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ZAMANIN RUHU DEĞİŞİYOR
oldaşlar,
I. ıı ılıl bir dönemeçten 

Ijuçlyoıu/. Neoliberal 
InOıınolli'^monlr» yaklaşık 30 yıllık 
lalılı gnılyo dönüşü olmayacak 
şuklldn siliniliyor Daha doğrusu 
ci|»oydiı 'wıı .ilmiş olmasına rağmen, 
i/CMIlt h l/ly ltı hu gerçek anlamda 
lum lllonıulç oldu!

Anıl Innı ıllnumoyso, Avrupa'da, 
Oılnılo(jıı vo Afrika'da, dünyanın 
lınııinıı hm parçasında ardı ardına 
pullayan dlıanlşlor, halk ayaklan- 
nıalnıı, davrlmcl kalkışmalarla 
OniMiklotylyof Kapılalı/m ideolojik, 
Mlyaaal, öıgııtunl, kültiirol vs. çok 
yoıılıı hu kıl/ yaşıyoı lli/zat kendi 
Iduolnglnıı İmi kıl/ln sayıklıyor, yıllar 
öııı • ı kal dağından yaplıkl.ııı kapi- 
lall/ın ıjıı/ollomolorlno, tın İlil onunla 
hltlrıno kuruntularına panik İçinde 
ayar çekiyorlar. Kimisi bu krizden 
daha katı bir saldırganlıkla çıkıla- 
I»ileceğinden, kimisi neo Keynosyon 
politikalardan bahsediyor.

I ııkat henüz ortak bir yol bula
madılar. Dünyanın her yerinden 
yükselen toplumsal hareketler bu 
yele bulmalarını daha da

güçleştiriyor.
Zamanın ruhu değişiyor. Onu 

değiştirense, sermayenin yıllardır 
uyguladığı vahşi birikim poli
tikalarının yarattığı toplumsal
yıkımın artık hiçbir yerinden dikiş 
tutamaz hale gelmiş olmasıdır. 
Yaşanan son toplumsal patlamalar 
durumun artık yönetilebilir olmaktan

ÇOKAGJ«İIM

Uzun bir aradan sonra 
yeniden çıkıyor olmanın
coşkusuyla...

Orak Çekiç'in (OÇ) tarihsel 
gelişimimizde özel bir yeri vardır.

Kuruluş yıllarımızda, en başta 
grup kafası ve kültürürün aşıl
masında önemli bir rol oynamış, 
örgütün örgüt haline gelmesinin 
manivelalarından biri olmuştur. 
Varlığı ve içeriğiyle, herhangi bir 
araç olmanın ötesine geçen bir rol 
oynadı. Örgüt güçlerinin Bolşevik 
yeraltı kültürüyle şekillenip, 
komünist militanlığın gerektirdiği 
nitelik ve alışkanlıkları edin
mesinde OÇ’nin payı büyüktü.

(devamı: s f.U ’de)



ıK11<11r11 arıkça ndNİoılynı
Bu fıarokutloı hım /MyıHıklnıııın 

özellikle öncülük ve bir gnlnı ok pio 
jesinden yoksun olmalarına ıağ 
men, tek başına varlıkları ile bunu 
hissettiriyorlar. Sermaye “şimdi bun
ları nasıl özümseyip sistemin 
yürü tü leb ilir olmasını sağlarım" 
telaşı içinde. Bu hareketler sözünü 
ettiğimiz zayıflıklar nedeniyle, belli 
bir süre sonra denetim altına alı
narak işler yoluna konu
labilir. Fakat kitlelerin bu 
hareketler içerisinde 
edindikleri deneyimler, 
en başta kolektif ruh ve 
bu ruhla hareket 
edildiğinde en olmaz 
denilenin olur kılı
nacağının somuttan 
görülmesinin (diktatör
leri devirmesi gibi) 
yarattığı özgüvenin 
kolay kolay
k ı r ı l ( a ) m a y a c a ğ ı  
ortadadır. Kısacası ser
maye açısından artık ‘80’li yılların 
ıılrıpnlon sütliman ortamı yok.
Mantılını,ıl vahşi lılllklltl | M ilil IK ı »İİIII 
Il ıt kolay goyly yıi|»liı|i «UMHIHMII ila 
njıay lılı /aman İMİlkıaıla y()llll|()QII 
I ııyllllal yok t l ıln||H|i| ||Nİİ|h|m 
ka aıııİMjı İHIİİIİHİ hnşaıılaıııı (hiiiiI 
nal i | n M U H )o | rt> ıkınılalı | i aı allııM 
I taş ı İni ıı İr Iıl im i ntotıoklaiM bıitjhu 
»ahlp iImiJIİ

f illa» diı HyiluMıtaıı Vahyi hlflltilii ImillikMİ'II| t|a eulUaljM  PİnjJHMtMltİ 
»İI|#«yİMMİM ın ıakB # İİH |l i  M

MIHI İn» llnylp <lılnı a n|(le 
İU| ılt||l|r l«H| ı v"kMi|||||k dahlldlğlne 
tjonlşlnylp daimindi (llııııll |nıllayan 
da bu uı, un imla ,hiii ı,n||şkll»ııdlf Vo 
hu (jurçok, Miımayn yo nşaklnıının 
ödünü kopuııyoı. İtinim la haşlayıp 
Mısır’a ve neredeyse tüm Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerine yayılan kalkış
maların esas çıkış noktası, kapitalist 
barbarlığın yarattığı devasa toplum
sal yıkım değil mi? Ve hepsinin 

özünde yatan esas 
dinamik de bu bar
barlığa karşı “yeter 
artıkf  demek değil 
midir?

Açlık, işsizlik, yok
sulluk ve yoksunlukla 
inim inim inletilen, 
özgürlük yoksunluğu 
ile kafasını kaldıra
maz hale getirilen bu 
halklar -bilincinde ya 
da değil-, asıl olarak 
kapitalist barbarlığa 
karşı isyana duruyor

lar. Hor şoy -dünyanın taşrası gibi 
görünün bölgelerinde bllo sosyal 
|/m dışında hlı sıtı oitotlln »ninnimi 
t.Mİnnn l'nlıllIynlIliM sahip nlmodıijinı 
ijONİnılynı

I ıpıl «İM h «d «dil dllliyanilı Inııı 
«ı »M ......  »m alıl11 • 1ın Mı ıh lı.lıı yıl

lat ■ m <,« ı - imim yu aıaç kııl- 
|n«Htı t •«o*y ..... iklimi/ ı gelebile
n i  ......... itti ı « • aynı tüketim
HlıfkrtiHıM....................luşuııüş ve
a l t ısş * «s,«I-«i«im  .okutmaya 
t m1 |ıHl| ** ı-ı ı ..... illideki tüm üst

Açlık, işsizlik, gelecek korkusu, özgürsüzlük...Gerçek olan bunlar!Ve bu gerçekler hükmünü er ya da geç hayatın içinden konuşturuy- or/konuşturacak. Biz buna hazır mıyız?



yapı araçlarını kullanarak azımsan
mayacak bir kültürel hegemonya 
kurdu. Kendi suretinden bireyler, 
giderek toplumsal yansımalar yarat
tı: Bireyci, bencil, çıkarcı, akışkan, 
pragmatist, değer oluşturamayan, 
tek değeri sınıf atlama çabası olan, 
bu amaç uğruna en olmaz denilen 
şeyleri bile yapmaya hazır, her türlü 
yozlaşma ve çürümeyi dibine kadar 
yaşamakta beis görmeyen bireyler, 
giderek toplumlar yarattı. Son 30 
yılda dünyanın hemen her yerinde 
bu değersizleşmeyle şekillenmiş 
birkaç kuşak yetişti. Tek kalıp 
kuşaklar!

Emek sömürüsü derinleşirken, bu 
sömürüyü sayısız araçla perdeleye
cek sınırsız ve kesintisiz bir 
faaliyetin içinde oldu. En başta işçi 
ve emekçilerin örgütlenme, kolektif 
hareket etme yeteneklerini dumura 
uğrattı. Bunu sadece kültürel hege
monya araçlarıyla değil, üretimin 
maddi alt yapısını da değiştirerek 
yaptı. Tüm direnme odaklarını, zor 
da dahil tüm yöntem ve araçları 
devreye sokarak dağıtmak şeklinde 
yaptı... Kısacası sınıflar arasındaki 
dengenin kapitalizm lehine bozul
duğu bu yıllar boyunca boş alanda 
özgürce top koşturdu, önüne çıkan 
engelleri tasfiye etmekte en akıl 
almaz yöntemler de dahil her şeyi 
devreye soktu. Fakat şimdi altyapı
dan, yani üretim ilişkilerinden, 
emekle sermaye arasındaki ilişkiler
den bağımsız bir üst yapının geçici 
niteliği tüm boyutlarıyla görülüyor.

Açlık, işsizlik, gelecek korkusu, 
özgürsüzlük... Gerçek olan bunlar! 
Ve bu gerçekler hükmünü er ya da 
geç hayatın içinden konuşturuyor / 
konuşturacak. Biz buna hazır 
mıyız?

Türkiye’de de durum farklı 
değildir. Keskinleşen emek ser
maye çelişkisi hiçbir alıklaştırma 
çalışmasıyla, hiçbir üretim organi
zasyonu ya da zor yöntemiyle son
suza dek gizlenemiyor, bastırılıp 
dağıtılamıyor. ‘96 yılında inişe 
geçen sınıf hareketi, TEKEL 
Direnişi ile birlikte yeni bir ivme 
kazandı. Aynı kesitte pekçok irili 
ufaklı direniş patlak verdi. Bunların 
hemen hiçbiri sınıfın bütününü etk
ileyecek çapta değildi belki, 
yaşanışları ile de bu etkiyi yarata
madılar. Fakat hepsi sınıf savaşı 
açısından azımsanmayacak bir 
birikim yarattı, en önemlisi de emek 
sermaye arasındaki çelişkide 
ulaşılan düzeyin altını bir kez daha 
çizdiler. Bu sorunun toplumsal 
kavrayış düzeyine gelmesinde 
önemli bir yol alınmasını sağladılar. 
Sınıf hareketinin bundan sonraki 
seyrinde hangi halkalara asılmak 
gerektiğini, sınıfın tüm bölüklerinin 
hangi hedeflerle kolektif bir savaşın 
parçası haline gelebileceği, bizzat 
bu direnişlerle somutlaştı.

Sınıfın zayıflıkları, iç dinamikleri, 
iç handikap ve engelleri, bunların 
aşılma zorunluluğu (başta sendikal 
bürokrasi), nasıl aşılacakları 
konusunda önemli bir birikim oluş-



turdular.
Krizle birlikte dünya düzleminde 

daha amansız bir rekabetin söz 
konusu olduğu, olacağı ortada. Bu 
rekabete yanıt vermek, ayakta dur
maya çalışmanın ötesinde bir sıçra
ma gerektiriyor. Bu sıçramanın iki 
ayağı var: Hem sermayenin hangi 
sektörlerde yoğunlaşacağı, ama 
hem de -ve en önemlisi de- 
e m e k g ü c ü  
piyasasının yeni 
koşullara yanıt 
verecek şekilde 
bütünsel bir
dönüşüme uğra
ması.

Son açıklanan 
sanayi stratejisi ve 
kamuoyuna henüz 
bütünüyle yansı
mamış olan Ulusal 
İstihdam Planı, bu 
ihtiyacın ortaya 
çikındığı hiı bütün 
lıık oluşluıuyoı 
1 •MiınMyunin üuOıııih duM yıllı m i kup 
HMyıU'Mİ» mıiHiylİHfmn «ılı ıilr»|l«*|, 
Miııt-I yıığılı| tthMüı|m m İnil MMiııınyu 
yıtıjUll ümM Ü Iİmim  y»i|mıimü
i i ? m i I i i »I m İnil ilintini I nınkunı n
|i|\ManşinH lllykln İMiftltl yuMuydu 
jtŞU 9 ılnhinlİHhfUı inilin lanı"
l ı iHiııııi'In İH|ılnııniı lllıınnl 
InIiI iühMI rinnı ıııln m ııııullnvıyoı 
İl i Iııln İm ılyıim unMudl yıllnıdıı

• 'iı ıiı *,' 'I yüıılıl yılnnıııı bütünsel 
hlı ı »lıyııın ın|lııılıın, nıntlm ve 
ly• jıl« ıııınıı huluir.nl ol.ımk yeniden

örgütlnııııiMhlıın hhıhiıl « m liyor. 
Somut khtşilıoı !»*•• nnııoklik, 
güvencesizlik, lını luılıı nnnynl 
hakkın kazınması, lırn luılıı rıır.yul 
ihtiyacın piyasalaştırılnumı tk m 
ileştirilmesiyle hayatın kendisinin 
metalaştırılması... Yıllardır yaşanan 
sosyal yıkımın daha vahşi bir taar
ruzla bütünsel bir sisteme kavuştu
rulması!

Mu ıjnn.nğln rılyttrıul kıırşilığı da 
m İm İm lıı 'tnımnymılıı ymıldmı 
ymıldmı ınmİMi/lIrışllğl, kmıdl İçi udu
• i > I* m )h' l lı t İIOI. 'Uiıımyo İçi ilişkilerin• Ih  v"iılılmı kuıuldıiğu hu koşullarda 
iv < ıl uğllllıı dn, l)ur|uvnzlnin gerici

l> 111 11*Io11mI mı çıplak biçimlerde 
’.umulluşlıııı. Iürkiye’de olup biten
im gücün, sermayenin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden, yeni seçim
ler içerisinde merkezileşmesinin 
somut ifadesidir. Devlet erkinin 
ekonomi ve siyaset alanındaki işlev

Her tarihsel durum içerisinde sorunların nihai çözüm halkası devrimci pratiktir. Her koşul ve durumda devrimci bir taktik kon- ıımlanış ve buna uygun devrimci bir pratik olmadan olağanüstü koşullar içerisinde mücadele edecek bir parti de olamaz. Sadece bu neden -yeni dönemin devrimci partisi olmak- dahi, kendimizi daha ileri düzeyden örgütlemeyi, buna uygun bir bilinç ve duruş sahibi olmayı gerektiriyor.



lerinin neoliberal birikim poli
tikalarıyla eşgüdümlü olarak yıl
lardır yeniden yapılandırıldığı 
biliniyor. Bu yapılandırmada bir 
taraftan siyasal güç sermaye içi 
çatışmalarda eşgüdümlü olarak 
hantallıklarından arındırılmış daha 
mobilize, çevik bir merkezileştirm
eye tabi tutuluyor.

