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,'ıiM'! İ l i  İmi lık '001 l'iyutı: 500.000TL Türkiye İhtilalci Komünistler Hırliği Merkezi Yavın Oryanı

Stratejik bir kavrayışla 
devrimin gelişme olanaklarım büyütmek
I I I yliıl durgun gökte çakan şimşek değil

di, A m ili uluslararası planda çok belirgin bir 
(Millili ildim değişikliğinin de sıçrama tahtası 
«dılıı I mporyalist haydutlar ve uluslararası 
g i’iiı illi, i «indinden olmayan herkese karşı 10 
yılld lopyokun savaş ilan etti. Bunun ilk adımı 
i ılrımi da dünya çapında daha açık bir askeri
siyim zorbalığa, ezilen sınıf, halk ve ulusların m İ ı denetimine dayanan bir nevi olağanüstü 
hal ıe|iminin kurumlaşmasına yönelmekte-
«İli İre

I II mite bu, en azından komünistler açışın
dım yepyeni, beklenmedik bir şey sayılmaz. 
( tlnğanüslü tarihsel dönemlerde, sınıflar ve 
uluslun m ısı yönetim ve egemenlik biçimlerinin 
de «»lağı tnü'.lü bir karakter kazanması kaçınıl- 
ınn/dıı I mpeıyalist kapitalizmin şiddetlenme 
eğilimi yösleıen genel krizi, 'ayaklanmalar 
yCı/yılı'nu «ıçılııınkta, uzun dönemde 'yasa ve 
ı İli/en unlumu utoıitesi'ni tehdit etmektedir.
I mpeıyuli/m ve mali sermayesinin yaşamın 
lüm nlnnlııniMi azami kar saldırganlığıyla 
gitmesi ıy.ı smılı vo emekçi halkların yaşam 
gmjeilni I • •İdinden fuvroyarak eze eze en katı 
biçimde l idnlm r ışlalıası, buna karşıt yöndeki 
d lıııiıııllde ii dn «,oğaltıp yoğunlaştırmakta, 
t'inel ı,ı su mili ııııı toplumsal istek ve özlem- 
loılnlıı yum sıııı birleşik bir mücadelenin 
İni Hinim dn genişletmektedir. Dünya çapında

ki politik sarsıntıların da temelinde, çürüyen 
kapitalist üretim ilişkilerinin mengenesinde 
asgari düzeyde bile karşılanamaz olan toplum 
sal gereksinmeler vardır.

Asya krizi, karşıdevrimin 10 yıl bile 
sürmeyen zirve noktasından geriye, ezilen sınıf 
ve halk hareketlerinin ise dip noktasından 
ileriye gitmeye başladıkları bir dönemeç 
olmuştur. Elbette Asya krizi öncesinde de 
pekçok halk direnişi yaşanmıştır. Ancak 
emperyalizmin hegemonik kıta sahanlığının 
orta sınıflar ve bir dönem yaygın hayranlığını 
kazandığı aydın kesimler içinde bile sarsılmaya 
başlaması, işçi sınıfı, emekçi kitle ve gençlik 
hareketlerinde antiemperyalist ve giderek 
a nti kapital ist dinamiklerin boy vermesi, 
emperyalist küreselleşme ve kuramların kitle 
eylemleriyle sorgulanmasının yaygınlaşması ve
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Vcıadedilmiş ideal kapitalizm ütopyasının 
başlıca ideolojik kaleleri olarak Asya Kaplan
ları, Japon Mucizesi, esnek üretim, post 
fordizm, post modernizm, Doğu Bloku 
ülkelerinin özgürleşmesi, teknolojik refah, bilgi 
çağı, yeni ekonomi, serbest piyasa, 
sürdürülebilir kalkınma, farklılıklara hoşgörü, 
küreselleşme ile gelecek insan hakları, barış ve 
demokrasi, sivil toplum, temiz devlet yalanları 
çürüyen kapitalizmin inatçı ve cehennemi 
gerçeği karşısında zincirleme çöktü. Asya krizi
ni takip eden ve daha yıllara yayılacağı kesin
leşen sön uluslararası kriz devresi ise, birçok 
yarısömürge ülkede rejim krizleri ile birlikte 
emperyalist hegemonya krizini ve toplumsal 
krizleri de belirginleştirmeye başladı.

At
"Dünya giderek ABD'nin yaşamsal çıkar

larının düşmanı haline gelmeye başladı" diyor
du ABD Ulusal Güvenlik Merkezi. Rakip 
emperyalistlerin ABD patronajına karşı işbirT 
liğine gitme eğiliminin yanı sıra, demokrasi 
görüntüsü vermeye zorlanan birçok 
yarısömürge ülkede, faşist rejimlerin yasa ve 
düzen sağlama otoritesinin zayıflayabileceğin- 
den, kitle hareketlerinin kontrolden çıkmaya 
başlayabileceğinden derin endişelerini belirti
yordu. "Bu bırakınız yapsınlar cennetiçe 
giderken ilginç bir şey oldu. Ülkeler sandık
larından fazla özgür olduklarının farkına 
vardılar" diyordu ABD emperyalizminin baş 
ideologlarından Zakaria da: "Ekonomi artık 
kral değil. Küreselleşme siyasallaşıyor!"

ABD, Küba, Irak gibi devletlere, Filistin'e, 
vd. boyun eğdiremediği gibi bunlara 
emperyalistler arası çelişkilere de oynayarak 
ayak direyen Malezya, Venezüella gibi yenileri 
eklenmeye başladı. Ayak diremenin mahiyeti 
tartışılır, ancak daha önemlisi, emperyalist güç 
merkezlerine muhalefet örneklerinin dünya 
çapında emekçi holklaı ne/dindo ilgi, sempati 
ve destek odağı oluvermesidiı. Küresel dileniş 
hareketinin “Başka bir dünya mümkünl’ ılo 
gam, emekçi yığınlann hu çıkış aınyışı ve 
özlemini ifade etmektedir. I ınpeıyalı/ınııı I • >ııl

rol dışı hiçbir ülke, muhalif örgütlülük ve 
hareket, hatta birey bırakmama stratejik yöne
liminin asıl arka planı budur. Türk-lş başağası 
Bayram Meral'in "Eylem yapmaya korkuyoruz. 
En ufak eylem bile kontrolden çıkabilir" sözü, 
esasında burjuvazi ve onun tüm uşaklarının 
dünya çapında duydukları genel bir korkunun 
ifadesidir. Yeniden yapılandırma yöneliminin 
temelinde de bu korku vardır. Emekçi kitlelerin 
çıkış arayışına akabileceği hiçbir devrimci, 
demokratik hatta sendikal bilinç ve örgütlülük 
kanalı bırakmamaya çalışmaktadırlar.

n Emperyalizm ve işbirlikçilerinin, baskı ve 
denetim aygıtlarım kesintisiz bir cevvaliyetle 
habire yoğunlaştırmaları, sınıfsal-siyasal çeliş
kilerin kontrolden çıkma eğiliminin gösterge
sidir. Devletin yeniden yapılandırılması, 
tcplumsal-siyasal-ekonomik, yaşamın her 
alanını hem yukarıdan aşağıya tümüyle 
merkezileşmiş, hem de uzmanlaşmış özel 
güçlerle içinden sıkı ve tekelci denetim altında 
tutmaya yöneliktir. Her şeyin, azami kar 
yasasının hiçbir toplumsal-siyasal engelle 
karşılaşmadan tam geçerli olacağı bir 
çerçevede yeniden düzenlendiği yerde, elbette 
en vahşi saldırı da işçi sınıfı ve emekçi halklara, 
onların sosyalist, devrimci, demokratik, ulusal 
kurtuluşçu hareket ve örgütlülüklerine 
yönelmektedir. Artık biçimsel burjuva 
demokrasisinin son kalıntıları da tasfiye 
edilmekte, örneğin en basit sendikal direnişler 
bile “terör" kapsamına alınmaktadır. Karşıdev
rimin hareketi, uluslararası planda da fazişme, 
daha açık terörcü güç yoğunlaşması ve 
merkezileşmesine doğrudur. Kıvrıkoğlu'nun 
‘Gerekirse yüz yıl süreceğini" deklare ettiği 28 
Şubat benzeri azami egemenlik programlarıy
la, sürece yayılmış darbelerle, yarısömürge 
ülkelerin iç işleri de buna göre di/ayn edilmek
ledir Yeniden yapılandırmanın özü, c/ilen 
'.milinin tüm İm ııadesi/loşmenııı dııyulılınuk 
istem ik im i  Ilı

7\vın'.yuy<ı hafim alan dünyaya hakim 
a l  d i " em pe ıy ıılr.l şıuııyln Afganistan'dan



'Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim 
olur" emperyalist , şiarıyla Afganistan'dan 
başlatılan yeni emperyalist terör harekatı, 
dünya çapındaki yeniden yapılandırma strate
jisinin, daha açık zorbalık araçları ve kurum

lar, bunu tek tek saldırı ve operasyonlardan 
ibarerigörenler, sınırlı güçlerle tepkisel hareket 
olanaklarının alabildiğine sınırlandırılmış men-' 
genesi içine sıkışıp kalmaktadırlar. TDH'nin 
güçlü direnişçi yönü, stratejik bir kırılma ve tas--

laşmalarıyla devamıdır. Emperyalist dayatma, j  fiyecilikle, kendi iç engellerine de takılmakta,
müdahale ve bastırmalar yalnızca daha açık ve 
seri hale gelmekle kalmamakta, Türkiye gibi 
faşist diktatörlüklere de halkların dayanılmaz 
boyunduruğunu son haddine kadar sıkıştırma
da açık çek verilmiş olmaktadır. Ne var ki 
emperyalizm ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin
azami egemenlik ______________
harekatını, burada aldığı 
yolu görmemek, hafife 
almak ne kadar vahim bir 
hataysa, genel krizini, 
ezilen sınıflar karşısında 
büyüyen sorun ve açmaz
larını görmemek, güç 
yoğunlaşmasını mutlak
laştırmak da o kadar tas
fiyeci sonuçlar doğurur.
Kriz ve yeniden yapılanma, 
ancak birlikte ele alınabile
cek, biri diğerine bağımlı 
iki temel olgudur.

Ne var k i emperyalizm ve 
işbirlikçi tekelci burju

vazinin azami egemenlik 
harekatını, burada aldığı 
yolu görmemek, hafife 

almak ne kadar vahidi b ir 
hataysa, genel krizini, 

ezilen sınıflar karşismda 
büyüyen sorun ve açmaz

larını görmemek, güç 
yoğunlaşmasını mutlak
laştırmak da o kadar tas
fiyeci sonuçlar doğurur. 

Kriz ve yeniden yapılanma, 
ancak birlikte e/e d/ına- 
b/lecek, b iri diğerine 

bağım lı ik i teme! olgudur.

tarihsel-sınıfsal özden boşalarak, kitlelerin çıkış 
arayışı ve çağırışıyla bağ kura ma makta dır. 
Nitekim en büyük tahribat devrimci strateji 
konusunda yaşanmaktadır. Küçükburjuva ta:>- 
fiyeciliği, F tipi cezaevlerinin bile stratejik bir 
saldırı olduğunu yeni anlamış, ama bunu dahi 

çok yönlü örgün bir karşıdev
rim stratejisinin bütünlüklü bir 
bileşeni olarak göremediğin
den, yine sınıf mücadelesinden 
kopartarak yanlış anlamıştır!

Emperyalist . kapita
lizmin liberal-ütopik vitrinini 
gerçek kabul edenler zaten 
ilk elden batağa koşan- 
lardır. Emperyalizmin temel çizgilerinde reform 
yapılabileceğine inananlar, yeni “sosyal 
emperyalizm" havarileri bunları izlemektedir. 
Emperyalizmin ekonomisi ile politikasını bir
birinden koparıp, azami kar yasasının siyasal 
demokrasi ile birlikte gerçekleşebileceğine 
inananlar, şimdi de demokrasiyi füzeler ve 
dünya çapında kirli savaş kriterleri arasında 
aramak durumundadırlar.

Emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci burju
vazinin yalnızca ekonomiyi değil, siyaseti ve 
toplumu azami egemenlik yönelimiyle yeniden 
düzenleme stratejisinin hala farkına varmayan

Emperyalist kapitalizmin 
genel krizini, büyüyen zor 
yoluyla yeniden ilişkilendirmeye 
çalıştığı çelişkilerinin kendini 
dayatmasını, tahammül 
edilmez biçimde bunalttığı 
yığınların gözünde temel 
kurum ve politikalarının eski
meye başlamasını vb. 
görmeyenler ise, sanki duruma 
mutlak olarak hakim, 'karşı 
konulmaz bir güç ve irade 
karşısındaymış gibi secdeye 
varmaktadırlar. Kriz ve yeniden 

yapılandırma, kendi yolunu arayan toplumsal 
zorunluluk ile zorbaca baskılar, uçlarda 
birikme ve sınıfsal karşıtlaşma eğilimi, son 
derece çalkantılı, dinamik bir süreçtir. Böyle bir 
süreçte, en şiddetli bastırmalar, en güçlü baskı 
kurumlaşmalarının bile kitleleri zaptedici etkisi 
sınırlı ve geçici olmaktadır. Bu yüzden karşıdev
rim, ezilen sınıflar ve temsilcilerinin mücadele 
güç ve olanaklarını daraltarak ele geçirmeye 
çalıştığı hiçbir kilit halka ile yetinmeden, her bir 
halkayı birbiriyle bağıntılandırarak, saldırısını 
stratejik bir kapsamda yaşamın her alanında 
örmeyi sürdürmekte, asıl gelecekteki egemen
liğini azami güvenceye almaya çalışmaktadır.



Komünist, devrimci, demokratik, ulusal 
kurtuluşçu örgüt ve hareketlerin en katı 
biçimde sınırlandırılması, tecrit ve tasfiye 
kıskacında etkisizleştirilmek istenmesi, 
hücreleştirilme koşulları ile, kitlelerin çıkış 
arayışı ve çağrısı arasında tahammül edilmez 
bir çelişki ortaya çıkmaktadır.

Şu sonuçlar çıkanlmalıdır:

Günübirlik, dar tepkisellik, kaba ve yüzey
sel muhaliflikle sınırlı devrimcilik, karşıdevrimin 
daralttığı çemberden de 
önce, kendi iç sınırlılığına 
toslamıştır. Zaten bu çember 
de basitçe faşist baskı ve 
saldınlardan çok, işçi sınıfı ve 
kitlelerle bağların zayıflığın
dan kaynaklanmaktadır.
Sınırlı özgüçlere daraltılmış, 
hemen sonuç alma beklentisi 
üzerine kurulu her yaklaşım 
kendi eliyle yarattığı bu çem
berin içinde kalmaya 
mahkumdur. Oysa karşıdev
rimin yaşamın her alanından 
örgünleştirdiği saldırı ve 
denetimin stratejik kapsamı, 
ancak yine yaşam ve 
mücadelenin her alanı için
den kendini büyüterek, maddi güç ve önderlik 
olanaklannı genişleterek yürütülen örgün ve 
stratejik bir komünist faaliyetle kırılabilir.

Bir biçimde örgüte bağlı olmakla örgüt bi
linci, işçi sınıfını platonik olarak sevmekle 
devrimci sınıf bilinci, tarihi bilmekle tarih bilin
ci, bugüne muhalefet etmekle geleceğin 
yaratılmasında etkin bir öğe olmak arasında 
büyük fark vardır. Örgüt bilinci, toplumsal 
yaşam ve mücadelenin her alanında örgütü 
yeni güçlerle ve geliştirerek yeniden üretmek, 
olanak ve etkisini artırmak, iç örgütlülük ve 
çevre örgütleri ağı düzeyini yükseltmek demek 
tir. Devrimci sınıf bilinci, kendini işçi sınıfının 
organik bir parçası ve öncü müfrezesi olarak

duyumsamak, ve tüm gücünü sınıfın her düzey
deki örgütlülüğünü, bilincini ve eylemini yük
seltmek, öncü müfrezesiyle bağlarını çok yönlü 
olarak güçlendirmek için seferber etmek 
demektir. Tarih bilinci, öncelikle tarihi sınıf 
mücadeleleri tarihi olarak kavramayı gerektirir. 
Devrimi bir avuç profesyonel devrimci değil, 
onların kitleler tarafından sürekli sınanan 
önderliğinde örgütlü ve bilinçli kitleler 
yapacaktır. En sonu gelecek perspektifi 21. 
yüzyıla sosyalizmi yazma tutkusunu, umudunu, 
bilgi ve becerisini işçi sınıfına, yoksul emekçi 

kitlelere taşımak demektir.

Stratejik bir bilinçle 
yoğrulmuş, toplumsal 
yaşam ve savaşımın her 
alanıyla içinden bağ kurup 
etkinleşen, bulunduğu 
alanın tüm mücadele bilgi, 
deneyim ve becerisini özüm
seyerek kendini eğiten, 
genişletmiş bir ilişkiler ağı 
içerisinden giderek daha 
fazla sayıdaki işçi ve 
emekçinin mücadeleye 
katılım ve katkısını sağlayan, 
aktifleştiren, devrimci bir ruh 
ve ortak hareket yeteneği 
kazandıran, uzun dönemli, 

kitleler içinde kendi olanak ve bağlantı hal
kalarını, alt kumanda merkezlerini yaratarak 
yürütülen bir çalışma her zaman sonuç ver
mektedir ve verecektir.

Daralan sınırlar ve genişleyen olanaklar, 
adam yok ama adam çok... bu çelişkilerin aşıl
ması önce kafadaki ve çalışma tarzındaki iç 
sınırlılıkların parçalanmasıyla, her yerde çıkış 
arayan yığınla adamla, alanlar içinden topar
layıcı, ilerletici kopmaz bağlar kurmakla 
mümkündür. Tarihsel va toplumsal zorunluluk, 
bu doğrultuda ekilen her tohumun sabırlı, bilgi 
ve beceri düzeyi sürekli yükselen bir komünist 
etkinlikle, bir ormana gövereceği bereketli 
toprağı sunmaktır.

Oysa karşıdevrim in  
yaşamın he r alanından  

örgünleştirdi^1i sa ld ırı ve 
denetim in stratejik kap
samı, ancak yine yaşam 

ve m ücadelenin her 
alanı İçinden kend in i 

büyüterek, maddi güç ve 
önderlik  o lanakların ı 

gen işle terek yürütülen 
örgün ve stratejik b ir 
kom ünist faaliyetle  

k ırılab ilir.



içimizdeki düşman  - s
Örgütün güvenceye alınması devrimin güvenceye alınmasıdır

1 1 Eylül'de ABD em perya lizm in in  
sim gelerine karşı düzenlenen eylemler, 
sermaye tarafından dünya çapında ve her 
alanda yeni bir saldırı fırsatı olarak değer
lendirildi. Yeniden yapılandırm ada atağa 
kalkılırken, bunun en önem li ayaklarından 
birinin sistemin güvenlik sorunu olduğu bir 
kez daha tüm  çıplaklığıyla ortaya serildi. 
Dünya ge ric iliğ in in  sa ld ırgan lığ ın ın  
toplanıp yoğunlaşacağı noktayı m uhalif 
kesimlerin ezilmesi oluşturacaktır. Başta 
kom ünist ve devrimciler olm ak üzere, tüm  
m uhalifler daha topyekun ve pervasız bir 
yoketme, ezme saldırısının hedefidirler.

1 1 Eylül eylemlerinin hemen ertesinde, 
gerek em peryalist kap ita list ülkelerdeki 
gerici-faşist uygulam aların s ık laştırılarak 
yasal b ir düzenlem eye kavuşturulm ası, 
gerekse zaten faşist d ik ta tö rlük le rle  
yönetilen ülkelerin, artık  daha pervasız 
davranacakları bir ulusal ve uluslararası 
zeminin yaratılması için başlatılan taarruz 
bunun göstergesidir. Bizzat batı medyası, 
bugüne kadar libe ra lle r ta ra fından  
demokrasinin beşiği o larak lanse edilen 
batılı devletlerde bile bir "faş/st/eşme"den 
söz eder olmuş, ünlü "Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak" sözü, bu yeni düzlemi tarif 
etmek için yeniden piyasaya sürülmüştür. 
Her türden m uhalif örgüt, "vatansız, dinsiz 
terör örgütleri" paydasında birleştirilerek 
ortak düşman ilan edilmiş, bunlarla ulus
lararası mücadele yürütmek için ağız ve 
güç birliği edilmiştir. Göstermelik burjuva 
dem okrasisi v itrin i şangırtıy la  inerken, 
a ltından vahşi kapitalizmin gerçek yüzü 
bütün iğrençliğiyle kendini göstermektedir.

Krizinin derinleşmesine paralel olarak 
esneme ve taham m ül sınırları iyice daralan 
dünya emperyalist kapitalist sistemi, sis
tem içi ya da sistemden kopuşu hedefleyen

tüm  m uhaliflerine karşı güç birliği içinde 
hareket edecektir. Bir ülkenin m uhalifi 
a rtık  bir diğer ülkede de barındırılm aya- 
cağı gibi, özellikle istihbari çalışm alarda en 
geniş ve yetkin olanaklar birleşik o larak 
seferber ed ilecektir. O luşturu lan  ser
mayenin uluslararası "antiterör ittifakı", 
ulusal ve uluslararası düzenlem eler bunun 
iç ind ir. Barınm a, do laşım  ve m ali 
o lanaklar boğulm ak istenecektir.

Söz konusu saldırı dalgası, emperyalist 
kap ita lis t sistemin yeniden yap ılanm a 
harekatının bir gereği olarak zaten vardı ve 
daha da dizginsiz bir hal alacağı görü lü
yordu. Ancak 1 1 Eylül olayı, süreci hız
land ırm ak ve sermayenin ihtiyacı o lan 
güçlü bîr bahaneyi sunmak gibi bir rol 
oynam ıştır. Bugün dünya ha lk la rın ın  
önüne konulan "Ya ABD'den yanasın ya da 
karşısında" ikilem inin a ltından okunması 
gereken, "Ya bu sistemden yanasın ya da 
bu hayasız sistemin hedefi" anlayışı ve 
pratiğidir. Yaratılan bu elverişli zeminde 
yaşanacak kapışmanın amansız olacağı 
görülm elid ir.

Dünya işçi sınıfı ve em ekçile rin in  
büyüyen ve kendin i büyütm e eğ ilim i 
taşıyan hareketi, sınırlarına doğru daralan 
sermaye için ciddi bir tehd it o luşturm ak
tad ır. Sosyalizmin nesnel koşu lla rın ın  
o lgun luk  derecesi, özlem ve ta lep le ri 
büyüyen emekçi kitlelerin zapturapt a ltın 
da tutulm asını güçleştirmekte, ezilenlerin 
her hareketi, samanlığa düşen bir kibrit 
çöpü etkisi uyandırma potansiyeli taşım ak
tadır. Bu nedenle, karşıdevrim için sistemin 
güven liğ in i sağlam a sorununu b ir üst 
düzleme taşım ak zorunluluk halini alm ıştır. 
Yeniden yapılanm a ile başlatılan bu yeni 
düzlem iyi tan ım lanm alı, karşı tedbirler 
buna uygun alınm alıd ır.



Bugün karşıdevrim in stratejik yönelimi, 
sisteme m uhalif örgütlenm e ve d inam ik
leri, başını ağrıtır hale gelmeden de önce, 
daha bunlar ortaya bile çıkm adan ezmek, 
kaynağındayken kurutm aktır. Buna uygun 
bir yasal düzenleme, örgütlenm e ve yöne
lim içeris indedir. Siyasal, ekonom ik, 
toplumsal yaşamın her alanını yukarıdan 
aşağıya ve yerinde merkezileştirilmiş kont
rolüne dönük dev bir aygıtı, kurum lar sil
silesini büyük oranda örgütlemiş ve bunu 
sürekli yenilemektedir.

F Tipi denetim
Türkiye 'de de yeni düzlem in yasal 

düzenlemesi, kitlelere en küçük bir hareket 
özgürlüğü tanımazken, faşist legaliteyi a la 
b ild iğ ine  genişle tm e ve yayma hedefi 
peşindedir. Anayasa değişiklikleri, idd i
a ların  aksine özgürlük değil, özgürlük 
arayışlarına yeni prangalar getirmiştir.

Huzur operasyonları sistemlileşmiş ve 
ülke düzeyine yayılmıştır. Her defasında 
binlerce insan elekten geçirilerek fişlen
m ekted ir. Bu aynı zam anda kitle lerin  
sokak korkusunu büyütm enin  de bir 
aracıdır. Şubelerde görmeye alışık o lduğu
muz GBT sokağa taşınmış, basit bir kim lik 
kontrolü ayaküstü güvenlik soruşturmasına 
dönüştürülm üştür. Şehir ve ilçe merkezle
rine, şehirlerarası yollara güvenlik kam era
ları yerleştirilm iştir. Şimdi bu uygulamaya 
belediye otobüsleri g ib i top lu  ulaşım  
araçlarında da geçmek için hazırlık yapıl
maktadır. Emekçi semt pazarlarına bile 
kom ando eğitim i almış özel güvenlik b irim 
leri yerleştirilm ekted ir. Birçok sektör 
(banka, işyeri, hastane vb.) ve okul 
kameralarla ve özel güvenlik birim leriyle 
denetlenmektedir. Mernis Projesi ile elek
tronik kim lik hazırlıkları baskının ve kitle 
denetim inin bir ayağı olarak tasarlanm ak
tadır. Daha apartm anların  iç örgütlen
mesinden, m uhtarlık kayıtlarından başla
yarak kolluk kuvvetlerine uzanıp oradan 
merkezileşen b ir merkezi denetim  ve 
izleme aygıtı inşa edilmektedir. En sonu,

polis arşivleri halka açılmış, m uhaliflerin 
resim ve k im lik  b ilg ile ri medya ve 
sergilerde teşhir edilerek, kom ünist, 
devrimci ve tüm  m uhalifler üzerinde bir 
kitle basıncı oluşturulmak, yaygın bir m uh
birler ağı örülm ek istenmektedir. Örneğin 
bu son uygulama ile, bırakalım  yeraltını 
açık alandaki devrimcilerin bile ev bulması 
zorlaşacak, ihbarlar artacak, evlerine girip 
çıktığ ım ız insanlar kendilerini komşularının 
basıncı a ltında  hissederek belki de 
kapılarını yüzümüze kapatacaklardır.

