerektiğini yol
daşlara açıklamış, bölgesel bir inisiyatif gerçekleştirece
ğimizi bildirmiştik. Yoldaşlarla görüşmemiz oldukça et
kili oldu. Zaten Şubat ayından beridir de onlarla görüşü
lememiş. Bu arada bölge bayağı gerilemiş, yoldaşlarımız 
dahi işlerliğini yitirmiş. Günübirlik, birbirinden habersiz 
yasal alana dayalı çalışma tarzı sürdürülmüş. Geçmişte 
elimizde mevcut olan ilişkiler dahi ziyaret edilmeye 
edilmeye yitirilmiş. Daha önceleri ismimizle anılan bu 
bölge kısacası epey gerilemiş. Bunun bilinciyle en azın
dan çalışmaları canlandırmayı, b ir şeyler yaratmayı 
hedefledik. Bölgesel koordinasyonu da bu görüşmeler 
döneminde oluşturunca ... yavaş yavaş toparlanmaya 
başladı. Bu dönemde komite(bölgesel) gösterdikleri 
performans oldukça güzeldi. Pullamaların ve bildiri 
dağıtımın çok yaygın dağıtımını yaptılar. Semtlerle tek
rar ilişki kurmaya, işçilerle tekrar görüşmeler yapmaya 
başladılar. İH D ’nin cezaevleriyle ilgili harekete geçiril
mesinde de etkileri oldu. Hemen bir işçi komitesi 
oluşturulmasını hedefledik. Şu anda ... kişiden oluşan bir 
işçi komitesi var. Bu işçi komitesiyle görüşmeler yaptık. 
EKK çalışması tekrar canlandırılacak, EKK'nın arşivi 
oluşturulacak. Bölgenin fabrika listesi çıkarılacak. Pilot 
fabrika ve mahalleler belirlenecek. Düzenli bir şekilde 
eğitim çalışması yapılacak.

Susurluk eylemleri için belirlediğimiz pilot bölgeler
de çalışmalar eyleme döküldü. Birkaç günlük çalışma 
sonucu 50-70 civarında insanı alana dökebildiler. Jandar
manın eyleme müdahalesi sonucu gözaltılar yaşandı. Bu 
bölgedeki çalışmalar görüldüğü gibi kısa sürede toplana
bilir. Hâlâ hiçbir şeyimizi yitirmemişiz. Hedefli prog
ramlı bir çalışma ile bölge eski konumuna gelebilir. O l
dukça geniş bir işçi çevresine sahip olan bu bölge ken
dini koruyamamış. Ama o dinamikleri halen içerisinde 
barındırıyor. İşçi komitesiyle ve muhabirlerimizle kam
panyayı değerlendirdik.

Kısaca ...’da işçi sınıfı içerisinde yoğunlaşmak için 
gereken herşey mevcut. Adımlarımızı sıklaştırmak 
geride kalan.

5.12.1997
♦ ♦♦



4.ıhtmîmn. dummı Kısacası cezaevi yaşam ın

dan  bahse ttik ten  son ra  bu nu n  b ir zo run lu luğu  
olan koşu lla ra teslim  o lm a  teh likesiy le  nasıl m ü 
cade le  e ttiğ im iz le  de vam  e tm e k  is tiyo rum . Bu 
du rum  aynı z a m a n d a  koşu lla r karşısında d u 
ruşum uzun da özünü o luşturan b ir halkadır.