Siyasal erk, yürütme organının 
denetimine geçiyor. Devletin siyasal 
zor aygıtı olarak güç yoğunlaştır
ması, ekonomi alanındaki işlev
lerinde de uluslararası sermayenin 
ihtiyaçlarıyla uyumlu, hızlı, her türlü 
bürokratik hantallıktan arınmış, her 
türlü denetimden kurtarılmış çevik 
bir yapılanma ile yıllardır yürüyor. 
Siyasal gücün yürütmede toplaş
ması, ekonomi alanında da devletin 
eski hantallaştırıcı yapısından kur
tarılmasında çeşitli biçimlere teza
hür etmektedir. Kararnamelerle 
yürüyen işler gibi. Tabi tüm bunların 
aynı zamanda yönetişimin espirisi 
içerisinde olup bittiği de biliniyor. 
Kısacası burjuva devlet her açıdan 
daha sıkı bir merkezileştirmeye 
kavuşturulmakta, devlet örgütlen
mesi gücün daha yoğunlaştırılması, 
merkezileştirilmesinde ifade bul
maktadır.

Bu tablonun işçi sınıfı ve tüm 
emekçi kesimler açısından neler 
getireceği ortada: Her açıdan çok 
daha yoğun, kapsamlı bir saldırgan
lık! Bu gidişin önünde engel oluş
turabilecek tüm kesimlere karşı, 
tüm dinamiklere karşı topyekün bir

saldırganlık. Hatta sermayenin 
kendi içinde bu gidişe şu ya da bu 
şekilde engel olan/olabilecek olan 
kesimlere karşı da saldırganlık!

Tüm bu saldırganlık içinde onu 
perdeleyecek her türlü argümanın 
sonuna kadar kullanılması, bu poli
tikalara daha geniş bir toplumsal 
taban oluşturmakta her türlü oyunun 
sahneleneceğini de eklemek 
gerekir.

Emek sermaye çelişkisinin temel 
çelişki olduğu, sermayenin siyasal 
zorunu yeniden, yeni biçimlerde 
merkezileştirdiği bu koşullarda tek 
çıkış yolu sosyalist bir programa 
sahip olmaktır! Gündelik mücade
leyi de bu eksen içerisinde yeniden 
yeniden içeriklendirmektir.

Bu aynı zamanda saldırıya karşı 
saldırı ruhu ile durmak anlamına 
gelmektedir. Kapitalist barbarlığa 
karşı, sosyalist bir dünya için berrak 
bir bilinçten beslenen savaş ruhu ile 
buluşmak anlamına... Şu anki hal
imizle bu konumlanışa yanıt vere
cek bir donanıma sahip 
olmadığımız ortadadır. İdeolojik, 
siyasal, örgütsel, ruhsal... bütünlük 
içinde tanımladığımız yeniden inşa 
sürecinde aldığımız yol, almamız 
gerekenle, hele hele sınıf mücade
lesinin ihtiyaçları ile kıyaslandığında 
hayli kısa yetersiz, hayli pürüzlüdür.

Son 1 yıllık performansımızın çok 
çok üzerinde bir emek ve seferber
lik harekatına girişmediğimiz 
koşullarda sınıf mücadelesi 
karşısında silinip gideceğimiz



ortadadır!

Yoldaşlar,
Önümüzde sınıf mücadelesinde 

tarihsel öneme sahip takvimsel 
süreçlerin yanında (Mart’ı 1 Mayıs’a 
bağlayan süreç), irili ufaklı grev ve 
direnişlerle, metal sektöründe 
Birleşik Metal’e bağlı işyerlerinde 
gerçekleşmesi olası grevler, 
dünyanın her yerinde may
alanıp patlayan direnişler, 
halk ayaklanmaları ile 
içiçe geçen/geçecek 
olan günler uzanıyor.
Hemen ertesinde de 
genel seçim süreci 
geliyor.

Bahar ayları sermaye 
açısından da sınıf ve 
emekçiler, Kürt ulusal 
sorunu açısından da kri
tik önemdedir. Bu aylarda 
konulacak tavırlar son
rasının güç dengelerini belir
ler. Bu süreç bizim açımızdan 
birbirine bağlanmış, içiçe geçmiş 
bütünlükle ele alınan bir kampanya 
ruhuyla yürütülmelidir. Kendi 
insanımızın sorunlarının
çözümüyle, sınıf hareketi arasında 
dolaysız bir ilişki olduğunu bilerek 
ilerlemeliyiz. Bizim dinamize olup 
sınıfın daha geniş kesimlerine ulaş
mamız, onun dinamizmi ile 
buluşurken onu dinamize etmemiz 
dışında bir seçenek yoktur!

Bu yılın Mart-Mayıs sürecinin özel

hlı nnlıimı vııı Mu lımtı .«I«lıııların 
kapsamı, İmin dıınyu ılıi/lmııinde 
zamanın ruhunu (lnf)lhl||nıı devrimci 
kalkışmaların vatlığı ıımlmıiyle 
böyledir. Buna, TEKİ I Direnişi ile 
başlayıp devam eden sürecin yanıl- 
tığı azımsanmayacak bir deneyim 
ve birikimin varlığını eklemeliyiz.

Kürt ulusal hareketinin tüm 
ideolojik kırılmalarına rağ

men, demokratik karakterli 
taleplerle gerçekleştirdiği 
geniş katılımlı eylem
lerin yarattığı olumlu 
sonuçları da eklemek 
gerekir.

Emek cephesinin 
tüm iç handikaplarına, 
engellerine rağmen 
son süreçteki kazanım- 
ları azımsanacak 

kazanımlar değildir. 
Sermayenin yeni istihdam 

planı, sanayi stratejilerinin 
ortaya çıkaracağı sınıfsal 

sonuçlara hazırlık anlamında bu 
kazanımların önemli bir katkısı ola 
çaktır. Bizlor do bunun biliııciylo 
hareket etmeli, bu birikimi daha 
ileriye taşımakta ön açıcı olacak 
tüm dinamiklerle daha dolaysız, 
daha içerden ilişki kurmak için 
seferberlik ruhuyla çalışmalıyız.

Bu süreç dümdüz bir saldırganlık
la yürümeyecektir. Bu saldırganlığı 
çeşitli argümanlar, aktörler, araçlar
la perdeleyecek sayısız yöntem kul
lanılacaktır. Kürt ulusal sorununda

Buyılın Mart- Mayıs sürecinin özel bir anlamı var. Bu hem saldırıların kapsamı, hem dünya düzleminde zamanın ruhunu deöiştiren devrimci kalkışmaların varlıöı nedeniyle böyledir.



sermaye tarafından belirginleştirilm
eye çalışılan sınıfsal farklılaşmanın 
hangi siyasal karşılıklar yarata
cağını tahmin etmek güç olmasa 
gerek. Yine sınıfın içerden daha bir 
parçalanması için elindeki tüm 
kozları kullanacağı ortadadır.

Tüm bunların toplamı olarak ser
mayenin siyasal alanda güç yoğun
laştırmasıyla bir
likte, sınıfı ve 
emekçileri içeri
den yarmayı, sis
teme eklemlemeyi 
h e d e f l e y e n  
araçları devreye 
s o k a c a ğ ı n ı n  
görülmesi gerekiy
or.

Dinamikleri zor 
ya da başka yön
temlerle özümse
meyi devreye 
s o k a c a ğ ı n ı n  
görülmesi gerekiy
or. Aynı zamanda 
kendi içinde de 
yeni çelişki ve 
ç a t ı ş m a l a r l a  
yürüyecek bu 
süreç, her açıdan 
yoğun, hareketli ve pekçok çelişkiyi 
daha da giriftleştirecek ya da 
keskinleştirerek ilerleyecektir. Bu 
sürece düşünsel-ruhsal hazırlık, her 
şeyden önce bütünlüklü kavranışı, 
iç ilişkileri ile birlikte okunması, sınıf 
mücadelesinin gelişiminde hangi 
dinamiklere asılmak gerektiğini bu

bütünlük içinden okuyabilmeyi 
gerektiriyor.

Böylesi bir süreçte ideolojik netlik 
ve kafa açıklığı hayati önemdedir. 
Yeni süreçleri açıklamak ve onlar
dan doğru siyasal sonuçlar çıkarıp, 
bunları pratik politika haline 
getirmek için bu kaçınılmazdır.

Yoldaşlar,
iç engellerimiz 

hemen hepimiz 
tarafından biliniy
or. Kadro sıkıntısı, 
ideolojik siyasi 
d o n a n ı m d a k i  
zayıflıklar, bunlar
la birleşik olarak 
kitle çalışmasında 
daha ileri bir 
düzleme geçmek
te yaşadığımız 
sancılar...

Tüm bu sancıları 
aşmakta iste
diğimiz düzeyde 
yol alamamamızın 
asli nedenlerinin 
başında önceki 
tasfiyeci dönemin 
üzerimize yapışan 

alışkanlıkları ile yeterince mücadele 
etmiyor oluşumuz gelmektedir. 
Hatta öyle ki, bu halen kimi konular 
karşısında akılalmaz bir vurdum
duymazlık, ilgisizleşme, apolitik- 
leşme biçiminde tezahür edebiliyor.

Çevrecilik belli boyutlarıyla

Bu süreç dümdüz bir saldırganlıkla yürümeyecektir. Bu saldırganlığı çeşitli argümanlar, aktörler, araçlarla perdeleyecek sayısız yöntem kullanılacaktır. Kürt ulusal sorununda sermaye tarafından belirginleştirilmeye çalışılan sınıfsal farklılaşmanın hangi siyasal karşılıklar yaratacağını tahmin etmek güç olmasa gerek. Yine sınıfın içerden daha bir parçalanması için elindeki tüm kozları kullanacağı ortadadır.



aşılmış olsa da çeşitli biçimlerin 
halen yaşıyor. Sınırlılıklarımız bu 
alışkanlıklarla birleşerek daha girift 
bir karakter kazanıyor.

Sınıf mücadelesinin genel düzeyi 
ve ihtiyaçlarıyla bizim durumumuz 
arasındaki açı farkını hızla kapata
mazsak, sıradanlaşıp, silinmemiz 
kaçınılmazdır. Bundan kurtul
mamızın yegane yolu 
sınıf hareketinin içine 
dalmaktır. Asılmamız 
gereken ip budur!

Bunun için:

- Tasfiyecilik döne
minden bir mikrop gibi 
üzerimize yapışmış 
alışkanlıklara karşı 
daha bilinçli bir iç 
mücadele yürütmeliy- 
iz.

- Ideolojik-siyasal 
eğitimde daha sistemli, 
bilinçli bir yönelime girmeliyiz.

- Süreçlerin kavranışı ve politika 
diline çevrilmesinde daha gelişkin 
bir kolektif üretim içinde olmalıyız.

- 'Tüm güçler işçi sınıfına'.’’ slo
ganının somut gerçeğe 
dönüşmesinde daha ısrarlı bir yöne
limin takipçisi olmalıyız.

-Alanlarda daha planlı, hedefli bir 
çalışmaya geçmeli, attığımız her

.ıdmıı »ııı<ıKll«>ıİn blılmıtııecek bir 
istıkıaı vu m u m d>lılll- ynkıılnmnlıyız.

- Ideolojik-siyannl İnşa halkasında 
yönümüzü netleştirocok olan pro
gram inşasına yükleneceğiz. I üm 
yoldaşlar buna uygun bir konumlan
ma ve bu yönlü bir düşünsel-pratik 
yönelime girmeyi temel bir görev 

bilmelidirler. Süreçlerde 
ortaya çıkabilecek 
her türlü ideolojik 
kırılmaya karşı net bir 
duruş içerisinde 
olmalıyız.

- Sınıf çalışmasında 
yaşamsal önemi 
sahip bir araç olan 
gazetemizle ilişkiler
imizi her açıdan 
farkıllaştırmalıyız.

Yoldaşlar,
Mart-Mayıs sürecini 

böylesi bir sıçrama için 
değerlendirmeliyiz. Bu tarihlerin 
kendisinde saklı mücadele ruhuyla 
buluşmalı, hedefli ve planlı bir çalış
mayı çok daha yüksek bir enerjiyle 
örmeliyiz. Bu çalışmanın temel 
yoğunlaşma noktaları, bizim için 
stratejik anlamlar taşıyan sanayi 
havzaları ve çevresinde oluşmuş 
yeni işçi semtleri olmalıdır. Bu süre
ci, faaliyetimizi esas aldığımız bu 
bölgelere doğru yoğunlaştırmanın 
manivelası, tüm ilişkilerimizde bu 
yönelimi reflekse dönüştürecek bir

İdeolojik-siyasal inşa halkasında yönümüzü netleştire- cek olan program inşasına yükleneceğiz. Tüm yoldaşlar buna uygun bir konumlanma ve bu yönlü bir düşünsel-pratik yönelime girmeyi temel bir görev bilmelidirler.



fırsat olarak görmeliyiz. Tüm yazılı- 
sözlü ajitasyon-propaganda
faaliyetimiz buralarda yoğunlaşmalı, 
tüm güçlerimiz bu bölgelerin 
kahveleri, servis önleri, işçilerin 
yoğunlaştığı güzergahlarda yoğun 
bir mesaiyle motive edilmelidir.

Deyim yerindeyse buraların tozu 
yutulmak, havası solunmalıdır. 
Faaliyetimiz belirleyeceğimiz böl
gelere yoğunlaşan bir plan 
dahilinde sürmeli, çalış- Alanlar 
ma her etabında arasm<|a bir 
yeniden 
lendirilip,

değer-
yeni

birleştir-adımlarla 
ilmelidir.

Alanlar arasın
da birbirini
güçlendirecek bir 
etkileşim ve 
tamamlama ilişk
isi kurulmalı; bu, 
iç legalizme mey
dan vermeyecek 
şekilde yapılmalıdır.