Öte yandan, izleme vb. konularda da, 
teknolojinin hızlı gelişimiyle bağıntılı birçok 
yeni yöntem devrededir. "Teknik takip" diye 
tan ım lanan yöntemle, hedef kişi değil, 
onun bir biçimde ilişki kuracağı düşünülen 
uzak ve yakın çevresi izlenmektedir. Ev ve 
cep telefonları (özellikle kapalıyken bile 
sinyal gönderen cep telefonları) bilgisayar, 
TV vb. elektronik eşyalar birer izleme ve 
dinleme aygıtına dönüştürülmüştür. Buz
dolapları için böyle proje yoldadır. Gece 
görüşü sağlayan dürbünler, nispeten uzak 
bir mesafeden dinleyip ses ayrıştırabilen 
d in lem e cihazları, vb. vb. gelişkin bir 
tekno lo jik  donanım  m uhalifle ri yerinde 
ezmek için devrededir.

Kısaca, sistemin güvenliğ i için 
cebimize, evimize, sokağımıza kadar soku
lan aygıtlar, kitleler için bir güvensizlik, 
ted irg in lik  o rtam ı yaratm aya hizm et 
etmektedir.

Tüm  bu an la tılan lar karşısında kolları 
iki yana düşen, morali bozulan bir devrim 
ci, devrimci olarak kalamaz. Bu noktada 
takınılması gereken tek devrimci tutum, 
öncelikle tehlikedeki büyümeyi görerek 
örgütlenm e ve çalışm a tarzında buna 
uygun yeni yöntem ve araçlar geliştirm ek
tir. Bunun için ise öncelikle eski anlayış ve 
alışkanlıklar kesinlikle terkedilip aşılmak 
zorundadır. Bu konuda, kelimenin tam 
an lam ıy la  bir 'düşünce devrim i' yap ıl
malıdır. Güvenlik sorunu artık daha strate
jik bir bakış açısıyla ele a lınm alı; konunun



takip vb. gibi kimi yönleriyle sınırlı yüzeysel 
ve gün lük  tu tum  ve yaklaşım lar 
terkedilm elidir. Bugün sınıf mücadelesinin 
geldiği düzlem, m ücadelenin tüm  a lan 
larında olduğu gibi, güvenlik sorununda 
da, işlerin eski tarzda yürü tü lm esin in  
imkansız olduğu, yeni bir düzleme sıçra
m anın devrimin geleceği açısından kaçın ıl
maz bir zorun lu luk haline ge ld iğ i bir 
düzlemdir. Ö rgütün ve devrim in güvenceye 
alınması sorunu topyekün bir sorundur. 
Kurmayından taraftarına herkesin om uz
larında o lm akla kalmaz, proletarya ve 
emekçi kitlelere mal edilmek zorundadır. 
Karşıdevrimin dev güvenlik sistemini işle
mez hale ge tirm en in , g iderek yıkıp 
parçalam anın yegane yolu budur.

Sınıf mücadelesinde gelinen noktada, 
köklü bir anlayış değişikliğine gidilmeden, 
bu konuda adım ları bugünden atılacak 
stratejik bir yönelim içinde olunm adan, 
bunun güç ve olanakları yaratılmadan, 
bırakalım  mücadelenin sürekliliğini, günü 
kurta rm anın  bile m üm kün olm ayacağı 
görülm elidir. Bugüne kadar hasbelkader 
varlığını sürdürmüş olan yeraltı örgütleri ya 
yeni bir düzleme geçecek ya da yok o la 
caktır.

Aşılması gereken eşik
Sık sık yenilen darbeler, yenilen her 

darbeden sonra kadrosal güçlerin dara l
ması, düzey düşüklüğünün derinleşmesi, 
örgütlerin asıl enerjilerini yaralarını sar
maya ve yeniden toparlanm aya harca
maları, yeraltı örgütlerin in son yıllardaki 
gerçekliğidir. Bu durum güvenlik sorununu 
g itg ide daha yakıcı ve zorlu hale getirm ek
tedir. Örgütsel çalışma sık sık kesintiye 
uğram akta, örgütsel faaliyette süreklilik 
ilkesi darbelenm ekte, çalışm anın genel 
düzeyinde sürekli bir düşüş yaşanmakta, 
kitlelerden de önce örgüt tabanında bir 
güven erozyonuna, örgütün uzun vadeli 
plan yapamamasına ve tüm  bunların bir 
sonucu olarak enerjisini sınıf mücadelesini

örmeye ve örgütlemeye akıtam am asına yol 
açm aktadır.

Kuşkusuz yenilgi, gerileme, durgunluk 
g ib i dönem lerde, m ücadelen in  düşüş 
yaşadığı süreçlerde yera ltın ın  varlığ ın ı 
güvenceye alm ak başlı başına önemli bir 
sorun halini alır. Ancak sınıf m ücade
lesinde asıl olan asla bu değildir. Çünkü 
örgütün devamlılığı, devrimci çalışmanın 
kesintisizliğini sağlam ak içindir. Bu neden
le her döneme uygun bir siyasal çalışma 
yürütm e, bunun yöntem  ve a raç la rın ı 
yaratma sorunundan bağımsız bir örgütsel 
devamlılık düşünülemez.

Bugün yeraltı örgütleri adeta kendi var- 
lık-yokluk sorunuyla boğuşm a eşiğini 
aşm ak zorundad ırla r. Yoksa önderlik  
ro lünü oynam aları düşünülem ez bile. 
G üvenlik sorunu tek başına bir sorun 
olmayıp, örgütün yeni bir düzleme taşın
ması sorunu o la rak du rm a k ta d ır 
önümüzde. Ö rgüt kendisini sınıf m ücade
lesinin gelişim ine yanıt verecek, karşıdev
rim in saldırılarını göğüsleyip püskürtecek 
bir önderlik düzeyinden örgütlem ek zorun
dadır. Çünkü güvenlik sorunu da, örgütsel 
gelişkinlik, sınıfla ve kitlelerle köklü ve 
yaygın bağ lar kurm a, m ücadelen in  
değişen koşullarına d inam ik bir tarzda 
uyarlanm a sorunudur. Her dönem de, 
döneme uygun taktikleri, çalışma b iç im 
lerin i, m ücadele araç ve yöntem lerin i 
bulup çıkarmak, kitleleri bunlar üzerinden 
m ücadeleye çekm ek, sürekli gelişm e 
gösterebilm enin ilk ve zorunlu şartıdır. 
Örgütsel yetkinlik böyle sağlanacağı gibi, 
kitlelerle en geniş bağların kurulması da 
ancak bu yolla olacaktır. Bu sağlana
m adığı koşullarda, örgütsel zayıflıkların 
büyümesi, zaafların  derinleşm esi ve 
örgütün düşman saldırılarına son derece 
açık hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kitlelere önderlik etmek kadar, örgütsel 
güvenliğ i sağlam anın, ö rgü tü  koruyup 
sağlam laştırm anın da başlıca şartı, kitle 
çalışmasıdır; işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle



en geniş bağ ların  kuru lm ası, legal 
olanakların bunun için sonuna kadar zor
lanmasıdır. Kitleleri devrimci eyleme çeke
cek son derece çeşitli örgütsel araç ve yön
tem lerin geliştirilmesi, örgütü çevreleyen, 
en yakın ındak inden  en uzağındakine 
kadar geniş bir örgütler ağının kurulması, 
bunun için legal ve yarı legal o lanakların 
yaratıcı bir tarzda kullanılması olmadan, 
örgütün ve örgütsel faaliyetin güvenliğinin 
ve sürekliliğinin sağlanmasından söz bile 
edilemez.

Kavranm ası gereken esas halka, 
güvenlik sorununun çözüm ünün sınıf 
m ücadelesin in tüm  sorun ların ın  
çözüm üyle kopm az b ir bağ içinde 
olduğudur. Bugün sınıf mücadelesinin ki
litlenme noktaları, güvenlik sorununun da 
kilitlenm e noktalarıdır. Nasıl ki, mücade
lenin her adım ında bizleri çelmeleyen, pro
letarya ve emekçilerle ilişkilerin zayıflığı ise, 
güvenlikte de bu böyledir. O halde önce
likli sorun, işçi ve emekçilerle ilişkilerin 
güçlendirilm esi, geniş letilm esi ve 
kalıcılaştırılm asıdır. Bu, içinde kaybolu
nacak geniş ve güvenli bir örtü oluştur
makla kalmaz, aynı zamanda lojistikten 
mali soruna, is tihbara t ça lışm asından 
yepyeni olanakların yaratılmasına kadar 
birçok sorunu sorun o lm aktan çıkarır. İkin
cisi, düşman saldırılarını keserek güvenlik 
sorununu hafifletirken, düşmanı da zora 
sokacak bir rol oynar. Örneğin, ulaşım 
araçlarına güvenlik kamerası konulması 
geniş bir kitlesel tepkiyle karşılanarak 
püskürtülse, devrimcileri tehd it eden bir 
sistem kendiliğinden ortadan kalkmış olur. 
Apartm anlara, m uhtarlıklara verilmek iste
nen neredeyse askeri düzenlemeye dîre- 
nilse ve uyulmasa, ortada özel tedbir a lı
nacak bir durum  da kalm ayacaktır vb. vb. 
Uçüncüsü ve asıl en belirleyici olanı, işçi 
sınıfı ve emekçi kitlelerle kurulan devrimci 
ilişkilerin yaygınlığı ve e tk in liğ ine bağlı 
o larak k itle le rin  hareketlend irilm esinde 
sağlanacak her ilerleme, yeraltı üzerindeki

baskıların da önünü kesen bir set oluştura
caktır.

Sınıfla ve kitlelerle bağların geliştirilm e
si sorunu, baştan beri vurguladığım ız gibi, 
sadece bir 'güvenlik sorunu' ve onun 
devrimci tarzda çözümünün çok daha 
ötesinde bir anlam  ve işleve sahiptir. En 
başta da, devrimci kom ünist faaliyetin 
kesintisizliğ in in sağlanm ası -güvenlik 
sorunu- da içinde olm ak üzere devrimci 
öncülük ve sosyal devrim iddiasının - ik ti
dar b ilinc i- la fta  ka lm am asın ın  tem el 
koşullarından biridir. Bu tem el anlam ı 
o rtadan ka lkm am akla  b ir lik te  bugün 
bütün devrimci radikal örgütler açısından 
sorun artık bir ’varlık-yokluk sorunu' özel
liğini kazanmıştır. Tek tek örgütlerin de 
ötesinde, devrim ci radikal hareketin 
genelinin emekçi kitlelerle olan bağları 
korkunç daralm ış ve zayıflamış durum 
dadır. ÖO direnişindeki 'yalnızlaşma' başta 
olm ak üzere her gün, adeta her gelişmede 
kendisini acı bir biçimde hissettiren bu 
durum un nedenleri ayrı b ir tartışm a 
konusudur. Burada asıl, bu durum un, bur
juvazinin devleti yeniden yap ıland ırm a 
yönelim i ile gerçekleştirmek istediği he
defle örtüşmesidir. Yeniden yapılandırm a 
yönelim inin en başta gelen stratejik amacı, 
devrim ci radikal m uha le fe t güçleri ve 
örgü tlenm ele rin i b ir ta ra fta n  yoğun
laştırılm ış bir te rör kıskacı a ltında  
bunaltırken diğer taraftan onların ezilen 
emekçi sınıflarla bağlarını zayıflatıp kopar
tarak marjinalize edip etkisizleştirmektir. 
Bir başka ifadeyle, devrimci hareketin ve 
devrim tehdidinin tasfiyesi, salt bir fiziki 
imha ya da ideolojik-siyasi tasfiyeciliğe 
sürükleme ile sınırlı kalmayıp cılız ve etkisiz 
b ir m uha le fe t odağı konum una 
indirgem e/itm e yöntem ini de içermektedir. 
Bu nedenle, yeraltının güvenliği sorununun 
dayanıklı çözüm ü de dahil, devrim ci 
öncülük iddiasının sürdürülebilirliği soru
nunun kendisi bugün işçi sınıfı ve emekçi 
k itle lerle  bağların  ge liştirilm esi sorunuS



olarak kavranıp buna uygun davranılm ak 
zorundadır.