Kaldığım ız cezaevi b ir ta ş ra  cezaeviydi. Bi
z im  g ittiğ im iz  süreçte  yen i yeni s iyas ile re  açılı
yordu ve ad li b ir cezaevi yap ılanm asına  sahipti. 
Sayımda içtim a vardı. A m a  hem en  tavır koyduk. 
Kazandık. D iğer s iyase tle rden  ta ra fta r düzey in 
de insan la r vardı. O n la rla  da  konuşarak tavır a l
m alarını sağ ladık. Daha son ra  a ra m a d a n , d u 
va rla ra  asacak la rım ıza  ve bu na  d ö n ü k  sa ld ırı
la ra karşı b ir dizi tavır ge liştird ik. Genel an la m da  
diri, tavizsiz, coşkulu d irengend ik . Siyasi k im liğ i
m izi fiili o la rak  kabul e ttird ik  a m a  resm i a n la m 
da tem silc ile r sorunu, siyasi k im liğ im iz in  kabulü 
noktasında  uzun b ir d ö n e m  m ü ca d e le  ilke 
le rim izden birin i o luşturdu. Yayınlar g irm iyordu. 
Bu hem  b ir s iyasetin  po litika la rın ı tak ip  e tm e 
sinde, dışarının havasını do ğ ru  habe rle rle  so lu
ması noktasında büyük b ir enge ld i. Erkek a rka 
daşla rım ız la  h a be rleşe m iyo rd uk . O n la r ayrı bir 
cezaevindeyd i. K am u oyu nd an  uzaktık ve sa l
dırılar açısından faş izm  için b ir avanta jdı. N ice
lik sorunu yine öyle. A m a  bu d irengen liğ im iz le , 
inancım ızla ve koşu lla ra  tes lim  o lm am ız ile on 
ların hayallerin i suya düşürdü . Bu koşu lla rda  iç 
yaşam ım ızda da  d ir iliğ im iz i, inancım ızı s a ğ la m 
laştıracak, pekiştirecek id eo lo jik -p ra tik  m ü ca d e 
le zorunluydu. E lim izde h içb ir m aterya l o lm ad an  
gün lük  gaze te le ri tak ip  e d e re k  onu da kendi 
iç im izde  b ir işbö lüm üyle  ö rgü tleyerek top lan tıla r 
yaptık. Kendim izi sadece  “şu olmuş, buo/muş/d' 
sınırlam adık. K aym asına kaydık a m a  sınıf çıkar
ları cephesinden d e ğ e rle n d irm e ye  ça lışa rak bu 
yönüm üzü g e liş tirm e ye  çalıştık. G ündem  takib i 
ve d e ğ e rle n d irm e le r d a h a  son ra  yazılı ü re tim e 
evrildi. Yer yer a ra  verilse  d e  sürdü. Kolektifin ih 
tiyaçlarını karş ılam a kültürü açısından ve ideo lo - 
jik ge liş im  açısından önem li b ir eğ itim  aracı o l
du. Ö rgüt ta ra fından  ön üm ü ze  som u t b ir görev 
o la rak  konu lduktan  son ra  ise d a h a  s is tem li ve 
üstten b ir ü re tim le  sürdü. Kendi aç ım dan  ise yo l
daş la rla  aynı hızda o lm ad ı. G eriden tak ip  ettim. 
Ayrıca kolektivizm , d is ip lin , in is iya tif g ib i sorum lu 
yo ldaşların  yön le nd iric iliğ ind e  ge liş im  sa ğ la m a 
ya çalıştık. Düzenli yatış, kalkış, spor, nöbe tler vb. 
ile de so rum lu luk  ve kolektifi sah ip len m e  an layı
şımızı, d is ip lin i ge liş tir ic i b ir kom ün  yaşam ını

sağ la m aya  çalıştık. Bu yaşam  ideo lo jik  s a ğ la m 
lığın, kavrayışın ve onu yaşa m a  taş ım a , d is ip 
line e tm e  yönüyle nereye g ideceğ i, va ra b ilece ğ i 
yönüyle eleştirild ik. Kendim izi to p a rla m a  a d ım 
larım ız da  yine bu radan oldu. Bu farkı yaşa d ığ ı
m ızda ise gevşekliğ in  to p a rla n m a d ığ ın d a  nasıl 
b ir çü rüm e başlangıcı o lduğunu g ö rd ü k .....Ben
de  yaşa m da k i e leştirile r karşıs ında da  ge rçek 
nedeni g iz lem e, örtm e, yönüyle de  kend in i gös
terd i. “Nasıl olsa içimde çözerim“ an layışı da  
etkili bunda. Bunların zararsız o ldu ğun u  d ü şün 
m em  m ücede len in  aciliyetini de  gecik tird i. Ö r
neğ in  ka lkış lardaki gevşem e ko lektif iç indeki d i
ğe r so rum lu luk la rla  karşılıklı e tk ileş im e  sah ip ti.