Tüm çevresel ilişki
lerimiz bir şekilde bu 
çalışmanın parçası haline 
getirilmeli, onlarla da daha 
örgütlü tanımlı bir ilişkilenişin içine 
girmenin vesilesi kılınmalıdır.

Gençlik çalışması akademik- 
demokratik sorunların yanı sıra, bil
inçli bir çubuk bükmeyle diplomalı 
işsizler, meslek liselerindeki sömürü 
sistemi, Torba Yasa’nın gençliği 
hedefe çakan saldırgan içeriğiyle 
birleşen bir içerikle buluşmalıdır. Bu

birini güçlendirecek bir etkileşim ve tamamlama ilişkisi kurulmalı; bu, iç legalizme meydan vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Tüm çevresel ilişkilerimiz bir şekilde bu çalışmanın parçası haline getirilmeli, onlarla da daha örgütlü tanımlı bir ilişkilenişin içine girmenin vesilesi kılınmalıdır.

içeriği, yüklendiğimizde belirli 
sonuçlar alabileceğimiz kimi nokta
larda yoğunlaştırmalı, örnek çalış
malar yaratmayı hedeflemeliyiz. 
Mesela gençliğin, bir sanayi havza
sında ya da organize sanayi böl
gelerinden birinde Torba Yasa ve 
genç işçileri içeren özel bir çalışma 
yürütmesi, bu çalışmayı faaliyetin 

bütünüyle birleştirmesi toplam
da önemli bir motivasyon 

kaynağı olacaktır. Ya da 
belirlenmiş bir meslek 

lisesine dönük 
yoğunlaştırılmış bir 
a jitasyon-propa
ganda faaliyeti ile 
içiçe geçmiş bir 
örgütlenme çalış
ması için de aynı 
şeyi söyleyebiliriz.

Bu süreçte 
özgün ajitasyon- 
propaganda yön- 

t e m l e r i n d e n  
gazetemizin daha 

etkin kullanımına 
kadar çok yönlü 

araçlar geliştirmeliyiz. 
Sanatsal üretimlerle çalış

manın bütününü içerikten bir- 
leştirmeliyiz. Süreç aynı zamanda 
gazetemizin gerçekten sınıftan 
beslenen bir işçi gazetesine 
dönüşmesinin, içerik ve dağıtımın
da sıçramak bir gelişim yakala
manın manivelası olmalıdır. 
Kampanya ruhu ile yükleneceğimiz 
çalışmalarda hedeflediğimiz önemli



örgütsel kazanımlarımızın başına 
bunu yazmalıyız.

Faaliyetimizin merkezine işsizlik, 
esneklik, güvencesizleştirme, örgüt- 
süzlük, geleceksizlik, tüm sosyal 
ihtiyaçların metalaştırılması, başta 
Kürt halkının özgürlük yoksunluğu 
olmak üzere özgürlükler sorununu 
koymalıyız. Gelinen noktada tüm bu 
sorunların kapitalist sistem 
içerisinde çözülemeyeceğini, 
gerçek çözümün sosyalizmde 
olduğu propagandasıyla bir- 
leştirmeliyiz.

Bu propagandanın, kapitalizmin 
bireyi de toplumu da çürüten özü ile 
birleştirilmesi gelinen noktada 
kaçınılmazdır. Kadın cinayetleri, 
oranları her gün yükselen taciz- 
tecavüz vakaları, çocukların alınıp 
satılır hale gelmesi, organ mafyası, 
yaygınlaşan fuhuş, uyuşturucu kul
lanımı... Daha pekçok şey sayıla
bilir. Kapitalizmin kendi çürümüş 
suretinde bir toplum yaratıyor. Bu 
çürümüşlüğe karşı sınıf savaşının 
toplumun ciğerlerine dolduracağı 
temiz havadan başka çözüm yoktur! 
Bu tema çalışmalarımızın 
bütününde, sloganlarımızda döne 
döne içlenmeli, zihinlere kazın
malıdır.

Y o l d i i t y l m ,

zamanın d«ğl$en ruhunu 
yakalayıp kendi golocnk bilincimizle 
birleştirerek ilerlemek, her şeyden 
önce yaşam tarzlarımızı, alışkanlık 
ve artık bize yapışmış kötü kalıpları 
kırmamızdan geçiyor. Devrimci bir 
değişim ve yenilenme ruhu ile ileri 
atılmamızdan. Gündelik hayatın 
içeriklendirmesinden tutalım da bir 
bütün olarak kendimizle ve çevrem
izle kurduğumuz ilişkiye kadar tüm 
alışılmış kalıpların üzerine çık
mamızdan...

Rutin ve sıradanlaşmış devrimci
likle, dünde kalmış kalıp ve alışkan
lıklarla, hele hele tasfiyecilik illetinin 
yarattığı deformasyonla zamanın 
ruhuhu yakalamamız, bu ruha içerik 
katıp gelecek ütopyamızla bir
leştirmemiz mümkün değildir. 
Günün görev ve sorumlulukları ile, 
bugünkü duruşumuz arasındaki açı 
farkını devrimci bir tarzda kapatmak 
için Mart-Mayıs’ı, genel seçimlere 
bağlayan süreçle birleşik olarak 
atılım ruhu ile fethedelim!

Kendimizi de yeniden yeniden 
kuracak bir ruhla yüklenelim!

miAK-'ÇEJKİÇ
OKU, OKUT, DÜŞMANA TESLİM ETME!



(Ç IIIK A IR IS E N ( K a p a k t a n  d e v a m )

TİKB’nin 12 Eylül faşizmi karşısın
da sınıf mücadelesinin her ceph
esinde sergilediği direnişçi tutumun 
sadece pratik değil, düşünsel ve ruh
sal altyapısı ağırlıklı olarak OÇ 
aracılığıyla hazırlandı.

Dönemin nice “büyük" örgütleri, 
cunta işbaşına geldiğinde bir bildiri 
dahi çıkaramaz hale düşmüşlerken, 
onun yayını 1985 Mart’ına kadar 
kesintisiz sürdü. Militan bir prole
tarya devrimciliğinin sesini ve 
soluğunu, 1982 sonuna kadar her 
sayıda 5 bin, 1982-’83 sonu arasın
da 3 bin 500, yenilen darbeler 
nedeniyle sonrası bin-binbeşyüz 
civarına inerek de olsa sadece işçi 
ve emekçi evleriyle, fabrika ve atö
lyelere ulaştırmakla kalmadı; 1983 
sonuna kadar her sayısını tıpkı 
basım olarak Sultanahmet, Metris 
ve Mamak başta olmak üzere, cun
tanın zindanlarına taşıdı. Bu özel
liğiyle OÇ, lafta ya da görüntüde 
değil, somut pratiğiyle koşullar ne 
olursa olsun mücadelede süreklilik 
ve ısrarın simgesi oldu.

Onun tarihi, bir bakıma 
örgütümüzün tarihsel gelişim 
seyriyle paraleldir. Örgütün, Leninst 
militan karakterini koruyup büyüt
tüğü kesitlerde OÇ de hem yayının
daki süreklilik, hem de içeriğiyle bu 
devrimci canlılık ve atılımın 
simgelerinden ve temel araçlarından

biri olarak öne çıkar. Çoğu kez 
bütünü yeni bir devrimci atılım 
ruhuyla donatıp ileriye fırlatan tetik- 
leyici işlevini görmüştür. Buna 
karşın, örgüt ne zaman kan kaybe
dip ML devrimci bütünlük 
düşüncesinden uzaklaşmasına 
neden olan tekyanlı yönelimlere sap
mışsa, OÇ’nin yayınında da kesintil-

O Ç ’ nin tarihi, bir bakıma örgütümüzün tarihsel gelişim seyriyle paraleldir. Örgütün, Leninst militan karakterini koruyup büyüttiiöü kesitlerde OÇ de hem yayınındaki süreklilik, hcııı de içcriöiyle bu devrimci canlılık ve atılımın simgelerinden ve temel araçlarından biri olarak öne çıkar.
er başgöstermiştir. Zaten OÇ’nin 
büsbütün çıkarılamaz hale geldiği 
dönemler, örgütte tasfiyeciliğin ege
men olduğu dönemlerdir.

Onun çıkarılamaz hale gelmesinde 
faşizmin darbelerinin etkisini hiç 
kimse hafifseyemez. Özellikle 2000 
sonrasında, faşizmin “F tipT 
saldırısının arkasından patlama



yapan düşünsel ve ruhsal yorgunluk
la da birleşen bu darbeler, devrimci 
yeraltı yöneliminden ve kültüründen 
uzaklaşmakta önemli bir faktör oldu. 
Fakat esas tayin edici etken, tasfiye
ci ruhhali ve yönelimlerin derin
leşmesi ve baskın hale gelmesiydi. 
Yoksa tarihsel önemde devrimci mil
itan bir duruşun somut simgesi 
olarak OÇ’nin kesintisiz olarak 
çıkarılıp dağıtıldığı 12 Eylül yılların
da hem koşullar, hem de yenilen 
darbeler 2000’li yıllara 
kıyasla çok daha ağır ve 
elverişsizdi.

Devrimci bir yeraltının 
varlığı ya da yokluğunu,
“kendinde şey” olarak 
amaçlaştırılmış yasadışı 
bir yayının ve belirli bazı 
biçimlerin varlığı-yokluğu 
sorununa indirgeyen sığ 
algıların tersine TIKB’de 
yeraltının tasfiyesi,
OÇ’nin yayınının önce 
düzensizleşip sonra büs
bütün durmasıyla başla
madı. Gölgesinden bile korkar hale 
gelmiş hastalıklı bir güvenlik para
noyası önce devrimci militan yeraltı 
ruhu ve düşüncesini itibarsızlaştırıp 
öldürdü. Anlayış, organ, ilişki sistem
leri, kültür, mekanizma, refleks, yön
tem ve araçlar vb. olarak yeraltı 
namına ne varsa önce onların içini 
boşaltıp tüketti. Bu sinsi tasfiyeciliğin 
bünyeyi sarışının belli bir aşamasın
dan sonra sıra OÇ’ye geldi. Aslında 
burada sınıf mücadelesinin temel bir

yasası Işludl.
Mücadelenin içoriği ve ruhu, 

seçilen yöntem ve araçları da
belirler! Ve kimi araç ve yöntemlerin 
yokluğu, yaşanan olumsuzlukların 
derinleşmesine de somut etkide 
bulunur! TİKB özelinde OÇ’nin yayın 
grafiği ile örgütün sınıf mücadele
siyle ilişkilenişi ve benimsediği yöne
limler arasındaki ilişki, bu diyalek
tiğin somut bir örneğidir.

Aynı diyalektik ilişkiyi, daha genel 
bir süreç olarak tasfiye
ciliğin örgüt içindeki 
seyrinde de görebiliriz. 
Bizde tasfiyecilik ken
dini ilk olarak örgütsel 
alanda, öncelikle de 
devrimci yeraltının tas
fiyesi biçiminde 
göstermiştir. Ve çok 
kısa bir süre içinde de, 
öncelikle Leninist bir 
sosyal devrimcilik 
çizgisinde militan bir 
siyasal mücadele 
kültürünün tasfiyesine 

yol açan siyasal tasfiyecilikle tüm 
bunlara uygun “teor/”lerin üretildiği 
ideolojik bir tasfiyecilik noktasına 
varmıştır. Bu hızlı gelişim seyrini 
belirleyen etken, emperyalist kapital
izmin 1980 sonrası geçirdiği neolib- 
eral-dönüşüm karşısındaki duruştu, 
yenilgi ruh haliydi! Bu yenik ve yılgın 
ruh hali, kısa süre içinde 
geçmişimizden ve aslında militan bir 
sosyalist devrimcilikten tümüyle 
kopma biçimini aldı.

Mücadelenin içeriği ve ruhu, seçilen yöntem ve araçları da belirler! Ve kimi araç ve yöntemlerin yokluğu, yaşanan olumsuzlukların derinleşmesine de somut etkide bulunur!



'97 yılında III. Konferans Sonuç 
Bildirgesi’nde “B ir dönem kapan
m ış t ı rdiyen örgütümüz, bu 
dönüşümün dayattığı çok yönlü 
yenilenmenin altını çizmişti. Fakat 
neyin nasıl kapandığını, daha 
doğrusu tarihsel bir zorunluluk haline 
gelmiş olan bu kopuşun devrimci 
tarzda nasıl gerçekleştirilmesi gerek
tiğini merkezi düzeyde net ve kesin 
tanımlara kavuşturamadı. Örgütü 
t a s f i y e y e  
s ü r ü k l e y e n  
m ü c a d e l e  
kaçkını teorisici 
a y d ı n  
oportünizmi bu 
bel irsizl ikten 
yarar lanarak 
yol aldı. Fakat, 
onun asıl 
beslenme kay
nağı, giderek 
s e r t l e ş e n  
mücadelenin 
artan risk ve 
zorluklarından 
duyulan korku
ların büyümesiyle 
1995 sonrası kadro kuşaklarının 
ML’nin kavranışındaki gerilik ve 
yetersizlikleri oldu. Kısacası, tasfiye
ci aydın oportünizmi, korkudan ve 
cehaletten beslendi.

Troçkizme, Avrupa Komünizmine, 
burjuva şirket ve insan kaynakları 
yönetimine ait en pespaye görüşler 
bile örgüt içinde cirit atıp taraftar 
bulabildi. Mücadele kaçkınlığının ve

tasfiyeciliğin meşrulaştırılması, her 
şeyi “büyük dönüşümü çözümleye- 
memiş olmakla" açıklayan büyük 
mazaret teorisine getirilip bağlandı. 
Hem kişiler, hem de bir bütün olarak 
örgüt, bu oportünist teorizasyonla 
uyuşturuldu.

Bu teorizasyon, yeraltının ve bir 
bütün olarak onun ruhunun tasfiyesi 
açısından sadece bir yönüyle 
“doğruluk” taşıyordu. O da değişen 

koşulları da
gözeten yeni 
bir yeraltı felse
fesinin yaratıla
nı a m ı ş 
olmasıdır! Bu 
durum bir 
taraftan “eskisi 
gibi olacaksa 
hiç olmasın ”  

teorilerine kay
naklık etti, bir 
taraftan da her 
şeyi teoriden 
t a n ı m l a m a  
hastalığıyla da 
b i r l e ş e r e k  

“teorisi yoksa 
pratiği de olmazmış” gibi çarpık yak
laşımlar biçiminde tezahür etti. Ve 
aslında hepsinin kökeninde de tas
fiyeci mecalsizlik ve korkaklık vardı. 
Bu teorizasyonların asıl kaynağı 
oydu. Fakat onun da bir türlü geliştir- 
ilememesi, bu ruh halinin tam bir 
kendiliğindencilik içinde büyümesine 
zemin hazırladı.