Bu bağlam da yeraltı örgütünü redde
den sağ tasfiyeciliğe olduğu kadar, legal 
o lanakları küçümseyen sol tasfiyeciliğe 
karşı da şiddetle mücadele edilm elidir. Bu 
olanaklar sonuna dek ve genişletilerek kul
lanılm alı, kitlelerle oldukça yaygın ve her 
düzeyde ilişki kurulm alıdır. Kitlelerle ilişki 
sorunu, kadro ve kadro adaylarının değer
lendirilm esinde tem el bir kıstas haline 
getirilm elidir. Kurulan yaygın ve yatay iliş
kiler iç inde dikey örgütlenm e m utlaka 
sağlanmalı, yeni kadrosal güçlere ulaşmak 
hedeflenm elidir. Her hücre ve komite, 
kendi etrafında bir çevreleyen ilişkiler ve 
örgütler ağı yaratmayı en başta gelen 
stratejik bir görev olarak kavramak zorun
dadır.

Artık belli sektör ve alanlarda uzun 
soluklu, sonuç alıcı ve kalıcı bir faaliyete 
girişilmeli, rüzgara göre güç kaydırma, her 
yerde olmaya çalışırken hiçbir yerde tutu- 
nam am a tarzı terkedilmelidir.

Kadroları ve temel birim leri koruyucu 
önlem ler alınm alıd ır. Bütün kom ünist ve 
devrim cile r g iz lilik  ku ra lla rına  her 
zamankinden bin kat daha fazla titizlikle 
uymalıdırlar. İç tra fik  azaltılm alı, yüzyüze 
görüşm eler asgariye indirilm eli, sözel yön
lendirme hızla terkedilerek yazılı biçim lere 
geç ilm e lid ir. Ö rgütsel ça lışm ada içiçe 
geçmeler önlenmeli, işbölümü tem elinde 
örgütlenilm elîd ir. İç legalizme, gevezeliğe 
karşı amansız bir mücadele yürütülmelidir. 
Takibe ve ajan sızdırm a/ajanlaştırma g i
rişim lerine karşı en büyük uyanıklık göste
rilm elidir.

Polisin yöntem leri sürekli izlenerek 
ana liz  ed ilm eli, çalışm a tarzı, sistemi 
kavranm aya ça lış ılm a lı, karşı sistemle 
yan ıtlanm alıd ır. Bu konudaki her yeni 
gelişme bir eğitim  sorunu haline ge ti
rilm eli, önlem leri artırm a ve zayıflıkları 
giderm e yoluna gidilm elidir.

Günlük faaliyette ve poliste direngenlik

artırılm alı, devrimci dokudaki kalite düşük
lüğünü gidermeye hız verilm elidir. Ö rgü t
sel m ekanizm alar sıkıca işletilmeli, dene
tim  artırılm alı, yer altı ve legal alan iliş
kisin in kuruluşu sürece uygun o la rak 
d inam ik  b ir tarzda yeniden düzen len
melidir.

Her devrim ci, ku lland ığ ı teknolo jiye  
hakim olm alı, tehlikelerine karşı titizlikle 
korunurken, olanakların ı da en iyi ve en 
geniş biçimde değerlendirm e yoluna g it
melidir.

Örgütleri sıkıştıran, çoğu kez hata yap
maya ya da tehlikeler karşısında hareket
sizliğe iten başlıca faktörlerden biri de m ali 
sorundur. M a li o la n a k la r m utlaka  
genişletilm eli ve düzenli gelir kaynakları 
geliştirilm elidir.

Bunlar asla ertelenemez ve savsaklana
maz görevler olarak ele a lınm ak zorun
dadır. Bu konulardaki en küçük gevşeklik 
artık affedilemez. Düşman en küçük açığı 
ö rgü tü  darbe lem ek için  ku llanm aktan  
kaçınm ayacaktır. Bu nedenle kural ih la l
lerinde cezai yaptırım lar da hızla devreye 
sokulmalı, örgütsel ilke ve norm lar yük
seltilmelidir.

Güvenlik sorununda kendi eksiklikleri
miz, zaaflarım ız ve hatalarım ız bizim en 
büyük düşmanlarım ız, düşmanlarım ızın ise 
en büyük dostudur. İçimizdeki düşmanı 
yenilgiye uğratm adan, karşıdevrimi yen
memiz m üm kün olm ayacaktır.

3 .K onferans'ta  ifade e ttiğ im iz  "Bir 
dönem  kapanm ıştır" tespiti, bir bütün 
olarak sınıf mücadelesinin yeni koşullarını 
ta rif etm ektedir. Ya yeni dönem in koşul ve 
ih tiyaç la rına  uygun bir ö rgü tlenm e, 
mücadele vb. tarzına geçilecek ya da sınıf 
m ücadelesinin dışına düşülecektir. İşte 
güvenlik sorunu da bu perspektifin bir 
parçası o larak ele alınm alı ve mücadelenin 
diğer alanlarıyla birlikte yeni bir düzleme 
taşınm alıdır.

(Sürecek)



19 A ra lık  2000 ! Bundan 1 yıl önce 
devrimimiz, dünya devrimi faşist karşıdevrimin 
devrimci tutsaklara saldırısıyla bir kez daha kan 
uykulardan uyandı. Proletarya ve emekçi 
sınıfların yiğit önder ve savaşçıları, yüzlercesi 
için "son kavga"olacağını bildikleri, yıllardır bek
ledikleri kanlı baskını, ihanet ve teslimiyeti değil 
ölümü seçerek karşıladılar. Pınarından 
beslendikleri insanlığın yüce kurtuluş davasına 
layık, onu kanlarıyla büyütmeye adanmış olduk
larını gösterdiler. O gün, tarihe ancak sermaye 
ve faşizme, sömürücü sınıflara layık hunharlığın 
ve proletarya ve emekçilere özgü en soylu 
değerlerin zirvelerinden biri olarak yazıldı. 
Karşıdevrimci terör kuşkusuz çok yoğun, 
devrimimizin ödediği bedel çok ağırdı. Tam bir 
misilleme mantığıyla devrimci tutsaklar diri diri 
yakıldı, alçakça kurşunlandı, F tipi hücrelerde 
işkence günlük yaşamın her anına yerleştirildi. 
Türkiye devrimci hareketi olarak, 19 Aralık 
katliamından beri geçen 1 yıla içerde ve dışarda 
yoldaşımız Ölüm Orucu Direnişçisi Tuncay 
Günel'in de içlerinde bulunduğu 79 şehidimizi, 
belleklerini sildikleri ama devrimci kimliğini 
unutturmadıkları yüzlerce gazimizi ve ancak 
düşmanı öfkemizle harladıkça, ona bedel ödet
tikçe dinecek acılarımızı sığdırdık. Ama bu ağır 
bombardıman altında devrimci tutsağın bileği 
yine bükülemedi; tarihin lanetlediği sömürücü 
sınıfların peşini bizim için en eşitsiz savaşta bile 
bırakmayan korku, devrimcilerin yüreğinde gire
cek yer bulamadı. Tutuşan bedenlerden, Ö lüm  
Orucu'nda ölümü hücre hücre yenerek ışıl
dayan gözlerden son gelen işaret, yalnız biz 
komünist ve devrimcilerin değil; rambo kılıklı 
faşist cellatların da asla unutmayacağı zafer 
işareti oldu. Bizi her teslim almaya soyunduk
larında olduğu gibi 19 Aralık'ta da, F tipinin ölüm 
hücrelerinde de geçemediler, geçemeyecekler!

Ya onlar ya biz!
19 Aralık katliamı ve F tipi cezaevlerine 

geçiş, faşist rejimin karşıdevrimci yeniden 
yapılanma stratejisi doğrultusunda yıllardır poli- 
tik-taktik, toplumsal, psikolojik ve nihayet askeri 
hazırlığını yaptığı bir siyasal-fiziksel imha 
operasyonudur. Operasyon, devrimimizin '68- 
71'lerden '901ı yıllara öncü birikimini oluşturan 
devrimci tutsaklar, şahsında devrimci hareketi 
teslim almaya, onu politik, örgütsel ve moral 
olarak güçten alabildiğine düşürüp giderek 
siyasal-pratik bir sorun olarak uzun bir süre 
devreden çıkarmaya, böylelikle proletarya ve 
emekçilerin, Kürt halkının barbarlıktan biricik 
çıkış damarını kesmeye yönelik karşıdevrimci 
planın düğmesine basılmasını temsil etmekte
dir. Yeniden yapılanma stratejisini gerçek
leştirmedeki kilit öneminden dolayı, gerek 19 
Aralık'ta gerekse de Ö lüm  O rucu  D irenişi'ne 
karşı faşist yokedicilik ve gaddarlık çıtası yük
selmiş; kirli savaşın salt yöntemleri değil aynı 
zamanda tecrübesi ve temel esprisi de bu çatış
manın içerisine taşınmıştır. Bir bütün olarak 
krizin şiddeti, iç çelişki ve çatlamalarla dolu 
rejimin tahkimatının yakıcılaşması, emperyalist 
boyunduruğun yeni sistematiği, proletarya ve 
emekçi sınıfların en gerideki katmanlarında bile 
mücadele isteğini tetikleyecek politikaların 
yaşama geçirilmesi gerekliliği, karşıdevrimin F 
tipi cezaevi saldırısını belirlemiştir. Devrimimiz, 
içerisine sokulmak istendiği “varlık-yokluk" 
ikilemine 30 yıldır biriktirdiği güçlü devrimci 
gelenek ve değerleriyle yanıt vermiş ve tarihin 
gördüğü en uzun Ö lüm  O rucu  D ire n iş i 
bayrağı, ülkemiz topraklarına dikilmiştir. Ne 
Ö lüm  Orucu'nun hücre koşullarında, işkence 
altında sürdürülüyor oluşu; ne verilen/verilecek 
onlarca şehit, ne zorla müdahaleler, ne yeni 
katliamlar, ne de bir bütün olarak siyasal

ın



toplumsal koşulların elverişsizliğini değer
lendiren faşist rejimin "tavizsiz"ve "umursamaz" 
tutumu, onun somut pratik kazanımlar elde 
edilmeksizin sonuçlandırılmasına yol aşamaya
caktır.lYlücjıdcIeııiıı yeni düzlemi

F tipi cezaevleri saldırısı, yalnızca faşist 
karşıdevrimin gaddarlığında bir sıçrama yarat
makla kalmadı. O aynı zamanda -şiddetlenen 
kriz, faşist rejime taşeronluk rolü verilen bölge
sel savaş, proletarya ve emekçi sınıflara 
"sunulan" geleceksizlik ve daha bir dizi 
gelişmeyle birlikte- sınıf mücadelesinin ülke
mizde hangi düzlemde gerçekleşeceğinin de 
işareti oldu. Devrim-karşıdevrim çatışmasında 
en küçük adımların atılabilmesi, proletarya ve 
emekçi sınıfların sermaye ve faşizme karşı 
atağa geçirilebilmesi için nasıl bir ideolojik 
çerçeve, nasıl bir politik-taktik mevzilenme, ne 
düzeyde bir örgütlülük ve hangi gelişkinlikte 
kadrolar... sorularının yanıtını, perspektiflerimizi 
doğrulayan bir biçimde verdi.

19 Aralık, her büyük çatışma gibi iki taraf 
arasındaki çizgiyi kalınca çekmeyi de ihmal 
etmedi. Ulusal reformist PKK, politik-askeri 
teslimiyetine yeni bir sayfa ekledi. İmralı inkar
cılığı, ABye ve faşist rejime rüştünü ispatlaya
bilmek için '82'lerde Diyarbakır zindanlarında 
yakılan direniş ateşinin Kürt halkının belleğinde
ki yerini bile silmeye soyundu.

Ancak, rejimin, ekonomik, politik, sosyal, 
kültürel koşullarımızın Avrupa Birliği'nin şem
siyesi altında giderek "demokratikleşeceği" 
yönündeki her türden liberal beklenti, yalnız 
ulusal reformistler cephesinden değil bir bütün 
olarak tuzlabuz oldu. "Osman//"yaşıyordu! Pro
letarya ve emekçi sınıfların hareket alanları, F 
tipi cezaevi saldırısı ve onun ardından gelen bir

dizi gelişmeyle birlikte dramatik bir biçimde da
raldı; yaşamın hücreleşmesi, hücreleşirken 
çürümesi, fiziksel bir olguya dönüştü.