Toparlanm a dönem lerindek i ruh ha lin i ifa 
de  edersem : içerdeyken b ile  dışarıyı yaşam ak. 
Ö ylesine güçlü , enerjik, üretken, bağ lı h issed i
yor insan kendisini. D iriliği gün lük ya şa m a  taşı
m a m d a  en önem li e tkenle rden biris i ise e leştiri- 
öze leştiri m ekanizm ası oldu. Burada .. ve .. yo l
daşın önem li katkıları var. Ö zellik le  d e  .. yo ldaş 
ö rgü tlü  yaşam  ve gerekleri, kadro e ğ itim in e  ha 
k im iye t açısından önem li o ra nd a  ge liş tird i, ik ti
d a r perspektifim iz i zorladı. Ö rneğ in  ge len  yazı
ları iş ley iş  tarzı, Parti Rüyası. Rüyamızı kend i 
d ü şü n ce le rim iz le  ifade  e tm e m iz  nok tas ında  
zorlam ası. O rada  yazıları a n la tm a k la  düşü  g ö r
m ek  zordu. Ne anlıyorduk? Bu he m en  tüm  çalış
m a la rd a  böyleydi. Kavratıcı b ir yön tem di. G e le 
cek pe rspektifi noktasında  yön e lim  kaza nd ık  
a m a  onu  so m u tla m a d a  yol a lam ad ık . Belli a n 
la m d a  Ekim Devrimi anm ası ve on un la  ilg ili .. 
yo ldaşın  yazdığı yazı günce le  taş ınm ası boyu 
tuyla  ile rilik  taşıyordu. G elecek perspektifin i ka 
fa m d a  d a h a  som u tlayan  d u ru m  ise .. c e za 
ev ind e  o luştu. K uru luş la  ilg ili b ir tiya tro  d e n e 
m esi yaptık. Kuru luşta pa rtile şm iş  TİKB üze 
rinden  b ir tiya tro  hazırlam aya çalıştık. İş te  böy
le b ir şey" d iye ışık yandı.

E leştiri-özeleştiri. Bu m eka n izm a  eks ik lik le 
r im ize  ve ge lişen  yönüm üze vu rg u la rla  (ağırlıklı 
o la ra k  eks ik lik le rim iz) b ir bü tün  o la ra k  ge liş ti. 
Y ap tığ ım ız sa b a h  to p la n tıla rın d a  iç te  b ir ik t ir 
m en in  en ge lle nm e s ind e  de  b ir pa rça  o ldu . Aynı 
z a m a n d a  on beş g ü n d e  b ir e leş tir i-ö ze leş tir i 
to p la n tıla rım ız  vard ı. Bu sa d e ce  eks ik lik le rin  
e le ş tir ilm e s in e  ve g ü n lü k  ya ş a m la  s ın ır la n m a  
teh likes ine  sap ınca "d eğ e rle nd irm e" o la ra k  d ü 
zelttik. 15 gün önces inde  koyduğum uz hede fle ri 
ne ka d a r yerine  getird ik, ne kad a r ge tirem e d ik , 
ne de n  g e tire m e d ik  ekse n inde  ö n ü m ü z e  yeni



h e d e fle r ko ym a  an layışıy la  yön e lm eye  b a ş la 
dık.... Karşılıklı ge liş tiric ilik  iç ine g ird ik. Ha bu b ir 
a n d a  o lu ş m a d ı. Ü ze rinden  6 ay ge çm es in i g e 
tird i. U zun süre li b ir m üca de le  gerekti. B u radan 
şu sonucu  ç ıkard ım . Ö nem li o lan kafa yorm ak, o 
y ö n e lim e  g irm ek . Yola g irm eye göre lim . İsteyelim  
yete r ki on a  ulaşırız. SÜREKLİLİK... SÜREKLİLİK... Bu 
b iz im  e n e rjim iz in  ölçütü.

H e r g id iş  b ir sa p m a  teh likes in i ba rındırıyor. 
İleri ha lka n ın  g ö rü lm e d e n  geri o lan a  takılıp k a l
m an ın  da  b ir ö rn eğ i yaşandı. SAG sü rec inde  d ı
şarıyı d a  be s le m ey i hede f a lan hum m alı b ir ça lış 
m an ın  iç ine g ird ik . Sürecin sonucunda .. yo ldaşın  
d e ğ e r le n d irm e s i şu o ldu : "Yoldaş/aşma süreci 
yaşandı. Onu kavramak ve içselleştirmek açısı- 
dan. Şimdi bunu daha Heri taşımayı hedef- 
temeliyiz. Bu önemli bir halka. Organlaşmanın 
adımlarını attık."