Aslında 2000’lerden başlayarak

Kısacası, tasfiyeci avdın oportünizmi, korkudan ve cehaletten beslendi. Troçkizme, Avrupa Komünizmine, burjuva şirket ve insan kaynakları yönetimine ait en pespaye görüşler bile örgüt içinde cirit atıp taraftar bulabildi.Mücadele kaçkınlığının ve tasfiyeciliğin meşrulaştırılması, her jıeyi 
“ b üyük dönüşüm ü çözü m ley e m em iş 
olm akla” açıklayan büyük mazaret teorisine getirilip bağlandı. ,•
\



yeni bir yeraltı felsefesi konusunda 
da giderek belli bir sistem kazanan 
yeni açılımlar söz konusuydu. Fakat 
yeraltı korkusu iliklerine kadar 
işlemiş küçük burjuva aydın taslak
larının işlerine gelmediği için bunlar 
ve bu doğrultuda yapılan bütün 
somut çağrı ve yönlendirmeler 
karşılıksız bırakıldı. OÇ’nin bir an 
önce çıkarılmaya 
başlanması konusun
daki uyarı ve ısrarlar 
da aynı korku ve 
kayıtsızlık duvarına 
çarptı.

Sorunun artık tas
fiye edilmiş bir yer- 
altının yeniden can
landırılması boyut
larını çoktan aşıp var
lığını sürdürüp
sürdürmediği kadro
ları tarafından bile 
sorgulanır hale gelmiş 
olan örgütün bir bütün 
olarak canlandırılıp 
ayağa kaldırılması 
sorununa dönüştüğü 
bir kesitte (2007), yeraltından öcü 
gürmüşçesine kaçmakta inat eden 
yönetici kadroların yeraltına çek
ilmelerini de içeren daha bütünsel bir 
devrimcileşme planının karşısına, 
salt görünümü kurtarmak amacıyla 
sadece OÇ’nin yayınlanmasına 
indirgenmiş bir önerinin -parçayla 
sınırlı yetersizliğinin altı çizilerek- 
sahiplenilip pratikleşterilmesiyle yıl
lar sonra bir sayı çıkarıldı. Ama örgüt

yönetimini fiilen ellerinde bulunduran 
sağcı aydın oportünizminin temsilci
leri öylesine mecalsizleşmişlerdi ki, 
sayının ülkede basılıp çoğaltılması 
işini bile 6 ayda zor başarabildiler!!! 
Bu arada yeraltı kurallarına ilişkin bir 
yazıyı koymayı da “unuttular"...

Zaten tam da bu nedenle OÇ dolu 
bir devrimci içerikle çıkmasına rağ

men, kendisine yükle
nen "kelebek efektr 
rolünü oynamak bir 
yana, sinek vızıltısı 
etkisi bile bırakmadan 
uçup gitti! İşte bu nok
tada her şeyi büyük 
d ö n ü ş ü m ü  
çözümleyememekle 
açıklayanlar bu sefer 
de “bu insanlarla 
olmaz" teorileri yap
maya başladılar! Daha 
sonra da niyetler bam
başka mecralardan 
akmaya başladı. O 
kesitte öne çıkan 
sağcılığın sistem 
kazanmış bir bütün

lükle örgütün bütününe dayatılması 
olduğu için OÇ’ye “kelebek efektr 
etkisi yükleyenler, onun çıkışından 
sonraki süreçle de ilgili olmadılar! 
Her şey nafileydi nasılsa!

OÇ bugün yeniden çıkıyor, hem de 
geç kalmış olarak. Bu gecikmede 
üzerimizdeki tasfiyeci etkilerin belir
leyici rolü var. Bu adımı atmaktaki 
cesaretsizliklerimizin, tutukluk
larımızın belirleyici rolü var. Ama işin

İşin başka bir boyu
tunu da, örgütün 
yeniden örgütlen

mesinde son derece 
sancılı bir süreç yaşıy
or olmamız oluşturuy
or. Organlar, iç ilişkil
er yeniden kurulmaya 
çalışılırken pekçok iç 
engelle, en başta da 
alışkanlıklarımızla 

boöuşarak ilerliyoruz. 
Fakat zor ve sancılı da 

olsa ilerliyoruz...



başka bir boyutunu da, örgütün 
yeniden örgütlenmesinde son 
derece sancılı bir süreç yaşıyor 
olmamız oluşturuyor. Organlar, iç 
ilişkiler yeniden kurulmaya 
çalışılırken pekçok iç engelle, en 
başta da alışkanlıklarımızla 
boğuşarak ilerliyoruz. Fakat zor ve 
sancılı da olsa ilerliyoruz... 
Eksiklerimizi bilerek, zaaf ve zayıflık
larımızın farkında olarak! OÇ’nin 
çıkışı bu ilerleyişte aldığımız müte- 
vazi yolun somut göstergesidir. 
Daha alacak çok yolu
muz var, bunu bilerek 
ve asla unutmayarak 
ilerleyeceğiz.

Size mücadelenin 
özgürlük alanlarından 
seslenmeye devam 
ederek... O alanları 
genişletip derinleştir
erek! O alanları, 
ruhunu militan bir 
sosyalist devrimcilikten alan 
mücadele biçim ve yöntemlerini kul
lanarak, büyütüp geliştirerek! İç 
iklimimizi bu proleter devrimci ruhla 
temizleyerek... Zor ve sancılı da 
olsa bu yola girdik, yürüyoruz, 
yüreyeceğiz... Kendimizle,
içimizdeki düşmanla savaşarak...

Bu yürüyüşün kesintisizliği, başta 
yaşam tarzlarımız olmak üzere, yer
leşmiş hastalıklı tüm alışkanlık
larımızın üzerine bilinçli bir iradeyle 
gitmekten geçiyor. OÇ’den uzak 
kalmak istemiyorsak ve onu daha 
güçlü bir içerik ve daha geniş bir

dağıtımla süreklileştirmek istiyorsak, 
herbirimiz en başta kendimizle zorlu 
bir savaşa girmeli, tüm yaşam tarzı 
ve alışkanlıklarımızla bu içerikte bir 
mücadeleye girişmeliyiz.

OÇ sınıf mücadelesinde kesintisi
zliğin yegane garantisidir.
Mücadeledeki konjonktürel iniş ve 
çıkışlara göre değil, bu stratejik 
anlamına göre sahiplenilmelidir. Bu 
sahiplenmenin ilk adımı da onu sak
layacak güvenli yerler bulmak, onun 
çıkışına uygun bir ruhla her türlü 

legalist, çevreci tasfiye- 
cilik tortusu alışkanlık 
ve düşünüşlere karşı 
uzlaşmaz bir savaştır.

Bugün kazanılmış 
legal mevziler bile elim
izden alınmaya
çalışılıyor. Açılan 
pekçok örgüt davası 
legal alan çalışmaları 
üzerinden açılmakta ve 

insanlar bu içerik üzerinden örgüt 
üyeliğiyle mahkum ediliyor. Oysa ki 
bunlar yıllar önce aşılmış ve faşizme 
de kabul ettirilmiş kazanımlardı. Bu 
durum bile hangi noktalara 
püskürtüldüğümüzün somut göster
gesidir. Bu açıdan bile baktığımızda 
OÇ ve onda somutlaşan militan yer
altı kültürü ve felsefesinin buna 
uygun yaşam biçimlerinin oluşturul
masının önemi daha iyi anlaşılacak
tır.

Çok yönlü komünist militan bir 
devrimciliğin önünü ya açacağız, 
ya da açacağız!..

Bu yürüyüşün kesintisizliği yerleşmiş hastalıklı tüııı alışkanlıklarımızın üzerine bilinçli bir iradeyle gitmekten geçiyor.



Y ı l l ı k  f a a l iy e t  r a p o r uBu belge Merkez Komitesi’nin (MK) İleri Militanlar Toplantısı’na(İMT) sunduğu 1 yıllık değerlendirme raporudur. Bu rapor, o toplantıda katılımcılarla birlikte tartışılmış, son şekli yapılan öneri ve değerlendirmelerle orada verilmiştir. Bu açıdan da M K ’nın yıllık değerlendirme raporu olmanın ötesinde bir anlam kazanarak belli başlı temel organlarda yer alan TİKB kadrolarının ortak değerlendirmesi, dolayısıyla belgesi niteliği kazanmıştır. M K ’nın örgüt kadrolarına, örgüt kamuoyuna yıllık ya da 6 aylık faaliyet raporu sunması IV. Konferansımızda alınan kararlardan biridir.Aynı şekilde temel kadroların katılımı ile belirli aralıklarla İMT tarzı toplantılar yapmak, süreçleri değerlendirip planlamak, sorun ve sıkıntıları ortak aklın dinamize edilmesiyle çözebilecek ortamlar, platformlar yaratmak da aynı şekilde konferansın kararlarından biridir. Tüm temel organların katılımıyla gerçekleşen toplantı, yeraltı ruhunun gereklerine uygun şekilde örgütlendi ve yaklaşık 2 gün sürdü. Bu 2 gün boyunca son bir yıla dair gerek örgütsel, gerekse ideolojik-siyasal pekçok konu belli başlı çizgileriyle ele alındı. Sadece son 1 yıla ilişkin değerlendirmeler yapmakla sınırlı

kalmayıp, aynı zamanda geleceğe ve yakın döneme ilişkin de belirli kararlar alındı. Çeşitli hedefler belirlenip, önümüzdeki aylara ilişkin kolektif bir çalışma programı çıkarıldı. Bu toplantı, yeni bir örgüt, yeni bir önderlik yöneliminin somut izdüşümlerinden biri oldu. Bu yönelim iki temel esasa dayanır:Birincisi, tarihsel bir zorunluluk nedeniyle gerekli olan örgütsel hiyerarşinin, çeşitli iç denetim mekanizmalarıyla beslenmediğinde giderek bürokratlaşma-kastlaşma gibi yozlaşmaların nedeni haline gelebilmesi tehlikesine karşı bilinçli bir yönelim içinde olunmalıdır. Bu yönelimin söylem olmaktan çıkması, pratik karşılığının çeşitli somut araçlarla yaratılmasına bağlıdır. Bu tür toplantılar ya da üst organların kendisine bağlı alt organlara, örgüt kamuoyuna deyim yerindeyse hesap vermesi, kendisini denetime açması amacını taşıyan başka araçlar (rapor gibi) bu yönelimin söylem olmaktan çıkartılıp, somut bir gerçeğe d ön iişt üriilmes in i n i fades i di r.Elbette ki böylesi bir tehlikeye karşı esas savaşım ve güvence; kadroların, tüm örgüt bütününün komünizmin tarihsel amacından beslenen güçlü bir bilince, bu bilinçten beslenen yaşam tarzı, algı-diişiinüş ve en özlü tanımla



kültüre, donanıma sahip olmalarıdır. Bir örgütün iç yaşamının devrimci bir dinamizme kavuşmasının esas garantisi budur. Bunun vaıedilebilmesi için gerekli kolektif çaba ve emektir. Fakat bu bilincin ve bütünsel olarak kültürün kendiliğinden ya da en genel biçimlerle, hele hele niyetlerle yaratılamayacağı da ortadadır, örgütün buna dönük siireklileşmiş bir çaba içinde olması, bu çabayı çeşitli biçim ve araçlarla somut ifadeye kavuşturması gerekir. İM T tarzı toplantıların ve özelde bizim yaptığımız son toplantının esas fikri bu ihtiyaçtan ve bilinçli amaçtan beslenmektedir.Bu tür toplantıların ikinci hedefiyse, eski tipte dar, tek bir organa ve hatta o organ içerisinde bile yetenek ve birikimleri ile daha gelişkin birkaç kadroya bağlı önderlik anlayışından farklı olarak önderliği, daha geniş bir çekirdekle kolektivize etmektir. Bu aynı zamanda kadroların süreçlerle kurdukları edilgen ilişkinin daha etkin, katılımcı, giderek önderleşme düzlemine sıçramaları açısından da zorunludur. Yanı sıra bu tür araçlar,

dar işbölümü ve giderek tek yön- lülcşmcyc, alancılık ve her türlü federalizme karşı da birer önlem olarak düşiinülmelidirler/düşünülmektedir. Kısacası bu toplantıların isimlerinden ziyade esas alınması gereken bu amaç ve hedeİlerdir.Elbette ki bu tür genişletilmiş toplantıların hedeflenen amaca hizmet edebilmesi, tek tek katılımcıların belirlenen gündemlere dair içeriğe ilişkin bir hazırlıkla gelmeleri, toplantı atmosferinin bu düşiinscl- ruhsal hazırlıkla dinamizc olmasıyla gerçekleşebilir. Bu olmadığı ya da bunu yaratacak bir yönelim ve bu yönelimi güçlendirecek sonut araçlarla süreç örülemediğinde bu tür toplantılar da âdet yerini bulsun kabilinden, içeriksiz kalıplar olmanın ötesine geçemez, giderek rutinleşmekten kurtulamazlar. Bu tür toplantıları örgütün en üst kolektif iradesini temsil eden konferans gibi platformlarla karıştırmamak, bu toplantıları onların yerine ikame etmemek gerektiği ortadadır.Örgütümüzün bu konudaki kötü sicilini de dikkate alacak olursak, bundan sonraki süreçlerde en azından



sarsılan güvenlerin onarılması açısından bile olsa, bu konularda özel bir hassasiyet göstermek önemlidir.* Bunun farkındayız. O açıdan da hiç kimse bu konuda yapılacak spekülasyonlara prim vermemeli,
D İ P N O T

Bu uyarıyı yapmaktaki amacımız, İMT 
adının hizipçi aydın koalisyonunca kir
letilmiş olmasıdır. Kamuoyunun da bildiği 
gibi 2003’de startı verilen IV. 
Konferansımız gerçek bir sorumsuzlukla, 
tamamen kişilerin keyfine bırakılarak yak
laşık 5 yıl sürmüştür. Bu 5 yılın yaklaşık 4 
yılı bir yazının yazılmasına endekslenmiş, 
yazının yazarı ise örgüt güçlerini kendi 
sağcı görüşleri doğrultusunda ikna etme 
amacıyla süreci uzattıkça uzatmıştır. Elbette 
ki tek nedeni bu değildir. Asıl nedeni sağcı 
yaklaşımın sınıf mücadelesi ile kurduğu 
sağcı ilişki ve bunun yarattığı “ rahatlık"tır. 
İkincisi, savunulan tezlerin bir kısmının 
hayat tarafından savunulamaz hale getir
ilmesi ve bunun yarattığı minareye kılıf 
uydurma çabasıdır.