19 Aralık'la birlikte sınıf ve kitle hareketinde, 
özgürlük yolunda en küçük mevzi için göze alın
ması gereken bedeller misli misli arttı. 
Hareketin kesitsel parlamalarla solup gitmeme
si, bir maratoncunun solukluluğu ile 100 metre 
koşucusunun rüzgarını birleştirebilmesi için 
sahip olması gereken ufuk berraklığı, siyasal- 
örgütsel hazırlık ve irade sağlamlığının önemi 
de! En amansız koşullarda bile devrime, sosya
list geleceğimize, örgüte ve başta proletarya 
olmak üzere emekçi kitlelerin devrimci girişken
liğine bağlılıkla yürüyen, 19 Aralıkları, Ö lüm  
O ruçları'n ı ancak bununla aşıp geçebilecek 
kadroları çoğaltma ihtiyacını da!

Sosyalizm perspektifiyle yürütülen 
emekçilere özgürlük savaşımına bağlanmamış 
hiçbir savaşımın, devrim/karşıdevrim çatış
masının yeni siyasal, örgütsel, askeri ve kadro- 
sal düzlemine göre örgütlenmemiş, bunun ide
olojik cesaretine sahip olmayan hiçbir örgütün, 
sınıf mücadelesinin geleceğinde yeri ve bahsi 
olmayacaktır. 19 Aralık ve F tipi cezaevleri süre
ci, örgütler ve bireyler nezdinde bu gerçeği 
çıplaklaştırmıştıDevrimin asil topuğu

Kuşkusuz örgüt olarak hem 19 Aralık, hem 
20 Ekim'de başlatılan Ö O  hem de genel olarak 
Ö O  Direnişi'nin F tipi cezaevlerindeki seyri 
hakkında birikmiş çıkarım ve değerlendirmele
rimiz vardır. Dahası saldırının ve direniş seyrinin 
sınıf mücadelesinin seyri üzerindeki etkisinden 
ötürü, salt devrimci tutsaklardan ibaret olmayan 
geniş bir kesim tarafından -bu ele alışlarda ciddi 
sınırlılıklar da olacağını öngörerek- değer
lendirilmesi, bu kez eşyanın doğasına uygun



olandır. Ancak, direnişin halen sürüyor oluşu ve 
onun bir an önce somut kazanımlarla sonuç
landırılması gereğinden ötürü, bu değer
lendirme ve tartışmalara girilmemesi sorumlu
luğuyla hareket ediyoruz.

Ancak direnişin gelişimine ilişkin olarak iki 
ana vurgu zorunludur. Birincisi, devrimci 
örgütler cephesinden F tipi cezaevi saldırısının 
kapsam ve içeriğinin kavranışından kaynağını 
alan taktik farklılaşma, bütün elverişsiz 
koşullara rağmen direnişin hedeflerine ulaş
masını daha da zorlaştıncı bir rol oynamıştır. 
Örgütümüz tarafından çeşitli etaplarda formüle 
edilen, güçlerin bölünmemesi yönünde ve doğru 
taktik ve hedeflerin etrafında birleşme sağlana
mamıştır. Bu hem ÖO'nun 20 Ekim'de başlatıl
ması hem de 19 Aralıkla birlikte F tipi cezaev
lerine geçiş sonrasındaki -aynı zamanda sınıf 
mücadelesinin hızlı bir kırılmaya uğramasıyla 
birleşik- yeni koşulların içerisindeki talep for- 
mülasyonları ve mücadelenin örgütlenişi açısın
dan geçerlidir. Devrimci örgütlerin taktik fark
lılaşmaları, bundan önceki direnişlerden hem 
içeriksel bakımdan daha derindir hem de bir 
bütün olarak sınıf ve kitle hareketi açısından 
daha ağır sonuçlara gebe bir durumu baştan 
ortaya çıkarmıştır. Düşman tarafından kamuoyu 
önünde telaffuz edilmeyen iç bölünmüşlük, bu 
kez onun hanesine giderek büyüyen bir avantaj 
olarak yazılmıştır. Bu durum, F tipi cezaevleri 
saldınsı karşısında çeşitli düzeylerde muhalif bir 
tutum alan güçleri de olumsuz yönde etkileyen 
ve düşmanın terörünün de etkisiyle de birleşik 
olarak geriye iten bir rol oynamıştır. Örgütümüz, 
direnişin çeşitli evrelerindeki çağrı ve for- 
mülasyonlarıyla, sözkonusu taktik farklılıkların 
temel noktalarda giderilerek düşmanın karşısı
na yekpare bir güç olarak çıkılmasını, keza 
direniş etrafında mevzilendirilecek güçlerin 
yeniden ileriye çekilerek rejim üzerindeki 
basıncın artırılmasını ve taktik savaşımda inisi
yatifin alınmasını öngörmüştür.

F tipi saldınsı ve Ö O  Direnişi'nde bedelle
rin ağırlaşmasında temel etmen ise örgütümüz

dahil devrimci örgütlerin dışarıdaki etkinlik 
düzeyinin hızla düşmesi ve yükseltilememesi 
olmuştur. Örgütsel zayıflıkların, hazırlık 
yetersizliklerinin ve devrimci hareketle işçi- 
emekçi kitle hareketi arasında zaten zayıf olan 
bağların had safhada sınırlanmasından kaynaklı 
olan bu durum, direnişi vuran, düşmanın elini 
güçlendiren bir rol oynamıştır. 19 Aralık'tan kısa 
bir süre sonra kitle eylemleri sıfırlanmış, devrim
ci örgütler etkisizleştirilmiş; devrimci tutsaklar 
ve giderek daralan ölçekte tutsak aileleri özgüç- 
leri ile mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 
Devrimci hareket, düşmanın tam hedeflediği 
üzere sınırlandığı "tek güncfem 'tie dahi olumlu 
rol oynayamamıştır. Bunda kimi örgütlerce 
temel alınan araç ve yöntemlerin de etkisi 
vardır. Asıl önemlisi, şok krizlerin yıkımı ile 
boğuşan emekçi kitlelerin çıkış arayışına öncü 
konumundan pratik yanıt verilmediği, bunun 
günlük örgütsel pratik haline getirilmediği 
koşullarda, düşman üzerinde direnişin talep
lerinin kabulü yönünde basınç oluştumlmnsı da 
zaten mümkün değildir. Devrimci güçler, her iki 
cepheden de dersleri devrimci yönde çıkarma, 
faşist rejimin marjinalleştirerek yok etme 
saldırısına bütünsel bir yenilenme ile yanıt 
verme göreviyle karşı karşıyadırlar. Buna ufuk 
ve gücü olmayanlar, kendini tekrarda ısrar 
edenler açısından 19 Aralık, başka bir miladı 
temsil edecektir.

* * *

19 Aralık, devrimle karşıdevrim, sermaye ile 
proletarya ve emekçi kitleler arasındaki kanlı 
uçurumu daha da derinleştirdi. Biz, bu büyük 
özgürlük savaşında çarpışan, ondan öğrenen 
komünistler olarak, kaybettiklerimizin anısı 
önünde haykırıyoruz: Hesaplaşma günü 
korkunç olacak! Bu kez karşınıza dört duvar 
arasında kıstırıp alçakça katlettiğiniz devrimci 
tutsaklar olarak değil, çocuklarını açlıktan 
öldürdüğünüz, çöplüklere mahkum ettiğiniz işçi
lerin bağrında yarattığımız örgütlülüklerimizle, 
proletaryanın kızıl öfkesiyle dikileceğiz!

BEDEL ÖDEDİK BEDEL ÖDETECEĞİZ!



“ 20  Y I L  Y E T E R ! . . . ” 
K A M P A N Y A S I  VE  Y E N İ  G Ö R E V L E R

Bundan 1 yıl önce "20 Yıl Yeter! Emekçilere 
Özgürlük!" temel sloganı altında bir kam
panya açtık.,Kampanyamızın temel amacı, 

krizdeki derinleşmeye paralel olarak artan emekçi 
sınıflar içindeki tepki birikimi ve çıkış arayışlarına git
gide boğuculaşan özgürlük yoksunluğuna karşı 
mücadele ekseninde devrimci bir siyasal yön ve ivme 
kazandırmaktı. O  günden bugüne kadar geçen süreç 
içinde yaşanan gelişmeler, kampanyamızın temel slo
ganı ve onun alt başlıklarını oluşturan konularda 
siyasal bakımdan ne kadar öngörülü ve isabetli 
hareket edildiğinin somut göstergeleri oldu. Örneğin, 
"20 Yıl Yeter!" sloganının merkeze koyduğu 12 Eylül 
Faşist Anayasa'sının tümüyle değiştirilmesi gerekliliği, 
bugün artık sadece orta sınıf liberalleri tarafından değil 
rejimin Cumhurbaşkanı veya Yargıtay Elaşkanı tarafın
dan bile dillendirilmektedir.

Burada asıl acı ve ibret verici olan nokta, biz de 
dahil devrimci radikal güçlerin bu süreç ve gelişmeler 
sırasında tutarlı devrimci öncü bir rol oynamak şurada 
dursun, alabildiğine etkisiz bir konuma düşmeleridir. 
Bir taraftan kitle bağlarındaki daralma ve zayıflamanın 
acılan her geçen gün biraz daha derinden yaşanırken 
diğer taraftan gündemden ve kitlelerin yakıalaşan 
sorunlarından bu denli kopukluk düpedüz siyasal bir 
intihar1 anlamına gelir. Bu çember kırılmak zorun
dadır.

Sorunun bizim cephemizden mutlaka giderilmesi 
gereken bir diğer yönünü ise politikaların pratiğe taşı- 
namaması oluşturmaktadır. Faaliyetlerde yönsüz- 
leşme ve sürükleniş tehlikesini de beraberinde getiren 
bu kopukluk, "20 Yıl Yeter!..." kampanyası özgülünde 
kendisini bir kez daha göstermiştir. Bu özgül örnek, 
öngörülerinin doğruluğu gelişmelerle de kanıtlanan 
kampanyanın amacı ve siyasal içeriğinin yeterince 
kavranamayışmın yanı sıra siyasal kampanyalar ve 
kampanya tarzı çalışmanın algılanışındaki yetersizlik
lerimizi göstermektedir...

'20 Yıl Yeter! Emekçilere Özgürlük!" kampan
yamız, dönem dönem canlılık kazanmakla birlikte, 
tempolu bir gelişme çizgisini henüz tutturamamıştır. 
Sınırlı bir canlılık kazandığı dönemler de, genellikle 
kitlelerin göreli ve kesrtsel hareketlilik dönemleri 
olmaktadır. Kitlelerin kıpırdandığı kesitlerde kurulan

ilişkiler, sonrasında süreklileştirilip işlevlendirilememek- 
te, geleceğe sağlam köprülerin kurulması için uzum 
erimli ama kesintisiz bir çalışma yürütülmemektedr. 
Kampanyanın temel motiflerinden biri olarak hücre 
tipi cezaevine karşı mücadelede yaşanan tıkanma ve 
zayıflama, bütünde de bir tıkanmaya dönüşmüştür. 
Oysa kampanyanın esası, karşıdevrimin F tipi CEZA- 
EVlni de sivri uçlarından biri olarak içeren ama asla 
onunla sınırlı olmayan yeniden yapılandırma strateji
sine tam karşrt eksenden gelen siyasal özgüllük ve 
demokrasi savaşımını, Emekçilere Özgürlük yöneli
mini en geniş kitlelere mal etmektir. F tipi CEZAEVIne 
karşı savaşım da kendi başına bir şey olarak değil, 
emekçilere özgürlük savaşımının bütünlüklü bir 
bileşeni olarak kavrandığı, onu beslediği ve ondan 
beslendiği ölçüde güç kazanır.

Emekçilere Özgürlük, sınıf, devrim ve sosyalizm 
eksenli özgürlük ve demokrasi savaşımının gelişti
rilmesi, uzun erimli, yoğunlaşmış, alanlar içinden 
zenginleştirilerek ilerleyen bir çalışma olacaktır. 
Görünürdeki mevcut koşullarda bir şeyler yapmaya 
çalışmanın ötesinde, kendine daha geniş planda 
yürütülme koşullarını oluşturan, sınıf savaşımının geb- 
ceği üzerinde belirginleşen bir komünist etki ve irade 
geliştirme gücünü yaratan uzun erimli bir bilinç ve 
emek yoğunlaşması...