Alt o rg a n  ça lışm a ya  başladı. Yazı g ö re v le ri
m iz d e  üst bo yu tta  ü rün le r ç ıka rm a  gö rev im iz  
vardı. Bu ü rü n le r ç ıkm aya başladı, gö n d e rm e ye  
b a ş la d ık  (Benim  kısm i oldu). S ap m am d an  b a h 
setm iş tim . Bu s a p m a  g ide rek kendi iç im izde  b ir
b irim iz le  u ğ ra şm a , tavırla r a lm a  ayrı vo lta la r vb. 
ile kend in i göste rd i. Toplantıla r bu içerikte g e rile 
m eye baş lad ı. .. yo ldaşın  uzun b ir sü re  "İleri olanı 
göremiyorsunuz, kolektifin önünüze koyduğu 
görevlere asılın. Bu noktada tıkanıyorsunuz çö
züm burada" söz le rin in  an lam ın ı b ilin ce  ç ıka ra 
m adık. Sonuçta bu  yöne lim e  gird ik. Ben yen iden  
içe k a p a n m a  yö n e lim in e  g ird iğ im  için bu y ö n e 
lim i .. sü re c in de  som u tlayab ild im . ileri halkayı y a 
ka la m a k ta  zo rlan d ım  ve gün lük yaşa m la  u ğ ra ş 
m a d a n  k o p a m a d ım . A s lında  be n im  a ç ım d a n  
hem  tıkanm ıştı he m  de  sert ta rtışm a ve çatışm a 
süreç le ri o lu m su z  ruh ha lin i yen id en  yüzeye çı
karm ıştı. E lbette ge le n  e leş tir ile r d o ğ ru ltu s u n d a  
başta  sa vu n m a  poz isyonunda ka lsam  da  y a ş a 
dığ ım  b ir o layın sarsıcılığıyla yen iden  b ir çab aya  
g ird im . Beni en çok da  sarsan şu oldu. "D ürüstlük" 
olayı. .. yo ldaşın  verd iğ i b ir eğ itim  çalışm ası s ıra 
sında bas it b ir dö rt iş lem i b ilm e d iğ im  için "Sen de 
üniversite m i okudun?"sözüne karşı tepki be s le 
d im . "Ne yani bi/mediysem"d iye  g e ç ird iğ im  iç

düşünce  g ide rek  ya şa m d a  tavırla rım a da y a n 
sıdı. İlişkiyi g izli b ir z ıtlaşm aya çektim . Yaşanan 
her olayı ka fam a taktım . Bir yan da n  da  yaşanan 
uza k la şm am da n  ürktüm . B enim le y ine volta a t
m ayacak la r vb. ilg is iz lik  korkusu sardı. D a ra lm a 
ya başladım . Kötüye g id iş  karşısında .. yoldaşın 
b ir konuşm ası oldu. Tepkim in çıkış noktasını açı
ğa  çıkardı. Sürekli kafam ı po litik  sorun lara  yoru- 
yo rm uşum  g ib i, ge rçeğ i örten cüm le le r kurdum  
karşısında. Bunu açığa  ç ıka rd ığ ında  hem  s a r
sıldım  hem  de  dürüstlük  üzerine uzunca düşün
düm . Ç ıkardığım  sonuç şu oldu: M ücade le  d e 
neyim i ne kad a r o lu rsa  o lsun her d ö ne m de  taşı
nan  eks ik lik le rin  aç ığa  ç ıkm asından  ko rkm a 
m ak. Aksine o açığa  çıktığında o denli o eksik
lik le m ücade le  şansı kazanacağız.

.. sürecin i bu rad a  nokta lıyorum . Şunu öze l
lik le  be lirtm ek istiyorum . Y o ldaşlar beni kaza n
m aya çalıştı. Bunun çabasını verd iler. Yaşadığım  
süreç sancılı oldu. Ki hep im iz  için geçerliydi bu. 
Şuna hep inand ım . H e r sancı güze llik le rin  d o 
ğu m u d u r. Kuşkusuz ye r yer ps iko lo jik  e tk ilerin i 
yaşıyorum . Ö zgüven boyutuy la . A m a  to p a rla n 
m aya  ba ş la d ım . B unda da  ka ld ıraç  şu oldu. 
Yo ldaşlar k.burjuva öze llik le rim e  karşı tavır a ld ı
la r düşüncesi. M ü ca d e le  ettiler. Ö zgüvenim i bu 
güçlü  m ücade le  zem in i üze rinden  toparlıyorum . 
D aha da  sağ lam laşacak . Bende o d a m a r var.