Diğeri ise, büyük teori ustası, hatta usta
larımız Marks ve Lenin’in tezlerine bile 
burun kıvıracak denli baş dönmesi yaşayan 
bu kişinin ele alıp örgüt bütününe kafa sal- 
latmayı hedeflediği kapsamlı konularda 
yaşadığı ciddi teorik sınırlardı. Bu keyfilik 
giderek örgütün dağılıp tüm iç mekaniz
maları ile çözülmesine neden oldu. Varolan 
tüm alan organları o dönemin Merkezi 
Örgütlenme Komitesi (MÖK) ve M K’sının 
iradesini tanımaz hale gelmiş, tüm alan 
çalışmaları birkaç yoldaşın iyi niyetli 
çabalarına indirgenmiş, uzun yıllar konfer
ans delegesi oldukları halde yaşanan 
gelişmelerin bilgisine sahip olmaları şıı ya

örgütün bu konuda tarihten de açıkartığı derslerle tavizsiz olacağı bilinci ve güveni ile hareket etmelidir.
NOT: Aşağıdaki metinde alınan

da bu nedenle engellenmiş yoldaşlar “yeter  
artık” demeye başlamıştır.

O dönemin MK üyelerinden bir yoldaş bu 
tablo karşısında konferansın net takvime 
bağlanması, ama ona gidinceye kadarki 
sürecin planlanması açısından bir İMT 
yapılmasını önerdi. Bu İMT ile asıl hedef 
yıllardır konferans delegesi oldukları halde, 
konferansın bilgisine sahip olmayan 
yoldaşların M K’nın da katıldığı toplantılar
da sürecin bilgisine ulaşmalarını sağlamak, 
çözülen örgüt yapısının en azından konfer
ansa kadar belli bir planlama ile yeniden 
toparlanması, çeşitli alanlara dönük kısa 
vadeli de olsa bir hedeflendirmenin yapıl
masıydı.

Hizipçi elebaşı da dahil, bugün aynı safta 
yer alan MÖK üyeleri de bu kararı onayla
malarına rağmen, kısa bir süre sonra 
hesaplar değiştiği için (daha doğrusu hizipçi 
elebaşı sağcı görüşlerinin MÖK tarafından 
tümü ile onaylandığını/onaylanaeağını 
gördüğü noktada) alman İMT kararı 
üzerinden akıl almaz spekülasyonlar yap
maya ve bu doğrultuda bilinçli bir faaliyet 
yürütmeye başlamışlardır. “ İM T  konferan
sın yerine geçiriliyor(m uş)" vs. vs. Bu çevre 
bunca spekülasyondan sonra tamamen 
kendi denetimlerinde ve kendilerinin güç 
gösterisi yapacakları bir toplantıyı 
örgütleme ikiyüzlülüğü gösterebildi. İMT 
hakkında fırtınalar kopartılırken, bizzat 
kendileri alternatif bir İMT yapmaya kalka
cak kadar mide bulandırıcı bir ikiyüzlülük 
sergiledi!



r Yaralarımız derin, kan kaybımızsa azımsanmayacak düzeydeydi. Örgüt olmanın en temel formları bile çözülmüş, biçimsel düzeyde de olsa organsal hiçbir bütünlük kalmamıştı. A
çeşitli kararlar güvenlik nedeniyle 
metne konulmadı. Tüm okurların 
metni bunu bilerek okumalarında

fayda var.Yoldaşlar,Bir yıl önce gerçek anlamda bir yıkımla karşı karşıyaydık. Aklımıza gelebilecek her şey atomlarına kadar ayrışmış, çözülmüş, deforme olmuştu. Tasfıyccilik yılları, T İK B ’yi TİKB yapan hemen tüm anlam ve değerleri üzerimizden çekip almıştı. Hizipçi küçük burjuva aydın koalisyonu ile yollarımız ayrılmıştı; fakat 10 yıllık tasfiyeci bataklığın alışkanlık ve lekelerini üzerimizde taşıyarak...Yaralarımız derin, kan kaybımızsa azımsanmayacak düzeydeydi. Örgüt olmanın en temel formları bile çözülmüş, biçimsel düzeyde de olsa organsal hiçbir bütünlük kalmamıştı. İdeolojik, siyasal, ruhsal, kültürel... bir birliktelik kalmamıştı. Nitekim bu tablo Sonuç Bildirgemize de yan

sımış, kimi konuların ucu açık bırakılmıştı. Temel organlar, yoldaşlık ilişkileri çözülmüştü. Bırakın yoldaşlık ilişkilerini arkadaşlık ilişkilerinin bile olmadığı, olanlarınsa sorunlu olduğu, kısacası her açıdan dibe vurmuşluk söz konusuydu. Herkes kendisini tckil- birey olarak ifade ediyordu; aslında bireyler bile kendi içlerinde parçalanmış, çözülmüştü. Yasal kurumlar açılmıyordu. Öyle ki, yoldaşlarımız bulundukları kurumlan, “ ne hizbe ne 
de bize verm eyi"  düşünüp, kendi hesaplarına ticarethaneyedönüştürmeyi düşünüyorlardı!Tek başına bu örnek bile durumumuzun vehametinin anlaşılması açısından yeteriidir sanırız. “ B iz”  kavramının yerini “ ben”  almıştı! Öyle ki, uzun bir süre eylemlere, mitinglere, anmalara, beş veya altı kişi katılıp duruyorduk.Keza bu yılların tüm izlerini taşıyan yoldaşlardan bazılarının kendilerine de, örgüte de güvenleri kalmamıştı. Onu ifade eden pankartların altında görünmekten bile kaçınacak kadar derin bir iç kırılma yaşamışlardı, işin bir ucundan tutmaksa hak getire! Mali sorunda ciddi bir borç yükü altındaydık (halen altındayız). Önemli bir alan olan gençlik ile hiçbir ilişkimiz yoktu ve Sonuç Bildirgesi yayınlandığında bu alanda bizden yana tavırkoyan tek bir yoldaş yoktu. Kısacası yolunda giden tek bir parça,



tek bir iş yoktu. Ağır bir depremden sonra tam bir enkaz vardı. Daha da önemlisi bu enkazı ortadan kaldırmaya aday olan bizler de ruhsal- psikolojik açılardan ciddi bir yıpranma yaşamıştık. Daha pekçok şey sayabiliriz.Sonuç olarak bütün bu olumsuzluk ve dezavantajlar içinden bir yol açıp bugün bulunduğumuz aşamaya geldik. Bu tablo bir anda ortaya çıkmamıştı, bunu biliyorduk; bilm eyenlerim izse Sonuç Bildirgesi ve açılan metinlerle birlikte bütün açıklığı ile öğrenmiş oldular.En az 10 yıldır örgütü içten içe çözen tasfıye- cilik süreci, ideolojik bir yarılma ile de bir- leşerek çürütücii bir karakter kazanmış ve bir hizip faaliyetine sıçrayarak, örgütü gerçek bir enkaza dönüştürmüştü.Kısacası 1 yıl önce, “ Atom larına  
kadar çö zü lm ü ş” bir örgütten bahsediyorduk ve bu halin sınıf mücadelesi açısından azımsanmayacak bir tarihçesi, derinliği söz konusuydu.Böylesi bir süreçte “ T İ K B ’y i  
yeniden  ayağa kaldırm a”  iddiasıyla çıktık. Örgütümüzü devrim ve sosyalizm mücadelesinde adına yaraşır bir

sosyal devrim örgütü olarak yeniden yaratmak sorumluluğuyla yüz yüzeydik. Bildirgemiz, sadece durum tespiti yapmıyordu. Bu durumu aşmamızda ilk elde hangi adımları atacağımızı, bu adımlarla birlikte neleri yeniden nasıl kuracağımızı da tanımlıyordu. Bu açıdan da bildirge, faaliyetimizin denetlenmesi, aldığımız yol ile almamız gereken yol arasındaki açı f a r k ı n ı n  rü leb  i 1 m es i açısından her seferinde dönüp b a k a c a ğ ı m ı z ,  b a k m a m ı z  gereken bir ölçüt oluşturmaktadır.B u g ii n geldiğimiz aşama, tıkanma noktalarımız, krizli sorunlar, yapılmaya çalışılanlarda yaşanan iç sürtünmeler; ama tüm bunlara rağmen yapılabilmeliler ve bunların dinamikleri konusunda herkes belli boyutları ile bilgi sahibidir. Ama bu sürecin daha bütünsel bir fotoğrafının çıkarılması da zorunludur. O fotoğrafın görülmesi bugün gelinen yerde hangi yolu aldığımızın anlaşılması kadar, bundan sonra nasıl bir yol almamız gerektiğinin kafalarda canlanması açısından da zorunludur.

Örgütümüzü devrim ve sosyalizm mücadelesinde adına yaradır bir sosyal gö devrim örgütü olarak yeniden yaratmak sorum- luluöuyla yüz yüzeydik. SB bu durumu akmamızda ilk elde hangi adımları ata- caöımızı, bu adımlarla birlikte neleri yeniden nasıl kuracaöımızı da tanımlıyordu.



İlk adım lar

Sonuç Bildirgesi ile birlikte sürecin ) güçlerimize aktarılması konusunda çok yoğun bir mesai içinde olundu. Hizbin merkezi karakteri düşünüldüğünde, bizim alanlara ulaşma olanaklarımız çok sınırlıydı. Çünkü hemen tüm alanların denetimi ve bilgisi hizipçi faaliyetin önemli bir parçası olan Merkezi Örgütlenme Komitesi (M Ö K )’teydi. Onlar örgütün bütününün bilgisine sahiplerdi ve tüm alanları, epey bir zaman önce ideolojk eksenleri doğrultusunda işlemeye başlamışlardı.Biz bu yanıyla son derece sınırlı olanaklara sahiptik. Görüşlerimizi, olup bitenleri yoldaşlarımıza aktaracak pek bir kanalımız yoktu. (Bunu özellikle gençlik-cmckçi memur gibi alanlar ve İstanbul dışındaki illerle ilişki açısından söylüyoruz.) Buralarla ilişki el yordamıyla epey bir zaman sonra ve kimisi de tesadüfler üzerinden kurulabildi. Görüşlerimiz üzerinde yaratılan tahribatlar ve biz- | imle ilgili sayısız spekülasyonun yapıldığı koşullarda bu sınırlar ciddi bir sorundu. Tüm bu olanaksızlıklara rağmen, ilk hamleler bu noktada yapıldı. Güçlerimize ulaşılmaya çalışıldı. Fakat bu sürece zaten kontrolsüz ve hiçbir merkezi iradenin olmadığı koşullarda girilmiş olması,

bizim açımızdan önemli karışıklıkların yaşanmasına da neden oldu. Bu aşamada pekçok açıdan kafası karışık olan deneyimli yoldaşlar, epey bir zaman, enerji ve motivasyon kaybına neden oldular.Öyle ki asıl mesaiye bu yoldaşların ne yapıp ne yapmayacakları konusunda bir netlik sağlanmasından sonra başlanabildi. Yaşananların herbirim- izde yarattığı derin tahribatlar, şaşkınlıklar ve kimi noktalardaki hazırlıksızlıklar (kafaca) bu sürecin örgütlü, kararlı ve gerekli yerlerde doğru bir iradenin konulması konusunda ciddi yalpalamalar, hatalar, yanlış yaklaşımlarla işletilmesini getirdi.Bu yoldaşların yeniden inşa sürecinde yer alıp almayacaklarının netleşmesinden sonra ilk olarak herkesin tanımlı iş yapması sağlanmaya çalışıldı.Karmaşa halinden çıkılıp organların kurulması, organsal ilişkiye geçemediğimiz noktalarda ise işlerin tanımlanmış işler ve tanımlanmış bireyler üzerinden yürümesi sağlanmaya çalışıldı. Örgütümüzün yeniden örgüt olabilmesi için dağılmış merkezi yapının yeniden inşası, bunun için de organlı çalışmanın sağlanması gerekiyordu. Bütün enerji ve çabamızı buna odakladık. Belirlenen her iş, atılmaya çalışılan her adım, IV. Konferans sürecini beraber bitirdiğimiz ve o sürece dahil olmasa da bizimle tereddütsüzce



yürüyen yoldaşlarla tartışarak, fikir alınarak yapılmaya çalışıldı.En önemli sorun ve sürtünmeleriyse, örgüt işleyişine geçmeye çalıştığımız noktalarda yaşadık. En ciddi yıpranmalar, tahribatlar da bu noktada ortaya çıktı. Bu tahribatlar, sürecin merkezi bir irade ile yönetilmesindeki zayıflıklarımızla derinleşti. Tüm bu yalpalama, paral- izasyon ve dağılmıştık süreci içinde şu soru kendisini dayattı: Bizi bu süreçten çıkartacak temel dinamik nedir? Neye, nasıl yüklenmeliyiz? Bu sorunun yanıtını da hayatın kendisi veriyordu: Bizi yeni güçlerle buluşturacak, enerjimizi kendi iç karmaşamız içinde öğütmekten kurtarıp sınıf mücadelesi ile ilişkilcndirccck düzleme geçmeli, bu düzleme uygun araç ve yöntemler geliştirmeliydik. Bu nesnel gerçek tüm iç karmaşa ve sürtünmelerimize rağmen hayatın dayattığı bir bilince dönüşüyordu. Sınıf hareketi ile buluşabildiğimiz oranda bu süreci yarabilecektik, bunun en önemli araçlarından biriyse işçi gazetesinin ilk elden çıkarılmasıydı. Buna dönük adımı hızla attık da. Sürecin örgütlenmesinde yeteri kadar kolektivize olamasak da; ama sürecin örülmesinde azımsanmayacak sayıda yoldaşın emeği, katkısı söz konusu oldu.Geride kalan bir yılın toplamına baktığımızda, geçen 2010 Ocak’mdan bugüne sınıf hareketinin seyri