Kampanya perspektifimiz, sınıf savaşımının iyice 
yakıcılaşmış, ön plana çıkan tıkanma ve açılım halka
sı olarak siyasal özgürlük ve demokrasi sorununun 
kavranışı, tarihsel gelişmeler tarafından doğru lanmak- 
tadır. Bugün faşist ordu kurmayları bile, burjuva libe
ral muhalefeti geri plana iterek inisiyatifi elinde tut
masına karşın rejimin kitleler nezdinde yıpranışını ve 
eskiyişini itiraf etmek durumunda kalmakta, 
tepelerinde toplanan kara bulutları dağıtabilmek için 
yeni bir rüzgann11 gerekliliğinden bahsetmektedir. 
Faşizmin kurmay heyeti bile, mevcut rejimin 'eski 
düzen' ile yeni düzen' arasında kalakaldığım kabul 
etmek durumunda kalmışlardır. Biz hemen ekleyelim: 
Toplumun tüm gözeneklerini tıkayan kanserli bir ur 
gibi. Son Anayasa değişikliği işbirlikçi tekelci burju
vaziyi bile tatmin etmemiş, kendi içinde yeni çatışma 
eksenleri yaratmıştır. Başta MGK, DGM, YÖK, RTÜK,



vb. olmak üzere 12 Eylül Anayasasının bütün temel 
kuıum ve düzenlemeleri yerli yerinde durmaya devam 
ederken, göz boyamak amacıyla yapılan kısmi 
rötuşlar onun yıpranma sürecini tersine çevirmekten, 
kitlelerde ise bir beklenti yaratabilme gücünden çok 
uzaktır. Rejimin her yanından cerahat akmaktadır! 
"Emekçilere Özgürlük" ekseni, özellikle 19 Aralık ve 
11 Eylül süreçleriyle yoğrularak yeni bir derinlik ve 
güncellik kazanmaktadır.

"Bugün bastırılmış ve geriletilmiş bile olsa, rejim 
kuzinin temeldeki unsuıu, halkın, emekçi sınıllann 
ekonomik, demokratik, toplumsal istek ve ödemleri, 
bunların gerçekleşmemiş oluşudur. Emekç sınıllann, 
ezilen Küri ulusunun mücadelesi boslu ilmiş, ge
riletilmiştir fakat, onlaıın istek ve ödemleri, bu istek ve 
özlemleri için mücadelelerini 
dalı o özgür koşullarda örgütleye
bilecekleri demokıasi isteği yakıcı 
bir talep olarak dalmaktadır. On 
yıllaıdır süren işçi sınıfı mücadele
si, halkın anlifaşist savaşımı ve 
Küri ulusunun özgürlük ve bağım- 
sıdık isteği, mücadeleleri 
baslııılmış bile olsa derinlerde yer 
elmiş bir istek ve özlem olarak, 
bilinçli bir kavrayış oloıak duru
yor. Kilit soıvn, mücadele adımı, 
işç sınıfı ve tüm emekçilerin ezilen 
Küri ulusunun demokratik 
atılımının örgütlenmeleridir. Faşist 
rejim, vahşi kapitalist sömüıü 
koşullan, en küçük bir eylem dahi 
sokağın yasaklanması karşısında 
emekç halkın yasal ve yasadışı bütün mücadele biçim 
ve yöntemlerinin uygulayarak ve bu çizgiyi geliştirerek, 
seri ve soluklu, sür ekli bir mücadelenin örgütlenmesi, 
mücadelenin talepler düzleminde de buna uygun bir 
şekilde geliştirilmesi gerekir.

Öncelikle siyasal mücadele sahnesine ve şu ya 
da bu emekçi sınıf kesiminin kendi istemiyle sınıılı 
değil, bundan da önce bütün emekçileri bileştirecek 
bir özgüllük ve demokıasi istemiyle, bütünü kapsayan 
en temel güncel toleplerle çıkmalıdırlar. Bu 
günümüzde sorunun konuluşuııda ve kavranışında 
kilit halkayı oluşturmakladır. Bütün emekç sınıflar, sınıf 
oloıak kendi taleplerini, hatta sınıflanma değişik ke
simlerinin taleplerini istemeli, yansıtmalıdıılar. Fakat 
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temel özgüllük ve demokıasi talebi, emekçiler için 
özgüllük ve demokrasi istemi, bunlann en üstüne yazıl
malıdır. Emekçi sınıllann her birisinin, isterse ekonomik 
olsun, sınıfsal istekleri ancak bu genel özgüllük ve 
demokıasi istemi ile biıleştiıilirse bu geıçekleşUği 
ölçüde kazanılabilir ve mücadelenin geliştirilebilmesi 
için daha geniş ve güçlü bir zemin de ancak bu şekilde 
oluşluıulabilir.

Emekçiler için özgüllük ve demokıasi isteminin 
başa yazılması, tüm emekçi sınıflatın biıleşik mücade
lesinin de örgütlenebilmesinin koşuludur. Örgütlen
miş, savaş makinesini pekiştirmiş faşizme karşı etkin bir 
savaşın yüıülmek, sonuç alabilmek, emekçi sınıfların, 
öncü kesimlerinden başloyoıak biıleşik öıgüllü bir 
mücadelesini gelebilmekledir. Bundan dolayı emekçi 

sınıflatın var olan öıgütlülük- 
lerinin, bir hedef altında eylem 
iyiliğini sağlayacak plalloım vb. 
yapılar düzeyinde örgütlenmesi 
ve bunlar tekil konular elıafında 
bile başlasa/gerçekleşse, he
deflerin büyütülmesi ve 
emekçilere özgüllük ve 
demokıasi talebi cilalında daha 
geniş bir programla hareket 
etmeleri sağlanmalıdır. İşçilerin 
ve diğer emekçi sınıllann öncü 
kesimleri ve aydınlar igııde bir
leşik mücadele isteği, kendi 
alansal talepleıiyle özgüllük ve 
demokıasi taleplerini birleştirme 
düşüncesi gelişmektedir." 
(Özgürlük Ve Demokrasi 

Kendi Eksenimizden Müdahale

Çürüyen sınıfların azami egemenlik saldırganlığı, 
özellikle 11 Eylül sonrasında, daha açık bir "Terör 
Devri' olarak belirginleşmiştir. Emperyalizm ve dünya 
gericiliğinin sistematik terör harekatı ve düzenlemeleri, 
halkların kanının akrtılmasıyla sınırlı olmayıp, biçimsel 
ve göstermelik burjuva demokrasisinin son kalın
tılarının da üst yapılardan tasfiye edilmesini, Türkiye 
gibi faşist diktatörlüklerin çok yönlü tahkimatını da 
kapsamaktadır. İşbirlikçi faşist rejimin yeniden biçim
lendirmişi de, avanak AB'ci, emperyalist reformizmin 
hayallerinin emperyalizmin azami egemenlik harekatı 
duvarına çarpıp, gerçek sınıfsal ve siyasal içeriğinin

R e jim in  b ü y ü y e n  z o r 
b a lık la  s a ğ la m a y a  

ç a lış t ığ ı p o lit ik  s ta b i-  
liz a s y o n u n  d e v a m lıl ığ ı, 

d a h a  a ç ık  z o rb a lık  
u y g u la m a  ve k u ru m la ş 
m a la r ın ı ş a rt  k o şm a k ta , 
iş ç i s ın ıf ı ve e m e k ç ile r in  

s a ld ır ı  k a r ş ıs ın d a k i  en 

s ık ış ık  d ö n e m i, re jim in  
d e  en g ü v e n s iz  d ö n e 
m iy le  ç a k ış m a k ta d ır .

Mücadelesi Sürece 
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sırıtmasıdır. Siyasal özgürlük ve demokrasi yönelimi 
kazandırılmış güçlü bir sınıf ve halk hareketinin tehdit 
ediciliğinin yokluğunda, Anayasa değişikliğinin içeriği 
de, bekleneceği gibi, emekçi kitlelere yeni ve daha 
ağır bir "20 yıl'ın dayatılması olmaktadır. Faşist dik
tatörlük, emperyalist terör harekatı ile de elini 
güçlendirerek rejime muhalif ve muhalefet potansiyeli 
taşıyan tüm güçleri uluslararası alan dahil kısıtlama, 
daralan sınırlar içine abrak paıalize etme hedefinin 
peşindedir.

Ne var ki kitlelerin de arlık kemiklerine kadar his
setmeye başladığı kriz dehşeti ve özgüı luk yoksunluğu, 
kapitalist sistem ve faşist rejim ile emekçiler arasındaki 
makası büyütmektedir. Düzen partileri ve sendikaları 
vb. emekçilerin gözünde eridikçe, azami kar ve azami 
egemenlik saldırganlığının temel 
kurum ve bağıntıları da daha göze 
batıcı hale gelmekledir. Rejimin 
büyüyen zorbalıkla sağlamaya 
çalıştığı politik stabilizasyonun 
devamlılığı, daha açık zorbalık 
uygulama ve kurumlaşmalarını 
şart koşmakta, işçi sınıfı ve emekçi
lerin saldırı karşısındaki en sıkışık 
dönemi, rejimin de en güvensiz 
dönemiyle çakışmaktadır.

Emekçilere Özgürlük
kampanyası, tüm bu koşullar 
dikkate alınarak güncelleştirilmeli, 
taze bir devrimci ruhla dolarak 
kitlelere taşınmalıdır. Sorun onun tek tek gelişme ve 
saldırılara karşı kesitsel taleplerin ajitasyonu ile sınır
lanmadan, ağırlaşan emperyalist kölelik, sosyo
ekonomik dehşet ve özgürlük yoksunluğuna karşı bir 
emekçi halk kampanyası olarak örgütlenebilmesidir.

Kampanya tarzı çalışmadan ne anlamalıyız? Alt 
alla sıralanmış slogan ve taleplerin genel ajitasyonu ve 
dar güçlere dayanan birkaç eylem, bir çalışmayı kam
panya çalışması haline getirmeye yeterli midir? Dene
yimler yetmediğini göstermektedir. Sözlü, yazılı, eylem
li ajitasyonun arkası getirilememekte, kitle 
örgütçülüğüne bir açılım kazandıramayan çalışmalar 
zaten çok geçmeden kendiliğinden sonumlenmek- 
tedir.

Kampanya tarzı çalışına, öncelikle günübirlik ve 
hasbelkader çalışma alışkanlığının net biçimde kırıl
masını gerektirir. Yoğunlaştırılmış, tempolu, sistematik.

plan ve eksen kazandırılmış uzun erimli çalışmadır. 
Partiyi ve devrimi örgütlemenin o kesitte yakalanacak 
halkasına sıkı sıkıya kilitlenmeyi, yorulmak bilmez bir 
irade yoğunlaşmasıyla işçi sınıfı ve kitle hareketine ele 
bunun eksen ve ruhunu kazandırmayı hedefler.

Kitlelerin ilgi ve dikkatini, giderek savaşım azmini 
mevcut bilinç düzeyinden ileriye, kampanya hedefine 
doğru taşımak için, kampanyanın iç sürekliliğini 
sağlamak şarttır. Zengin ve süreklilik kazandırılmış aji- 
tasyon-propaganda ile, kampanya çalışmasının yeni 
güçlerle kitleler, alanlar içinden genişleyen yeniden 
üretimi birleştirilebilmelidir. Uzun erimli sabırlı bir çalış
mayla kitleler içinde kökleşen bağlantı halkaları ve 
daha geniş kesimlere uzanan domarlar yaratılmadan, 
salt çok sınırlı güçlerin çok sınırlı etkinliğiyle bir kam

panyaya süreklilik ve açılım 
kazandırılamaz.

Örgütün iç örgütlülük 
düzeyinin yükseltilmesi, çeperine 
şekil kazandırılarak bu güçlerin 
de aktifleştirilmesi, eğiticilerin 
eğitilmesi, her kampanya çalış
masının temel dinamikleri 
olarak kavranmalıdır. Rutin
leşmiş dar çalışma tarzı, uzun 
erimli gelişkin bir politik kitle 
çalışmasına uygun olmadığı 
gibi, onu daha baştan kısıtlayıcı 
ve engelleyicidir. Bir önceki 
döneme ait örgütsel araçlarla 

yeni bir içeriğin yürütülmeye çalışılması geriye çekici ve 
engelleyicidir. Güçlerin yeniden mevzilendirilmesi, 
bilgi ve beceri düzeyi kadar motivasyonun da sürekli 
yükseltilmesi, uygulama ile öğrenme süreçlerinin bir
leştirilmesi gereklidir. Zaten yapılagelenin niceliksel 
olarak biraz daha fazlası değildir istenen. Niteliksel bir 
dönüşümdür. Tüm komite ve yoldaşların olmazsa 
olmaz sayılması gereken kampanya hedefleriyle özsel 
bir bağ kurmaları, kendilerini ve faaliyetlerini bu 
temelde yeniden örgütlemeleri, planlamaları, etkin
leştirmeleri kesinkes zorunludur. Kampanya çalış
malarının sürekliliği, vurgu noktalarının değişen koşul 
ve durumlara göre güncelleştirilmesi, çeşitli sorun ve 
tıkanmalara da yine kampanya ekseninden yaklaşıl
ması en başta temel komitelerin sorumluluğudur. Tek 
tek komite ve yoldaşlar da bu ölçütler temelinde 
değerlendirilmeli ve eğitilmelidirler.