Son du rum  (hizip) bu ge lişm e m in  üzerinden 
ka fam da  daha  yerli yerine oturuyor. İdeolo jik b ir 
çıkış yok. K iş ise lleştirm enin , b irik tirm en in  ve s ip e 
re ya tm an ın , ko lektifin  ih tiyaç la rın ı k a v ra m a 
m anın , du rgun  dönem e, koşu lla ra  teslim  o lm a 
nın ruh ha lin i res im liyo r. S osya l-devrim  ö rgü tü 
nün ne d e m e k  o ld u ğ u n u  ve onun kad ro  tip in i 
da ha  de rin lem e s ine  kavram ayı ve onu yaşam a 
geçirm eyi ön üm e  he de f o la ra k  koyuyorum . Ko
şacağım . Özgüvenle, inanç la , bilinçle... Sınıf ç a 
lışm ası eksen inde  a lan  ö rgü tçü lüğü  önem li b ir 
çıkış o lacak. B izler gö rev le rim iz le  bütün leştikçe 
hızla gelişeceğ iz. Y oldaşça se lam lar...Yaşasın TİKB!

Orak-Çekiç oku, okut 
düşmana teslim etme!
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G az i Rntl Faşist Halk 
D lre n lş l'n ln  y iğ i t  kızı. 

K avg ay la  büyüdü, kavga  
b a y ra ğ ıy la  göm üldü. 01 r 

g«c« va k ti da ld ı b a r ik a ta . 
"Bizsiz olmaz bu İşle/' 
d e d i, ö lü m  mü? "Gül 

kokan çar olsun " Vuruldu.
Y o ldaşla rın ın  ko lla rın da  

ı bu ldu onu ölüm.

HRKRN ÇRBUK (Savaş) 
12-13.Mart 1995

M ilita n  ka ra k te ri, her 
zam an ön e  a tılm a , 

düşm an la  cephe cep he ye  
ge lm e ö ze llik le rin d e  

som u tlan ıyo rdu . Devrim ci 
gö rev le ri ye r in e  

g e tirm e d e k i sab ırs ız lığ ın ı 
ise, Gazi RntiFaşist Halk 

D ire n iş i'n d e  ö lüm le 
kucaklaşırken de  g ö s te rd i.

RZMİ RKRN (TİKB militanı),
18 Nisan 1979

R dana 'da  b ir  ka rako l baskını 
s ıras ında  ş e h it  o ldu . Rzmi 

yo ldaş, TİKB savaşçıla rın ın , b ir 
işkence yuvası o lan  Hacıbayram  
K arako lu 'nda g ö za ltın d a  bu lunan 
TİKB sem pa tizan la rın ı kurtarm ak 

iç in  dü zen led ik le ri baskında , 
çıkan ça tışm ad a  vuru ldu. Çatışm a 

sırasında, düşm ana  d a  ölü ve 
yara lı ka y ıp la r v e rd ir ild i.

SCRDRR YILMRZ(Camcı), 
Mayıs 1980

Ö rgü tün  ö z e llik le r iy le  öne  çıkan, 
işçi ve em ekç ile rle  iliş k i kurma ve 
onları ö rg ü te  kazanm ada  ö rn ek ti. 
R lçakgönüllü, fed aka r, ça lışkan ve 

ısrarcı b ir  ö rgü tçüydü . Serdar 
K a rta l'd a  y ıld ırım  düşm esi sonucu 

a ram ızdan a y rıld ı.



ORAK-ÇEKİÇ

Kadrolardan...Komitelerden...Kadroları! an...Komitclcrtkıı...Kadrolardan...koıı»lt<' ,
hıı kişisel ı alnınından:

Eksikliklerimizle karşı karşıya gelmekten korkmayalım!
İnsan, cezaevi yaşamında kendisiyle doğrudan karşı karşıya geliyor. Hepimiz için geçerli bu. 