içerisinde, grev ve direnişlerle ilişk- ilcnmclcrdc fena olmayan bir duruşumuz oldu. Bunların başına 78 günlük birinci T E K E L  Direnişi’nin yazmak gerekiyor. Bunun bir devamı olarak ikinci T EK EL Direnişi, H . Uysal’m cenaze töreninin düzenlenmesi, 24 Mayıs Türk-lş işgali, Tek-Gıda Iş’ in zorlanması konularında meselenin sahibi ve inisiyatif koyucusu olarak belirleyici olduk ve iyi bir performans sergiledik. T EK E L’ in her iki direnişi dışında, kararlılık ve inatla süren UPS işçileri, TÜBİTAK, Paşabahçe, Zeynel Karaaslan, İSKİ, itfaiye, MUTAŞ işgali, Buca işçilerinin direnişi gibi gelişmeler yaşandı. Son bir yılın toplamında, ilişkilenişte zayıflıklar ve inişlere çıkışlara, M UTAŞ ve Ç E L M E R ’de hiç olmamamız gibi etkenlere rağmen, diğerlerinde belirleyici bir rol oynamamız önemli ve ciddi adımlardır.Bunların ideolojik bir ayrılığın yaşandığı bir konferansın arkasından gerçekleştirilmesi çok önemli bir ölçüt ve farklılaşma göstergesidir. Çünkü ideolojik farklılığımızın
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kristalize olduğu noktalardan biri, kendilerini “ iş ç i s ın ıfın ın  tem silci
ler i” , bizi de “ orta s ın ıf  d ev rim c isi' olarak nitelemeleriydi. Direnişlerdeki varoluşumuz ve onlarla ilişk- ilenişimiz, çoğu zaman örgütün örgütlü duruşundan değil, kimi yerel örneklerde olduğu gibi bireysel çabalar sonucuydu.Bireysel konumlanış ve merkezi müdahalenin olmayışı aynı zamanda çok sakat bakış açılarının gelişmesini de bareberinde getirdi. Bunlardan en tipiği TÜBİTAK direnişçisi ile ilişkiler ve ikinci T E K E L  Direnişi’nde ortaya çıkan sakat bakış açılarıydı. İlgilenen yoldaşlar müdahale edildikten sonravazgeçmelerine rağmen çok sakat bir bakış açısıyla olumsuz roller de oynayabildiler. O l u m l u l u k l a r  hanesinde üçüncü bir boyut, hedeflenene ulaşılamamasına rağmen, gazetenin çıkması ve sınıfa yönelik bir yayında ısrar oldu. Bunun bir devamı olarak sitenin daha hızlı güncellenmesi “ ben b u ra d ayım ” demenin siyasal bir yansısı oldu. Okuma oranlarını dahi farklılaştırdı.Önemli açılım ve adımlarımızdan diğeri, aynı zamanda hedeflerimiz arasında olan örgütü örgütlü hale getirmek, boş bırakılan alanların

doldurulması demiştik. Üstte sıralanan örneklerle sınırlı da olsa, örgütü pratik bir önder konumuna getirdik. Tasfiyeci ruh halinden çıkışın oldukça önemligöstergelerinden biri, tasfiyeci korkaklık tarafından unutturulan bağımsız eylem kararı almak ve uygulamak oldu.T D H ’de tasfıyeciliğin ve güçsüzlüğün yön verdiği başkasının arkasından sürüklenme hali ve bunun bir varoluş biçimi haline gelmesi söz konusu. Bu ortamda, bağımsız politik var olma biçimine doğru geçiş oldukça değerlidir. Sayı azlığı ve başka kimi zayıflıklarına rağmen, referandum döneminde yürütülen kampanyanın anlamıbu radadır. Ba şk ent  örneğinde olduğu gibi, ortak yapılanlarda dahi sivrilen ve başkalarını da etkileyen bir odak, çekim merkezi olmak, aynı kapsamda olumluluklarımız hanesindedir.Bunlardan özellikle T E K E L  Direnişi yüzümüzü dışarıya, sınıf mücadelesine dönmemizde önemli bir etkide bulundu. Bu direnişle ilişk- ilenişimizde de ciddi bir merkezi önderlik sorunu söz konusuydu. Bu boşluk kimi yoldaşların öne çıkışı ve inisiyatifiyle dolduruldu. Fakat belirt-
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tiğimiz gibi, sürece merkezi iradeden güç alan daha bilinçli ve örgütlü, gelecek perspektifi içinden örülen bir müdahale söz konusu olamadı. Sürecin kendi doğal iç dinamizmi ve tarihsel anlamı güçlerimizde de devrimci bir etki yarattı. Bu etkinin örgütsel inşanın daha bilinçli bir manivelası haline getirilmesinde ise zayıf kalındı. Direniş süreci tarihsel bir fırsattı, bu süreçte tüm boşluk ve zayıflıklarımıza rağmen azımsanmayacak kazanımlarımız da oldu.Mesela bugün artık sistemli bir faaliyetimizin olduğu ... iline asıl olarak bu direniş sayesinde girebildik.Keza o ilin tamamı hizipçilerden yana tavır k o y m u ş t u !  Hizipçilerden kopmadan önceki süreçte ille tüm ilişkiler bu faaliyetin merkezinde yer alan bireyler üzerinden yürüyordu ve il çok önceleri sinsi bir faaliyetle kendi eksenleri doğrultusunda ele geçirilmişti. Bizim girişimiz kısa vadede mümkün gözükmezken, T E K E L  Direnişi döneminde oraya giden yoldaşların direnişle kurdukları içerden ilişki sayesinde yeni ilişkilere ulaşıldı. Oradaki duruşumuz, eski ilişkilerimiz açısından bir çekim gücü

olmuş, doğal bir birikim yaratılmıştı.Bu birikim kimi nokta müdahalelerle siireklileşmiş bir örgüt faaliyetine dönüşebildi. Yine o direnişte öne çıkan öncü işçilerle kurulan içerden devrimci ilişkiler süreklileşerek, sonrasında yaşanan tüm eylemlerde bir şekilde müdahil olmamızın olanakları oluştu. Sendika bürokrasisine karşı gelişen tüm anlamlı çıkışlarla bir şekilde ilişkilenebilm em iz bu sayede söz konusu olabildi.Yine o kesitte yaşanan tüm irili ufaklı direnişlerle şu ya da bu şekilde ilişkilcnip öncü güçleri ile siireklileşmiş bir ilişki kurmamıza vesile oldu. Bu somut sonuçlar tüm o güçlerin ‘y a p a b ili
riz” duygusunu g ü ç l e n d i r e r e k ,  kendimize olan güveni perçinledi. Her şeyden önemlisi sınıfa yönelimde önemli bir sıçrama yarattı. Kısacası pekçok açıdan olumlu sonuçlar elde ettik. Fakat daha fazlası olabilecekken, merkezi önderlikteki boşluklar ve pekçok iç handikapımız nedeni ile bu olmadı/olamadı.Attığımız ilk adımlardan bir diğeri ise, yasal kumullarımızın düzenli açılmaya başlanması, etkin ve istenen

Bu birikim kimi nokta müdahalelerle süreklilcşmiş bir örgüt faaliyetine dönüşebildi. Yine o direnişte öne çıkan öncü işçilerle kurulan içerden devrimci ilişkiler süreklileşerek, sonrasında yaşanan tüm eylemlerde bir şekilde müdahil olmamızın olanakları oluştu.



düzeyde olmasa da bir faaliyet içerisine de sokulması oldu. Azımsanmayacak miktarda bir mali külfetin altından kalkıldı.Gençlik alanında Sonuç Bildirgesinden sonra sınırlı da olsa gençliğin bir kesimini bizimle kalmaya ikna ettik, burada da sınırlı da olsa (hedeflerimizin çok gerisinde de kalsa) belli bir yol alındı.İlk elde atmaya çalıştığımız adımlar bunlar oldu. Bu adımlardan tek birini bile atmak inanılmaz emek ve büyük bir zaman almaya yetiyordu. Bunda, hem tasfiyeciliğin tahribatının derinliği (attığımız her adım bunu daha bir açık hale getiriyordu), hem de merkezi irade ve yönlendiricilikte, özellikle içerikten beslenen, hedefi i- planlı bir merkezi irade zayıflığının içiçe geçmesinin önemli payı vardır. Hangi sonuçlan, nasıl elde ettik?Örgütü yeniden inşanın en temel adımlarından biri organlaşmaydı. Bu bilinçle önceliği hızla organ oluşturmaya verdik. Buna dönük atılan adımlar, yaşadığımız tas- fiyecilik sürecinin temel güçlerde yarattığı tahribatın boyutlarını gösteren bir turnosol oldu aynı zamanda. Öncelikle temel organlarda yer almasını istediğimiz bazı yoldaşlar bu organlarda yer almayı kabul etmediler. Sürecin başında en fazla zaman ve

emeği heba eden bu yoldaşların tümü bugün mücadelenin dışına düşmüştür. Bazıları ilk düzenlemelerde, bazıları ise sonraki aşamalarda...Dağınık örgütü giderek merkezileştirmemiz gerekirken, herkesin kendi halinde “ takılm ası” durumunun sürmesi; organların organlar tarafından denetlendiği, sistemli bir faaliyete geçiş yapmamızı da engelledi. Bazı yerlerde organ kuracak bir yoldaş sayısına da sahip değildik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen organlı çalışma her koşulda zorlandı, halen de zoı lanmaktadır.Faaliyetin organ çalışmasına dayandırılması noktasında atılan adımların bir ikisi dışında kalıcılaşmalar sağlan(a)madı. Büyük bölümü daha en başında hiç işleyemedi. işleyenler ise daha çok bizim yakından ilişkilenmemizle, hatta bazılarında birçok işi kendimizin yüklenmesiyle kabalaşabildi.Başından bazı organların hiç işlememesinin bir sürü nedeni sıralanabilir. Ama en önemli nedeni bizim bu organlara gereken önemi ve değeri vermememizdir. Mesela ilk anda oluşturulan bir alan komitesi vardı. Tam da bu nedenle -başka nedenlerin yanı sıra demek daha doğru olur- bu adımın arkası getirilmedi. Bu alan uzun süre
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gündem dışı kaldı. Alanla ilişkimizin fiilen zayıflığı, bu alanla içerden ilişkilenecek, alanın az çok bilgisine sahip insan sıkıntısı, alanın iç güçlerinin sürece ilişkin tutum almayı sürece yaymış olmaları bunda belirleyiciydi. Fakat asıl olarak bir planlama ve sistem kuramamış olmamızın altını çizmek gerekiyor.Yaşadığımız paıalizasyon içinde asli işlere yoğunlaşmak yerine, tali ve gündelik sorunlar içerisinde boğul- mamızdır. Bazı illerde İl Komiteleri olmasa da birimler kuruldu. Ama bu birimlerle ilişki gidip görmenin dışına gcç(c)mcdi. Hatta zaman zaman bu görmeler bile sorunlu oldu, bir sistem içinden yürümedi.Buna kimi zaman mali sorunlar engel oldu; ama daha da belirleyici faktör, bizim kendimizi dar bir iki alana, bir iki soruna cndckslemiş olmamızdır. Velhasıl buralarda çalışma, merkezi planlamadan yoksun, kcndiliğindcnci bir biçimde sürdü, sürüyor. Asıl olarak oralarda bulunan yoldaşların yüksek çabası ve emeği ile... Önümüzdeki dönem bu alanlarda, kadrosal sınırlardan kaynaklı organlar kuramasak da, merkezi sistemli, planlı bir çalışmaya geçmek zorunludur. Bu sürecin en önemli ve en zayıf halkalarından biri de teori- siyaset üretiminde belirleyici öneme sahip Merkezi Yazı Kurulu’nun (M Y K ) ihtiyaca uygun bir tarzda işleyememesidir. Bunda birkaç neden

vardır:Merkezi organ, Y K  tanımlamasını geç yaptı; fakat bu organda yer alacak birikim ve donanıma sahip yoldaşlar da kendi inisiyatifleri ile devasa ihtiyaca uygun bir konumlamşa geçemediler. Merkezi organın bu duruma müdahalesi ise son derece zayıf kaldı. Bu yoldaşlar dışında varolan güçlerimiz içinde bu alanda üretim yapacak donanım neredeyse yok gibidir.Bu açıdan da sınırlı sayıdaki birikim sahibi yoldaş gazetenin çıkışından tutalım da, siyasal gündemlere dair söz söylemeye kadar pekçok konuda kalem oynatma zorunluluğu ile karşı karşıya kaldılar. Bu durum onları asli üretim konularından kopardı, kendilerindeki yıpranmalarla da birleşerek bu alanı neredeyse tümü ile boş bırakmış olmamızı koşulladı. Örgütsel ortamdaki ciddi apolitizmin de bu alanda üretim yapacak yoldaşların dinamizc olamamalarında payı vardır, fakat bu alanda adımlar atılmadıkça bu apolitizm de derin- leşmiştir/derinleşiyor. Önümüzdeki dönem bu organın aktif olarak çalışmasını sağlamanın örgütümüzün örgüt biçiminde işlemesine ciddi katkıları olacaktır.Teorik üretimde bulunduğumuz noktanın da gerisine düşen bir eğrinin varlığını hızla gidermeliyiz. Yukarıda en genel hali ile sözünü ettiğimiz adımların atılması asıl olarak sınırlı



birkaç yoldaşın ya da zaman zaman bazı yoldaşların kendini işlere farklı katmasıyla söz konusu olabildi.Yarı organsal, yarı bireysel çaba ve emekler sonucu attığımız adımları belli alan ve konularda faaliyetin belli bir istikrar kazanması düzeyine getirebildik. Bugün artık organlaşma ve işleyiş konusunda ilk başladığımız yerde değiliz elbette. Ama ortaya koyduğumuz iddia düşünüldüğünde henüz almamız gereken çok fazla yol var. Bu açı farkını kapatmak için muazzam bir emek gerektiği gerçeği tüm çıplaklığı ile karşımızda durmaktadır!
İşçi G azetesi