Sorun onun tek tek 
gelişme ve saldırılara karşı 

kesitsel taleplerin ajitas
yonu ile sınırlanmadan, 

ağırlaşan emperyalist 
kölelik, sosyoekonomik 
dehşet ve özgürlük yok

sunluğuna karşı bir emekçi 
halk kampanyası olarak 

örgü tlenebilmesidir.



Gençlik hareketini kampanyamızla büyütelim!

Gençlik kampanyamız bugün üniver
site gençliğinin temel sorunları 
üzerinde şekillenmektedir.

Emekçilere Özgürlük kampanyasında siyasal 
özgürlükler sorununun yakıcılaşmasi;12 Faşist 
Anayasası ve onun tüm kurumlan özel hedefler 
olarak öne çıkarıldı. Toplumun birçok kesiminde 
yakıcılaşan özgürlük ve demokrasi talebi birleşik 
mücadelenin temel halkasını oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda üniversitelerde 12 Eylül Faşist 
Anayasasının temel kurumu olarak YÖK, 
gençliğin özel hedefi durumundadır.

Öğrenci gençlik silkinip örgütlenmeye 
başladığı andan itibaren YÖK'e karşı mücade
leyi sürekli gündemde tuttu. Gençlik hareketinin 
belli dönemlerinde bu hedef zorlanmış, özellikle 
'9Cflann başından beri genişleyen, çeşitli evre
lerde daha da yükselen mücadeleler sonucu 
YÖK, öğrenciler boşta olmak üzere üniversite 
bileşenleriyle sınırlı olmayan tüm kesimler 
tarafından tartışılır hale gelmiştir. Faşist devletin 
bir bütün olarak yeniden yapılandırma stratejisi 
yönünde adımlar atmak zorunda kaldığı YÖK, 
kitlelerin bilincinde bir yanıyla da eskimiş bir 
hedeftir. Yıllardır kaldırılması için mücadele 
yürütülen bu kurumun sapasağlam ayakta 
olması ve devrimci güçlerin yürüttüğü YÖK karşıtı 
mücadelenin iç zayıflıkları bu durumu daha da 
derinleştirici etkide bulunmuştur. Öyle ki, bu 
hedef öncü güçlerin kafasında da eskimiştir. İşçi 
sınıfı hareketinden emekçi memur hareketine 
tüm kesimlerde tespit edilebilecek bu -bir nevi- 
inançsızlığı YÖK'e karşı yürütülen a/p  faaliyetinin 
içeriğindeki zayıflık ve donukluk üzerinden tespit 
etmek çok zor olmayacaktır. YÖK karşıtlığı, kimi 
dönemlerde alabildiğine cılızlaşan 6 Kasım) 
protesto eylemlerine sıkıştırılır olmuştur.

Ancak şimdiye kadar verilen mücadelenin 
tüm zayıflıklarına rağmen, gençlik güçlerimizin 
yürüttüğü kampanya, nesnel bir avantajın 
üzerinde seyretmektedir. Rejimin diğer temel 
kurumlan gibi YÖK'ün yıpranmışlığı da bugüne 
kadar olanın çok üzerinde seyretmektedir. 
"MGK", "diktatörlük", "polis zihniyeti" gibi

kavramlar, artık yalnızca devrimci öğrenciler 
tarafından değil, şimdiye dek YÖK'le barışık 
yaşamış öğretim üyelerince "akademik" alanda 
yetkili bir organı tarif etmek için kullanılmaktadır. 
Dahası, sorgulamadan geçen bir bütün olarak 
rejimin kendisi olduğundan, YÖK'ün bu sorgula
madan "sıyrılıp geçme" şansı azalmakta; hisset
tirdiği politik-akademik bunaltı derinleşmektedir.

YÖK ve bir bütün olarak eğitim sisteminde 
yapılması hedeflenen değişim ise, karşıdevrime! 
yeniden yapılanmanın özü ile aynı çerçevededir. 
Politik ve akademik planda en küçük bir özgürlük 
arayışını boşa çıkararak emperyalist işbölümü 
çerçevesinde neoliberal politikaların yaşama 
geçirilmesi. Sistematik ve örgün bir biçimde 
eğitimin özelleştirilmesi ve paralı eğitim sistemi
nin oturtulması yönündeki adımlar hızlandırıl- 
makta; üniversitelerle kapitalist üretim, savaş 
sanayii arasındaki ilişki teknokentler gibi yeni 
kurumlarla tahkim edilmekte, ders program
larının içeriği değiştirilmekte, formasyon 
hakkının gaspı gibi önlemlerle mezun bileşimi 
yeniden tanımlanmakta; üniversite ÖGB'lerle de 
sınırlı kalınmayarak "insan (aktörü"nden 
arındırılmış dijital F tipi bir ortam olarak düzen
lenmektedir. YÖK'ün kuruluş ruhundaki öğrenci
lerin tektipleştirilmesi ve düşkünleştirilmesi hede
fi, çan eğrisi uygulamasıyla kapitalizmin "zayıf 
halka" esprisiyle daha da amansız bir 
öğütücülüğe bürünmektedir vb. vb. Üstelik bütün 
bunlar, öğrencinin yaşam ve eğitim koşullarını 
bin kat ağırlaştıran, tarihimizin en derin krizi ve 
en ağır sefalet koşullanma yaşandığı, emperya
lizme savaş taşeronluğunun dayatıldığı bir döne
min içerisine yerleştirilmiştir. Emekçi çocukları 
açısından okuma, daha geniş bir kesim için ise iş 
bulma gibi olanaklar buharlaştırılmaktadır.

Gençlik kampanyamız bu nesnelliğin 
üzerinde nasıl yürümelidir? Kampanyamız, gerek 
kadrosal gerekse de öğrenci gençliğin talep
lerinin kitlesel ve militan bir ölçekte yük
seltilmesinde anahtar rolü oynayacak çevre 
örgütlülükleri açısından henüz zayıf bir güçle



yürütülmektedir. Aıuak a hım dn İm koyıllaıın 
elverişliliği ve oım hı/lo lulyıllılg maililı l>ıı (/üce 
çevirebilecek araç ve yönlvmlnl ile golıştimıiş 
olarak yola çıkını-,lu < yanılan, a<\m  yıllat 
da üniversitelin do I uhıe tıpı yayıma v»ı le/aı-v 
lerine karşı önayak ı)hm< m \ ıh ıll< 'iııılı um ntfforı 
d gençliğin kitle".el luı mİ oynadığı I Anilik vd. 
eylemlerin deneyimiyle yılnlnmekleı lıı Yine
öğrenci gençlikti--.ali ıhı eı ıh mİ.... . sorun
larıyla sınırlı olmayan İm İnı-ıiıııl'.ıı/lıık lunkimi v<< 
mücadele arayışı, hnı /ııııımıkııı- h-n ıhılın ilmin 
leşmiş olarak işlenmeyi hekleıın ktrı lu /> Kastın 
protesto eylemleri, ayın .amanda < mlıemı»>ıya 
lizm ve savaş karşıtlığının <la ' ikisiyle yem hu 
canlanmanın işaretim vaıııır,lu Ihı nelişmoyi 
Türkiye koşulları ile daıallaıak düşünmek sınıı 
lılıktır. Gençlik, dünya gençlik han kelindeki can 
lanmadan, enternasyonali-.! anlık ıh e,elim,mo< ı 
eylemlerden ilham almakla kı ndı lürgarını 
onunla birleştirme ililiminı ılüyııu ıkhulıı Ihı ılılim 
yakalanmak; gençliğin anlu eıı <myalr.i ■.ava-, 
karşıtı tepkisi harekete geçiıllmelıdiı

Kampanyamız, sahip öldüğü a/p aıaçlaıını 
doyurucu bir aydınlatma laalıy<iı içm kullan 
malıdır. Basmakalıp, üııivm-.ıleı oılanulnkı yoııı 
olgu ve gelişmelerin doşilın-ıyenuıııı ■.r.lemalık 
bir perspektifle, güçlü im hıı/da yapmayan luı 
a/p faaliyetinin şansı olmayın nktıı Iğ ılını ve 
özel olarak üniversitelerdeki yemden yapılan 
manın alternatif bir sosyalist yaklaşım ve lu-del 
ler geliştirilerek tanımlınıtııa-,ı /aninindin < ><-nç 
lik içerisinde -küreselleşme kaışılı han-kolte 
olduğu gibi bulanık da olsa anlık apılalist akım 
güç kazanacaktır. Tooıık ve kıllı- yaymımı/ın 
derinlemesine irdelenmişi ışığımla sosyalizm 
propagandasına, temel politika v e  gOııtel hıklik 
lerimizin taşınmasına da l i r  voıınoliyi/, lomel 
olarak ise, İMİ İkil pıegnımlanmıı ılnıveısili
lerdeki tüm yansımalınınıı kar,ı eylemli, ön açıcı 
bir ajitasyon yürütülmrlidiı Ihı alan, özellikle 
reformist gençlik örgüllenıu e kullanılmış, devrim
ci güçler iç zayıflıkla/ından dolayı geniş kitleleri 
kapsayıcı talepler uğıuno mücadelelerin 
örgütlenmesinde yetersiz ve kimi durumda devre 
dışı kalmışlardır. Formasyon hakkının gaspına 
karşı mücadeledeki konumlanış, bunun sıcak 
örneklerindendir. Zayıflık salt örgütsel cephe ile

de sınırlı değildir. Genel siyasal taleplerin - 
örneğin F tipi cezaevleri- ele alınışındaki siyasal 
sınırlılık, aynı zamanda kitlelerle ilişki kuruştaki 
darlık, bir nevi 'tektip'lik ve yer yer üstencilik gibi 
hamlıklar, aşılmalıdır. "Gündemimiz" "üzeri
mizdeki baskıların teşhiri ve bunlara karşı 
mücadele çağrıları" ile sınırlanmamalıdtr.

6 Kasım protesto eylemlerinin değer
lendirmesinde -ve pratik tabloda- ortak payda, 
kitle çalışmasında zayıflıktır. Bazı alanlarda hiç 
kitle çalışması yapılmadan eylem örgütlenmiştir. 
İçerisinde bulunduğumuz, hem ekme hem de 
biçme dönemidir. Savaş, Ölüm Orucu'nun 
desteklenmesi, yakın vadede uygulamaya konu
lacak üniversiter önlemler,... birdizi acil gereklilik 
bir an önce biçmeyi, ama aynı zamanda dur
maksızın tohum ekmeyi dayatmaktadır. İkisinden 
de vazgeçmeyeceğiz. En zayıf olduğumuz ise 
tohum ekimidir! Kampanyamız, her türlü darlığa, 
bilinçli-bilinçsiz sektarizme, kitle dışı düşünüş Ye 
yaşam tarzına açılmış bir savaş olarak 
yürütülmelidir. Kendi içine dönük, kitlelere yaşam 
tarzından jargonuna dek yabana ve kapalı 
devrimci tipinin aşılması: Çalışmanın 
süreklileşmiş zemini, onu değerlendirmenin ana 
ölçeği budur. Reformizmin hareket alanının onun 
örgütsel varlığından çok daha geniş olduğu, 
neredeyse psikolojik ortamı elinde tuttuğu 
kavrayışıyla hareket edilmelidir. Yalnızca 
kitlelerin en geniş kesimlerini kapsayıcı talepler 
için mücadeleyi değil, aynı zamanda onları bir
leştirmede örgütsel esnekliği öğrenmeliyiz. Genel 
olarak kitlelerde olduğu gibi, öğrenci gençlikte 
de kitleler devrimcilerin örgütlülüklerinin süreklili
ğine, demokratikliğine, tüm ilgi alanlarını kap
sayıp kapsamayacağına vb. vb. güvensizdirler. 
Bu güvensizliği onlarda "yine birileri tarafından 
yönetildikleri" değil, hedeflerimiz için birlikte 
çalıştığımız hissini vererek giderebiliriz. Onların 
eleştiri süzgecinden geçerken kendimizi ve onları 
dönüştürebilecek yetkinlik ve olgunluğu kazan
malıyız.

Gençlik hareketindeki güç kaybımızı yeni bir 
atılımla giderme, devrimin yeni kuşağını 
yetiştirme yolunda: Şimdi tohum ekmeye ve 
biçmeye gidiyoruz!