Eksikliklerimizle, zaaflarımızla, gelişkin, olumlu özelliklerimizle daha yakından tanışıyoruz. Bu olduk
ça önemli bir avantaj. Komünist kişiliğimizin temellerinin sağlamlaştırılmasında ve ona doğru 
yürüdüğümüz yolda önemli bir köprü işlevi bu. Ancak kendimizle karşı karşıya gelmekten korkmu
yorsak... Bu korku varsa çürürüz. Kolektif içinde uzun süreli olması ve inatlaşmam yönüyle boyutlu 
biçimde bende görüldü, ideolojik geriliğimi aşma, sınıf mücadelesinin içinden geçtiği süreci kav
ramaya, kolektifin ihtiyaçlarına kafa yorma ve onun gereklerine göre konumlanma biçiminde değil, fi 
Bu gerilik k.burjuva ara sınıf tavrı özelliklerinde (düşünce tembelliği, kendince özgünlükler yaratma) | 
ısrara yol açtı. Yeraltı yaşamından cezaevi sürecine dek uzanan süreçte yaşadıklarıma ya- I 
hancılığıma teslim oldum. Ve onlarla sürekli mücadele etmeyi değil içe kapanma yolunu seçtim. İçe J 
kapanma yaşadığım ortamda kişisel anlaşmazlıklarla mücadeleden kaçma ile başladı. Onlarla an- s 
laşamıyorum öyleyse burada yokum anlayışını taşıdım. Elbette bunda birinci dereceden etkili olan 
duygusal ilişkiye yaklaşımımdaki zayıflığı da saymak gerekiyor. Yaklaşımdaki zayıflığımın biçimi ise 
sadece yaşadığım gelişmeler parçasından bakıp olumsuz ruh halini bu özlemle daha da karartma 
yolu oldu. Oysaki onun yeri mücadelenin bütünü içinde daha ileri atan, enerjiye enerji katacak, 
coşkuyu, heyecanı besleyecek bütünün bir parçası olması idi (ki bugün bu anlayış güçleniyor). Tüm 
bunlar cezaevi sürecinde daha da derinleşerek kolektifin ihtiyaçları penceresinden bakamamayı 
kendi içinde bir dünya yaratıp ona kapanmayı, çevresinde sanki hiç kimse yokmuş gibi, yoldaşlara 
karşı hiçbir sorumluluk taşımıyormuş gibi davranmayı getirdi. Kişisel anlaşmazlığa takılmasaydım, 
kişisel ilişkilerim iyi gelişseydi sorunsuz olmasının rahatlığıyla oldukça dışa dönük ve üretken bir yol 
izleyeceğimi biliyorum. Ama bunun dayandığı zemin de işte böylesine kaygan bir zemin olacaktı. 
Nasıl özgünlükler yarattım, düşünce tembelliği nasıl nüksetti? Şiirler yazdım. Bir de öykü. Ama bun
ların içerikleri partili sanat anlayışından uzak, ne politikalarımızı işliyordu ne de umut doluydu (ki... 
sürecinde tiyatro yazımı, küçük skeçler konusunda bu anlayış -partili sanat- sergilendi). Sonra kolek
tifin önüme koyduğu teorik kitaplara uzun zamanlar ayırdım ama burada da onları kavrama ve 
teorik gelişkinliği sağlamada uzmanlaşma hedefiyle okumadım. Bu yüzden sistemli hale ge
tirmedim. Sadece okumam gerektiği için okudum. Ki okurken kafada sürekli kopuşlar yaşadım. Ne 
mi düşündüm? Yaşadıklarıma anlam veremedim. Duygusal ilişkimi düşündüm. Kolektife ilgi göster
meden, sorumluluk duymadan, onlardan ilgi beklentilerimle örülü "Bana niye soğuk ve ilgisiz 
davranıyorlar"diye sorguladım. Günlük yaşam içinde çıkan anlaşmazlıkları o parçada düşündüm. 
Bunlar tümüyle olumsuz ruh halini derinleştirdi. Yabancılaşıyordum. Giderek duygusal bir kararla 
kopuşa vurdu. Ama toparladım. Çünkü "neden devrimciyim"diye sorguladım. Mücadele etmek is
tiyordum. Onun dışında bir yaşam düşünemiyordum, kafamda canlandıramıyordum. Beni bu kopu
şa iten şey bugüne kadar neden niçin mücadele ettiğimi kavrayamamış olmam ve bunun bilinciyle 
hedefe kilitli bir yürüyüşümün olmamasıydı. Kendimi bu noktada geliştirememiş olmamdı. Pratikten 
düşünüş tarzının şekillenmesiydi. Teoriden kavrama ve onu yaşama geçirme ilişkisini geliştirme 
yönelimine girseydim ideolojik kavrayışı cezaevinde pekiştirmiş olacaktım. Kısa bir sürede toparlan- 
malıydım. Bu yönelime girdim. Ama işim hiç de kolay olmayacaktı. Zor ve sancılı olacaktı. Bunu 
bilerek yürüyüşe devam kararı aldım. Ve yürüyorum. Çıkardığım sonuç şudur: Bilinçli, hedefli*, kolek
tifin ihtiyaçlarına göre konumlanan, k. burjuva alışkanlıklara karşı sürekli mücadele içinde ancak 
gelişim sağlayabilirim. Sağlam zeminde mücadele edebilirim. "Kişiselleştirme sanal/lse insanı an
cak uyuşturur. Kendimizle karşı karşıya gelmekten korkmanın gideceği noktayı somutlamak iste
dim. Devamı 21. sayfada
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