Bugün dönüp baktığımızda bir yıl önce attığımız en anlamlı adımlardan birinin işçi gazetesinin çıkarılması olduğunu görürüz. Bu adım bugün yakaladığımız pekçok olumluluğu belirleyen önemli bir etken olmuştur. Gazetenin çıkarılmasındaki amaçlardan ilki, kendi iç örgümüzün sağlamlaştırılmasıydı; bu konuda azımsanmayacak bir katkısı da oldu. Fakat onunla ilgili süreç de tüm zayıflıklarımızı sunan bir ayna oldu/oluyor! İlkbaşlarda sınırlı sayıdaki yoldaşın çabası ile istikrar yakalamayı esas alan bir yaklaşımla (içerik vs. sorunlarından da yalıtılarak) çıkarıldı.Sonrasında belirli merkezi müda

haleler söz konusu oldu; fakat bunlar da içerik açısından zayıf olduğu kadar, güçlerin eğitimi başta olmak üzere, pekçok noktadaki boşluklarla içiçe geçince süreklileşen bir tıkanma hali söz konusu olmaya başladı. Oluşturulan Yazı Kurulu kendi misyonunun bilincine varamadığı gibi, merkezi önderlik de bu organın güçlendirilmesinde zayıf kaldı. Son derece sınırlı bir birikime sahip yoldaşların eğitimini özel hedef haline getirmek konusunda olduğu kadar, gazetenin başka daha geniş toplantılarda tartışılması, geliştirilmesine dönük araçların yaratılması ya da süreklileşmesinde de zayıf kalındı. Bugün bu noktalarda daha iyi bir yerde olmaya başladığımızı söyleyebiliriz. İşçi gazetesinin çıkışındaki temel amaçlardan biri de güçlerimizin sınıf faaliyetine yönelmesi, kitle çalışmasında kullanılacak bir araca sahip olmalarıdır. Sınıf hareketinin THKEL ile birlikte girdiği mecra ile bizim öznel durumumuz böylesi bir aracın hızla yaratılmasını dayatıyordu.Fakat gazatemizin halen daha hem içerik, hem de kitlelere taşınma boyutları ile oldukça ciddi sıkıntıları söz konusudur. Nitekim gelinen noktada geçici dediğimiz 1 aylık periyot adeta kalıcılaşmış, bu 1 ayın finan- ması ve bir bütün olarak çıkarılması daha derinleşmiş bir sorun olarak devam etmektedir.



Gazete iller dışında İstanbul’da son derece düzensiz, keyfekeder dağıtılmakta, bazısayıların tümü ile elde kaldığı bile olmaktadır!İllerdeki dağıtımkonusunda ise dcnctlcyi- ci-yönlendirici bir ilişki yoktur! Bu durum aşılmadığı sürece gazetenin çıkışı ciddi sıkıntıları derinleştirerek devam edecek; fakat gerçek misyonuna asla oturmayacaktır! Gerek merkezi düzeyde, gerekse tek tek kadrolar olarak herbirimizin hem kendimiz, hem de özelde işçi gazetesi ile ilişkilerimizi değiştirmediğimiz sürece gazetemizle ilgili sorunları aşmamız mümkün değildir!Örgütümüze can vermek, işçi sınıfı içinden yeni güçlerle ilişki, bize bağlıdır. Düğüm noktası burasıdır; yeni güçler, işçi sınıfı, örgütümüz... İşçi gazetesinin buradaki rolü ve önemi ise ortadadır. Bu süreci hep birlikte ileri taşımak durumundayız! Bu yönde atılan, atılmaya çalışılan adımlar ileriye taşınıp siireklileşmck zorundadır.Kıırumlarda belli yol alındı:Kuruluların düzenlenmesinde belli bir yol alındı. Hiç işlemeyen, neredeyse çöplük haline gelen sanat kurumu belli bir işlerliğe kavuşturul

du. Uzun zamandır bizimle ilişkisi olmayan insanlar burasıüzerinden ilişkilenir hale getirildi. Onlarla kurulan ilişkinin içeriği güçlendiği oranda bu kurumun devrimci bir eksende güçlendirilmesi de mümkün olacaktır. Fakat burada hem bu insanları, hem kuruma gelen yeni güçleri daha ileri bir ilişkiye çckccck; ama hem de bir bütün olarak kurumun vizyonunu temsil edecek kadro sorunu uzun bir süre aşılamadı.Orada eski yoldaşlarımızdan oluşturulan organ bu bütünlüğü sağlayamadığı gibi, sanat kurumunun açılıp kapanması gibi fiili bir sorunu bile çözemedi. Kurumun içeriktengüçlendirilip ileriye taşınmasıkonusuna ise hiç değinmiyoruz. Her şeye rağmen burada diğer yerlere oranla daha hızlı bir yol alındı, gelinen noktada bu belirli bir istikrar da kazanıyor. Fakat bu yol harcanan emekle kıyaslandığında çok kısadır, harcanan çabalar tasfiyeci alışkanlıklar içinde eriyor. Bu kurum tasfıycci- lik döneminin en tipik sembollerinden biriydi.Çözülen örgüt mekanizmaları, tüm işlerin, görüşme ve toplantıların bu kurum üzerinden çözülmesine neden oluyordu. Kurum hem bu açıdan, hem

Örgütümüze can vermek, işçi sınıfı içinden yeni güçlerle ilişki, bize baölıdır. Düğüm noktası burasıdır;yeni güçler, işçi sınıfı, örgütümüz... İşçi gazetesinin buradaki rolü ve önemi ise ortadadır.



de dedikodu, her türlü çevreci kültürün derinleşmesi açısından tam bir “ bataklık” haline gelmişti. Bugün bu konuda belli bir yol alındı, fakat bu yol çok kısa! Belli alışkanlıklar halen sürmekte, orası halen işi olmayan yoldaşların “ takıldıkları” bir mekan olmaktan çıkamamaktadır.Yoldaşlarımız halen sosyallikten bunu anlıyorlar. O  kuruma gidip saatlerce anlamsızca oturmayı, çevresel leşmenin en çürümüş biçimi olan dedikodu yapmayı! Kendi başına bu alışkanlığın değişmemiş olması bile bizim halen devrimci kitle çalışmasına geçemeyip, kendi iç kıyılarımızda dolanıp durduğumuzu gösteren somut bir göstergedir.Gelinen noktada kimi güç takviyeleri ile kurum belli bir istikrar kazanmaya başladı. Fakat bu müdahalelerin o kurumu bir vizyona oturtmaya yetmeyeceğini, daha bütünlüklü bir merkezi ve her şeyden önce de içeriksel müdahalenin-beslemenin gerekli olduğunu biliyoruz. Kurumun çevresel güçlerle süreklileşen toplantılarını, eğitim çalışmalarını giderek sanat politikamızın kolektivize edilerek üretilmesine dönüştiirmeliyiz. Mali sıkıntıları için seferberlik başlatmalı, kendi iç sistemi ve disiplininin sağlanması için kavrayıcı bir ilişki içinde olmalıyız. En başta da tasfiyeci eğilim ve alışkanlıklara prim vermemeliyiz.

M erk ez kurum

Bu kurumun 1 yıllık hikayesi halimizin kavranması açısından somut bir ayna sunmaktadır: Kurum asıl olarak “ T İ K B ’y i  ayağa kaldıracağız” diyen, Sonuç Bildirgesi’ni tereddütsüzce onaylayan yoldaşlara “ em anet' edilecekti, edildi. Asıl kıyamet de burada koptu. Süreçten hemen sonraki aylar boyunca işlevinden çok ürettiği sorunlarla örgütün gündemini çok fazla meşgul etmiş, orada yaşanan her sorun (kişiler arasındaki) anında örgüt güçlerinin tümüne yansımış, dedikodu, güvensizlik, iç sorunlarda boğulma halini derinleştiren bir rol oynamıştır. Bir dönem adeta günlük sorun üretme merkezi haline gelmiştir. Yoldaşlar arasındaki ilişkinin gerçek anlamda dibe vurmuş olması, bu kurumdaki sorunların asli nedeni olmuştur. Bu sorunlar doğru bir müdahale ile çözülebilmiş olsaydı, sorun bu denli giriftleşmez, bugün aramızda olmayan o yoldaşlar da kaybedilmiş olmazdı.Fakat bu yapılamadı. Yapılamadığı gibi kurumun ürettiği sorunlar içerisinde boğulundu. Hatta öyle ki bir dönem bu sorunlar ciddi bir moral çöküntü ve güvensizliğin kaynağı haline geldi. Ve giderek büro fiilen tasfiye olmuş oldu! Yakın dönemde yeniden kuruldu. Fakat halen ciddi sıkıntılarla, özellikle de alanın bilgisi



ile donanmış kadrosal güç sıkıntısı ile boğuşmaktayız. Kadrosal güç sorunu bu konuda ciddi bir iç engel olmaya devam ediyor.Sınırlı sayıda ve alanın bilgisine, donanımına sahip olmayan yoldaşların çabasıyla işler bir şekilde yürüyor. Fakat hızla yeni güçlerle takviye etmediğimizde hem bu kurum misyonunu yerine getiremeyecek, hem de yeni sıkışma ve sıkıntılarla karşılaşacağız. Bu açıdan da eğitim ve başka müdahalelerle beslemek, yeni güçlerle takviye etmek bir zorunluluktur. Bu sorunu ne yapıp edip çözmek zorundayız, çözeceğiz!
G en çlik

Gençlik çalışmasında bizi en temelde zorlayan, gençlik faaliyetindeki birikim sınırlılığıdır. Bu, faaliyette elimizi kolumuzu bağlayan önemli bir neden olmuştur. Her şeye rağmen bu çalışma bugün çok farklı bir noktada olabilirdi, olamadı. Çünkü merkezi önderlik boşluğu burada da ciddi bir sorun olarak işledi. Bu alan M K  ile dolaysızca ilişkilenmeliyken M K  bunu yapmayıp, liberal anarşizan özellikler taşıyan yoldaşın sorumluluğuna bıraktı.Aslında o dönem için bu, birlikte aşılan bir sürecin parçası olarak görülen her bir yoldaşın merkezi

önderlik kapsamındaki pekçok konuda kurucu rol oynayacakları beklentisi ve aynı zamanda anlayışından besleniyordu. Çekirdekte yer alan her bir yoldaş konferansımızdan sonra örgütü “yeniden ayağa kaldıracağız” iddiasını ortaya koyan kurucu kadrolar olarak görüldü. En başta bu iddiayı ortaya koyan kurucu kadrolar içinde daha kolektif bir önderlik sistemine özen gösterildi. Bu her şeyin dağınık olduğu koşullarda niyet olmaktan çok, bir zorunluluktu da. Bu yoldaşlar merkezi önderlik kapsamına giren her konuda diişünsel-pratik rol almalıydı! Anlayış olarak bu yaklaşımı halen doğru bulmamıza rağmen, bize kaybettirdiklerinin de farkında olduğumuzu belirtelim.Bu niyet ve yaklaşımlarla gençlikle ilişkilendirilen bu yoldaş ise kendi alışkanlık ve sınırları ölçüsünde bir ilişkeniş içine girdi. Yaz dönemi için belirlenen program işlemedi, bu bizim açımızdan ciddi bir kayıp oldu. O yoldaş işletemedi, ama merkezi organın da bu durumdan haberi bile olmadı. Yine bu yoldaş döneminde gençlik yayını tamamen gecekondu usulüyle 2 sayı çıktı. Fakat bu yayından kendi güçlerimiz içinde bile haberdar olmayanlar vardı, bu durum sahiplenmeyi de ketledi.Kısacası yaz dönemi, yani aslında aylara yayılan bir süreç -niyet ve gerekçe ne olursa olsun- verilen yanlış kararlar nedeniyle kaybedilmiş bir



dönem oldu! Kaybedilen yaz döneminden sonra gençliğe merkezi müdahale söz konusu oldu. Ama henüz çok başındayız. Araçları, iç omurgası, işleyişi ile merkezi bir örgüt karakteri kazanmış bir çalışmaya geçişimiz için daha epey yol yürümemiz gerekiyor! Bu alanın önümüzdeki dönemde daha kapsamlı bir planlamaya ihtiyacı vardır. Hem gençlik hareketine dönük politik hat- tımızın anlaşılması, hem de gençliğin buradan konumlandırılması...Henüz bu alanda çok yeni olan genç yoldaşlarımız daha önceki gençlik hareketimize dönük yaklaşımlarımızın kendisinden de epey uzaktırlar. Bunun dışında önümüzdeki dönem asıl olarak öne çıkaracağımız halka, gençlik örgütünün örgütsel inşasıdır. Gençlik çalışmamızın kendisini ne kadar genç ve deneyimsiz olunursa olsun, genç yoldaşlara emanet edeceğiz.Bizim desteklerimizle birlikte gençlik örgütümüzü de yeniden canlandıracağız. Bu yoldaşlar hizipçi aydınlara karşı net tavır koymuş, gençlik örgütünün bizde kalan kesimi olmuşlardır.Özünde de kendi gençlik örgütüne sahip çıkmışlardır. Ve şimdi onun her yönüyle yeniden inşa göreviyle karşı karşıyayız. Bunu da gençlikteki yoldaşlarla hep beraber yapacağız. Birkaç ille sınırlı olmak, özellikle İstanbul ile hiç ilişkilenmemiş olmak

gibi ciddi sorunlarla birlikte bu çalışma kendi iç sistemini yaratmaya başlıyor! Bu yolda ilerleyeceğiz!
Yurtdışı Ç alışm ası

Yurtdışı (YD ) çalışmasındaöncesinden başlayan güç kaybı, hizip sonrasındaki ara duruşlarla da arttı. Hareketli kılınabilecek kadro sorunu bu alanda da ciddi bir handikapımız. Çevre güçlerde ise pörsüme ve yorgunluk had safhada. Bunlarla en küçük işi yapabilmek “ deveye hendek  
atlatmak”  kadar zor. Ruhsal olarak farklılaşmalar da bir kan değişimine ve dolaşmaya başlayan yeni kanın kendisini hissettirmesine bağlı.Örgütün toplam performansının cn kötü olduğu dönemde, Avrupa’da doğmuş büyümüş kuşak içerisinde başlatılan gençlik çalışması belli bir mayalanma sağladı. İşlerlik kazanan bir örgütlenme haline geldiler. Bütün zayıflıklarına rağmen gelecek vaade- deıı bir alan çalışması olarak öne çıktı. Sınıf perspektifli çalışmada önceki süreçlere oranla bir refleks farklılaşmasının görüngüleri ortaya çıkmaya başladı. Yapılanlar, yapılmaya çalışılanlar bunun somut örnekleri oldu. Ülkeden ve yurtdışından sınıf çalışması, direniş ve eylem deneyimlerinin paylaşılmasının araçları -paneller, seminer ve sohbet etkinlikleri- yaratıldı.