Kadrolardan Komitelerden... Kadrolardan Komitelerden... Kadrolardan Komitelerdenr-

9 K A S I M  R A N D E V U S U
Kıiz, kriz, kriz... Nereye baksak kriz ve 

sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Her gün daha fazla 
ölüm sınırında bir açlıkla yüz yüze kahya■ her gün 
daha fazla karşı koyuş olanaklarımız, örgütlenme 
ve hak mücadelemiz sınırlandırılıyor. F tipi eylem
lerle, F tipi örgütlenmelerle sınınmız daraldıkça 
daralıyor. Ekmeğimiz eksildikçe özgürlüğümüzü 
yitiriyor, özgürlüğümüzü yitirdikçe açlık ve 
sefalete [nahkum oluyoruz.

Kı izin sonuçlarından korkan emperyalist sis
tem en ufak bir muhalif sese bile tahammül 
etmiyor. "Ayaklanmalar Yüzyılı" korkusu 
emperyalist sistemi yeniden yapılanmaya zorlu
yor. Azami kar ve sömürü; baskı ve açlık daya
tırken aynı zamanda patlama dinamiklerini de 
çoğaltıyor. Açlık, açlık ordusunu ekmek isyanları
na zorunlu kılıyor, baskı öfke patlamalarını daya 
tıyor. Ya da çürüme, kokuşma ve yok oluş... 
Emperyalizm savaş çığlıklarıyla bu sorunu daha 
da derinleştiımekte, gelecek günler daha çok 
açlık ve baskı dayatmaktadır.

Neden-sonuç ilişkisi birbirini daha doğrudan 
belirler hale gelmekte. Gelecek/geleceğimiz için 
bugünden yıllara yayılan uzun vadeli ve sabırla 
oya işler gibi örgütlenme ve örgütleme zorünlü
lüğünü, yükümlülüğünü dayatmakta. Evet zorun
luyuz, evet yükümlüyüz. Boğulmamak için, gele
ceğimizi belirleyebilmek için patlama noktalarını 
iyi tespit etmek ve bu noktalardan sonuç aha bir 
çalışmaya yükümlüyüz, zorunluyuz. Bu nedenle 
bütün a lanlar "Geleceği kurmaya yetenekli işçi 
sınıfına!" hedefine bu dönem her zamankinden 
daha fazla kiliHenmeli.

Sendikalar örgütlenme kıskacına alındıkça 
altı boşalmakta ve giderek işlevsizleşmekteler. 
Hem bundan hem de hakları her gün daha fazla 
gaspedilen ve giderek hak kırıntılarından da 
mahrum kalan işçi sınıfının öfke mayalanmalarını 
boşaltmak için sendika ağaları dar, sınır
landırılmış öfke boşaltıcı eylemlerle tepkileri 
karşılamaya çalışmakta.

9 Kasını randevusu
9 Kasım, dünya çapında Küresel Eylem 

Günü olarak belirlenmişti. DİSK ve KESK bu

eylemin Türkiye ayağını organize edeceklerini 
açkladılar. Gerçekte özellikle DİSK eylemin sınıf 
hareketinde bir kilomeke faşı olmaması, yük
selişin değil, mevcut kesikli ve kontıollü akışın bir 
unsuru olarak işlev göımesi için bütün önlemleri 
almıştı. Bu yürüyüşün sınırlandırılacağının farkın
daydık. Buna rağmen yüıüyüşün sınırlarının zor
lanması ve eylemlerin '89 Bahar Eylemleri gibi 
sürekliliğinin sağlanması sınıf mücadelesinde 
yeni olanaklar doğuracak ve birbirini büyüterek 
ilerleyecekti, ilerleyecek. Sınıfın mücadelesinin 
önündeki bentte açlan bir gedik sınırlarını 
parçalayan bir akış olacak. Bunun için yürüyüşe 
yüklenmeli ve sınırları zorlanmalıydık.

Sendikalar ve sendikacılar, temsilciler 
üzerinden programı öğrenmeye çalıştık. A na bu 
program alabildiğine geç ortaya çıktı. Hem prog
ramın geç belirlenmesi hem de bizlerin geç 
davranması nedeniyle çağrılarımız geniş bir 
alana dağıt ilam adı. Yürüyüşe geniş katılım, 
karşılama, semtlerde, kepenk kapatma vb. 
eksenli bir çağrı yaptık. Bu gecikmişliğe ve dar 
çalışmaya rağmen, bir alanda "Biz gidemiyoruz, 
siz gidin ve bizim yerimize de sloganları atın" 
diyen işçi grubunun maddi desteğini aldık. Bir 
semtte eylem, Armutlu ve Aibeyköy'deki 
saldırıların protestosuna ve gözalfılara rağmen, 
yürüyüşe destek amaçlı 4 saatlik kepenk kapat
ma eylemine dönüştü. 6 Kasım öğrenci gençliğin 
eylemi yönlendirilerek Saraçhanede sınıfla buluş
ması sağlandı.

Yürüyüşü Vatan Caddesi girişinde 
pankartlımda karşıladık. "Herkese İş Herkese 
Çalışma Hakkı!" sloganımızla başta az bir güçle 
koıteje kahlımımız Aksaray’da 20 kişilik korteje 
dönüştü. Bildirilerimizle hem yürüyüşçüleri hem 
de destekçleıi karşıladık. Ve o andan itibaren 
yürüyüşçülerle beraberdik. Birçok kurumumuzla 
ve etkinliğimizle; konaklama yerinde müzik, oyun 
ve sohbetlerimizle, karşılamalarda dövizlerimizle, 
İzmit'te her kortejde atılan sloganlarım ızla 
yürüyüşçülerleydik. Onlar resimlerimizde, biz re
simlerle birlikte onlarlaydık. Bu birliktelik sonu
cunda biz de önlükler giyerek eylemde yürüyüşçü 
olarak yer aldık. Yürüyüşçülerle birlikte öğrendik, 
onlarla birlikte sorun çözücü olduk. Yürüyüşçüler

in



den farklı olarak gezici ekiptik, her karşılama 
alanında karşılayıcılarla Helisim içindi' olduk. 
Onları sıradan bir karşılı ıyıı ı değil sahiplenidliğe 
dönüştüııııeye çalıştık.

başlangıçta yürüyiişçulnt sendikalılarla sınırlı 
iken, Kııılal'dan sanıa işçi katılımı ile ağıılık 
değişti. İşçi katılımı a\)ıılığı bvliıin ıe  hem yiııüyüş 
hem de k< m şık ıı ı m ıh ıı daha ı ı  ıı ılı ve u  ışkulu oldu. 
Yürüyüş boyum a  »eşitli işçi lif u J» •///< ■ııııı daha 
ayrıntılı gö/lrm lm lık 'H'Alan bu yana eylem 
deneyiminiıyle b ilil bu bitiklin taşıyan veya 12 
Eylül öncesi ılunuyımluiıyh' donanımlı işçilerde 
devrim filen iodoyılı ( >ıılaı ■■••ııdikıı ağalanna 
güvenmiyoı, sun lıkı uıuıı çözümünün
olmayacağı siyır.ı <■ mu g<'tekilliğini daha net 
görüyorlar v r bil a n ı l d ı ğ ı  h »m m ıh  ly h  ı b ı ı  o m  u 
gereksinimini IraklIyı »İmdi

Ikinasi, işlen alılan \> y\ ı alılma potansiyeli 
taşıyan yeni kuşat ışçilm <,rM mdeıı beklentileri 
tükenmiş bu kuşak d» gışıım ı*ı/m h ama değişimin
nasıl olacağını, neleı ......Mı mm hilmiyot lardı.
Uçüncüsü, mola yı ıı ı ıı /• • '/ı I  /< v-ı ı/ı ıı ı, I m -kh >ı itila  i 
olmayan sendikm ı k< simi

Adapazarı avaumla ıy iletin ılu /a ı /Kufi
lerinden tümüyle ılmn Iı kesmiş alı hıklarını 
gördük. CHP alabaşının b ıı yılniyılşlv ne işi 
olduğunu sotgulayanh ıı o>ya aıaİHiyı göıüp 
destekten vazgt\u ıı ip , \ İm ış,J vaıdı Ama 
diğer taraftan son k ıt/ v • ı yetin hu ya/ >ıh ıı una ile 
birlikte tamamen iç»• kainnnın ve umutsuzluk, 
tepkisizlik de açıkçı 1 1/> -ı ulılyım Iı /

Çok şey öğı eı idik < 'melikle ,ı m sı ıınçte kille 
çalışmasında yiin te ııı o taı / değişikliğinin 
zorunluluğu Ü/eıİlle yatılan konuşulan, laılışılan 
şeylerden öğıurulı ğım aı m  la iklik işliğim izi 
gördük. Uç-beş kişiyle ılı- olsa çok şey yapıla
cağının pratiğini yoşaıhk Anlılaşısllıkle sınırlı 
semt gençliğinin ilgisini sunla yanvltehihliğimizi 
ama bunun yeleıli ohıım lığını oğıeııdık. Semt 
kültürünün sınıl k ılllıiıılyk  I- .lemnesinin zorun
luluğunu kavındık Ihı çok yatılan ya zikir muzdaki 
gerçekliği, gn içnkllğ lıııitı p ıa lıkln  ö/ümsedi. 
Kaba a/ılasyon ve piopagam kulan kesin kop
mak gel ek lığını ganilik hosyali/m neyi çözecek 
somut ı ıı ılı ılılıııı ılı yı Iı 'Ih: anlalu ly ı/dnn  kurtul
mak goıakliliğini İmlikle oğıeıım eyi çoğaltan 
almayı iÇ ıırın lık. ( tında hızınulı sorunlar ve bu 
sorunların sahi/rleıi olmak işçilerle biıliklc gele
ceği tartışıyorduk, özellikle Öncü işçi kesiminin 
sanata açlığını gördük, toplum sal olarak

karşılayamadıkları bu açlığı kişisel olarak gider
meye çalıştıklarına tanık olduk. Sloganları oyun- 
laştmşlarında, sanatla doğrudan kurdukları ilg i
den gördük. Kimi müzikle ilgileniyor ve bir alet 
çalıyordu. Sloganları mimiklerle birlikte coşku
landırıyor ve odama uygun slogan arayışlarına 
dönüşüyordu. "Bir şeyler yapm alı" parçasını 
"devrim yapm alı" bir devrimci gibi yanıtlıyor
lardı. Devlimin ve sosyalizmin sorunlarına uzak 
değildi bu öncü kesim. Ve kendi yapamadıklarını 
sorgulayan bir özel eşti reli ik de taşıyorlardı.

Ve bizler tanınıyorduk. Yazılarımızla daha 
önceki eylem ve direnişlerdeki emek, çaba ve 
enerjimizle tanınıyorduk. Biz işçilerle kurduğu
muz ilişkilerde bir kopuş yaşamış da olsak onlar 
dolaylı olarak bizle ilişkiyi sürdürmüşlerdi. 
Mezarda emeklilik döneminden tanıyorlardı, 
özelleştirmeye karşı mücadeleden tanıyorlardı. 
Kimi eylemlerde yoldaşlarımızla yapılan sohbet
leri ayrıntılarıyla hatırlıyorlardı. "Güzel yazıyor
sunuz, doğrulan söylüyorsunuz, ama biziml'e 
beraber yoksunuz. Sizin olmadığınız dönem
lerde yaşadıklarımızda yoksunu/  eleştirileriyl'e 
"O kadar örselendik ki devrimciler ve işçiler 
olarak, o kadar ihtiyacımız var ki birbirimize" 
diyen bir sorgulayışla, dostane bir sitemle 
karşılaştık. Gözler üzerimizdeydi. Orada biz de 
gödendik. Evet, geçmişten gelen bir prestijimiz 
vardı; buna bir yenisini eklemenin sorumluluğuy
la davrandık. Öncesinden yaratılan imaja yeni 
bir imaj yeterli değildi ama.

Bütün bunlardan şu sonuçlarla geleceği 
ölmeliyiz: Sınıfın talep ve gereksinmelerini iyi 
gözlemlemeli ve onların talepleri bizim, bizim 
taleplerim iz onların talepleri haline  
dönüştürmeliyiz. Bir program ve planlanmış b ir 
çalışma ekseninde ilişkileri geliştirmeliyiz. Tek tek 
aktivistler olarak işçileri dinlemeli onları tanı
malıyız. Çözümü birlikte yaratmalıyız. Belli b ir 
birikime ve deneyime sahip siyasileşmiş işçi 
kuşağı ile deneyimsiz ama sistemden beklentisi
ni kesmiş ne yapacağını bilmeyen kuşağın bir
leşmesini sağlamalıyız. İlişkilerde kopukluk decjil 
sürekliliği hangi koşulda olursa olsun yarat
malıyız. Bu ilişkilere şekil kazandırmalı ve doğru
dan ilişki kuruşumuzu güçlendirmeli siyasallaştı r- 
malıyız. Yeni ilişkiler ağı yaratmalı ve alana 
dönük aktivistler yetiştirmeliyiz. En başta 
kendimizi yeniden yeniden biçimlendirmeliyiz. 
Tüm güçler, tüm alanlar işçi sınıfına!..
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