Somut sonuçlarını zaman içinde verecek olan sınıf yönelimi, politik olana ilgi düzeyinde de bir farklılaşma doğurdu. Örgütün toplamda yeniden ayağa kalkmaya başlamasıyla enternasyonal alan ve ilişkilerde de uzun bir süredir ihmal edilen çalışmayla ilişki yeniden ve daha ileri bir düzlemden kurulmaya başlandı.Bunların ürün ve sonuçlarını görmeye devam edeceğiz. Y D  ayağında bağımsız politik tavır geliştirme daha belirgin biçimde öne çıkmaya başladı. Uluslararası palanda IC O R ’da bütün Maocu köklerine ve belli etkilenmelere rağmen kararlı ve net duruşumuzla belli bir devrimci çekirdek ve çekim alanı yaratmada belirgin bir rol oynadık. Böylesi platformlardaki etkin ve bağımsız tavrımız, Dünya Kadın Konferansı ve yerellerde ilişkilenişteki özgüvenli duruşumuz, bize yeni ufuk ve ilişki ağı açan gelişmeler olarak önemlidir. Örgütün toplam faaliyetinde yaşanan farklılaşma kabuk değişimini hızlandıracak, yeni güçlerin yakalanıp geliştirilmesinin önünü açacaktır.Organ olarak M K  örgütümüzü yeni baştan inşa ettiğimiz, organsal işlerliği güçlendirmeyi bu sürecin esaslarının başına yazdığımız bu tarihsel koşullarda en başa yazmamız

gereken M K ’nın organ olarak işlemesi sorunudur. Bütün organlarımızın güçlü, birbirini bütiinleyen bir ilişki kurmasını istiyorsak, büyük çabalar harcasak da, kolektif işleyiş düzlemine geçemediğimizde dönüp dolaşacağımız nokta yine aynı nokta olacak. Geride bıraktığımız süre boyunca M K ’nın kendi misyonunu oynayamadığı görülebilir. Temel işlevi örgüte önderlik etmek olan M K , bu görevden uzak bir konumlanış içinde olmuştur. Giderek de bundan uzaklaşmış, gündelik sorunlar içine sıkışmış, bu gündelik sorunlar içinde de sadece belli alanların gündelik sorunlarına, sürtüşm elerine k i l i t l e n i p  kalmıştır. Ö ze llikle ilk aylar boyunca bu tablonun dışına çıkamamıştır.Organ olarak en başta bizler bu sürecin oluşturduğu gerici, tasfiyeci kültürün üzerine çıkamadık. Planladığımız her işin hayata geçirilmesinde oluşan her türlü basınca teslim olduk! Belirlenen her işin sürekliliğinin sağlanmasında ısrarcı olunmadı. Yeni güçlere açılmak yerine, ayak direyenlere takılıp kaldık. Asli sorun ve görevlerle ilgilenmek yerine, bu görevlerimizi yerine getirmemizi engelleyecek işlerle daha fazla zaman harcadık.

Örgütün toplanıfaaliyetinde yaşanan farklılaşma kabuk değişimini hızlandıracak, yeni güçlerin yakalanıp geliştirilmesinin önünü açacaktır.



Özünde de bu tasfiyeci ortamı parçalayacak bir irade düzlemine çıkamadık. En ciddi paralizasyonu organ olarak biz yaşadık. En başta M K ’mız olmak üzere örgütümüzün önünde duran asli görevler Sonuç Bildirgemizin önümüze koyduğu görevlerdir. Bunlar aynı zamanda faaliyetimizi, birbirimizi denetlemenin temel ayaklarıdır. Görevler açık ve net konulmuştur. M K ’nın başlıca görevi bunların örgütte hayat bulmasının öncülüğünü yapmak, bu sürece daha ilerden kumanda etmektir. Tasfiyeci süreç içerisinde herbir- imizde meydana gelen alışkanlıklara, şekiilenişe karşı, en başta kendimizde kapsamlı bir mücadele yürütmek gerekiyordu. Ama buna karşı çok ciddi mücadele yürütülmedi.Bu mücadelenin yürütülmemesinin önünde elbette ciddi engeller vardı. Engellerin en başında geleni örgüt ol(a)mamak durumuydu. Yani M K dışında hemen hiçbir organın bulun- mamasıydı. Alanlarda yürütülecek faaliyeti sürdürecek gücün bulunma- masıydı. Büyük bölümünün daha önce böyle bir yöneticilik deneyiminin olmamasıydı.Marksist-Leninist birikim konusundaki zayıflıklar vs. de sıralanabilir. Bunların tümü ciddi etkenler olmuştur. Ama başa yazılması gereken kendi sınırlarımız ve darlıklarımızdır. Günlük pratiği yürütürken, pratiğin üstüne çıkamadık, altında kaldık.

Pratik algımız bile belli birkaç alana daraldı. Örgütümüzün önünde pratik olarak birçok görev duruken, sınırlı- dar bir zeminde dans etmeye çalıştık. Bütün bu dönem boyunca merkezi önderlik boşluğu kendisini her geçen gün daha fazla göstermiştir. Önümüzdeki dönem boyunca en fazla çubuk bükülmesi gereken nokta budur. Daha gelişkin kolektif bir önderliğin yaratılması...Bu önderlik tek başına M K ile sınırlı değildir. Bugün kurucu bir süreç yaşıyoruz. Geçmiş deneyimler de göstermiştir ki, eskiden olduğu gbii, bugün de önderliği tek başına M K ’da somutlamak yeterli değildir, doğru da değildir. Bugün önümüzde duran görevler her bir organın, her bir yoldaşın ortak çaba ve emekleriyle altından kalkılabilecek görevlerdir. Yeniden kurmaktan anlaşılması gereken, bütün temel organların ve yoldaşların bu kurucu süreçte önderliği üstlenmeleridir. Gelişkin bir örgüt, gelişkin-kolektif bir önderlikle mümkündür!Gelişkin kolektif bir önderlik, kendini her yönüyle örgüte ve devrime adamış, kolektif çalışmayı yaşamının her alanında kılavuz edinmiş bireylere olanaklıdır. Başta M K  olmak üzere, başlıca görevlerimizden biri kolektif çalışmayı yaşamımızda kılavuz edinmektir! Biz en başta kendimizi işleyen bir organ haline getireceğiz. Kendi içimizde bir iç



disiplin sağlanması, siyasal gündemlerin gündemimize girmesi, yoldaşça bir denetimin sağlanması ortaya koyduğumuz “ T İ K B ’y i  yen id en  ayağa  
k a ld ıra ca ğ ız” iddiasına uygun bir organ olmayı, yeni proleter kimliği en başta kendimizde somutlamanın emeği, çabası içinde olmayı gerektirmektedir.Ciddi iç kırılalar yaşadık, ortaya çıkan sorunların, atomlarına kadar ayrılmış bireyler toplamının içerisinde eridik, bu yük bize ağır geldi. Fakat bükülmedik, eziklerimizi onarmayı da kapsayan bir geçiş yapma zorunluluğunun bili n c i n d e y i z ,  bunun pratik karşılığının ne o l d u ğ u n u n  f a r k ı n d a y ı z ;  ö n d e r l i k  d ii z I e m i n e geçmek! Her yoldaş gibi bizim de öncelikli görevimiz kendi organımızı işler duruma getirmek, örgütümüzün tasfıyecilik bataklığındım çıkmasında kolektif önderdiği hayata geçirmektir. Hedeflerimizle sıkı sıkı ilişkilenmek! Sonuç Bildirgemizin koyduğu hedefler önümüzde durmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda kendimizi her an daha fazla organize etmeli, kendimizi daha ileri çekmeliyiz.1- Yıllardır unutulan yeraltı

kültürünü yeniden, yeni temelde inşa etmek örgütsel inşanın başına yazacağımız temel konulardan biridir. Bunun araçlarını, mekanizmalarını yaratacağız. Fakat bu konuda asıl sorun yıllar içinde oluşmuş tasfiyeci legalist kültürle sistemli bir iç mücadele yürütmemizde düğümlenmektedir. Çevreselleşmeııin en tipik yansıması olan dedikoduculuk başta olmak üzere, yeraltı kültürüne uzaklaşmamızın en uç semptomlarına karşı hem tek tek bireyler olarak kendimizde, ama lıcm de toplamda şiddetli bir taarruz gerçekleştirmeliy-iz! Bu noktada atacağımız ilk a d ı m  O Ç  ’ n i n çıkarılm ası o l a c a k t ı r .  Bu konuda g ö s t e r diğimiz ihmalkârlıkları bir an önce telafi edeceğiz; O Ç  çıkarılacak! Yeraltı çalışmamızın inşası bu adımla birlikte daha ileri bir ifade kazanmış olacak. Faaliyetimizin düşmanın denetiminin dışına çıkarılması bu adımlarla başlayacaktır.2- Mali sorun planladığımız birçok şeyin hayata geçmesindeki en büyük engeldir. İç ortamımızdaki krizi direnleştiren bir faktör olarak rol oynamaktadır. Bu sorun neye mal
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olursa olsun çözülmek zorundadır.Ayrıca çevremizden maddi katkının alınmasının sistemiileştirilmesi, örgüte farklı kaynakların bulunması her bir yoldaşın en önemli sorumluluklarından biri olmalıdır. Kendisine T İK B ’ liyim diyen herkes aidat ödemelidir. Aidat ödemeyen T İK B ’ li değildir.3- Örgütsel inşa: Organsal inşada ısrar ve yönelimimizi sürdüreceğiz. Oıgansız çalışma fiili tasfiyecilik döneminin karakteristik özelliğidir, biz bugün bu sorunu ortadan kaldırmak için olanaklarımız dahilinde savaşacağız. Güçlerimiz sınırlıdır, ama bu noktada ısrar, faaliyetimizin böyle bir temele dayandırılması esas alınıyor, alınacaktır. Yeni güçler de ancak böyle bir çalışma içinde yetişecektir! Organlaşma sadece iki üç kişinin bir araya gelmesi ve bireylerin yaptıkları işlerin aritmetik bir toplamının çıkarılması değildir. Ya da aynı şekilde bireyler arasında aritmetik bir işbölümü yapmak da değildir. Organlar asıl olarak örgütün kendisidir! Komiinistleşmenin yaşandığı okullardır. Geleceğin inşasının yaratılması ideali, organlaşma güçlendiği oranda söz konusu olabileceği gibi, faaliyetin kolektifleşmesi de ancak bu yakalanabildiği oranda gerçekleşebilir. Özgüvenli komünist bireyler, güçlü organlar içerisinden çıkabilir. Organlar,

eleştiri-özeleştirinin dışsallaştırıcı olmayıp, güçlü bir sinerjiye dayanan işbölümünün varedildiği, bütünün parçadan, parçanın bütünden sorumlu olduğu bilinciyle buluşulduğu oranda verimli alan faaliyeti yürütebilir. Yoldaşlık ilişkisi de, komünist faaliyet de bu hücreler anlamına uygun içerik kazandığı oranda yakalanabilir. Bu açıdan da hedeflerimize ulaşmanın organlaşma bilincini güçlendirmekten geçtiğini bilerek hareket etmek her zaman olduğu gibi şimdi de zorunlu olandır.4- Sonuç Bildirgemizde bazı alanların ihmaline mal olsa da işçi sınıfı çalışmasında ısrara çubuk bükmüştük: “ ik in ci stratejik önceliğim izi, 
m ilitan b ir  p ro leta rya  so sy a lizm i 
çizgisinde s ın ı f  çalışm asına yü klen 
m ek oluşturacaktır” . Bugün T EK EL Direnişi’ne çok geç dahil olmamız, orada elde ettiğimiz kimi sonuçlar dışında çok ciddi zayıflık ve handikaplarımız sürüyor. Yoldaşlarımız kimi grev ve direnişleri ya hiç ziyaret etmiyor ya da sağır sultan duyduğunda “ lütfen” gidip gözüküyorlar. Sınıf çalışması, son forum çalışmasında da gördüğümüz gibi halen esas gündemimiz olmamamakta, ortaya çıkan fırsatları da bu bilinç ve yönelimi güçlendirecek fırsatlara çevirmekte çok zayıf kalmaktayız. Bu çalışmanın stratejik yönelimleri, kullanılacak biçimler, araçlar, politik bütünlük vs.



konusunda teorik kapsamda bir üretime geçişin fırsatınadönüştüremedik, döniiştüremiyoruz.Bu sorun hem merkezi önderlik boşluğu, hem de varolan kadrosal bileşimin ciddi bir apolitizmle malul olmasından kaynaklı olarak önümüzde duran aşılması gereken eşiklerden birini oluşturmaktadır.Hedeflediğimiz çalışma bölgelerine hizip faaliyetinden sonra bir yönelim durumu söz konusudur. Bu yönelimimize ciddi bir ısrar kazandırmak, çalışmalarımızı o alanda da yeni g ü ç l e r e  d a y a n d ı r m a k  
z o r u n l u .
“ H e d e fi e d  iğini iz 
sanayi bölgeler
ine girm eyi başa  
yazm ak gerekiy
or''’ dedik; fakat bu noktada halen çok sınırlı adımlar dışında atılmış dişe dokunur adım yok! Bu bölgelerde yeni ilişkiler, sınıf mücadelesini büyütmek üzerinden olmalıdır. Elde ettiğimiz her ilişkiye sıkı sıkı sarılmalı, onu örgütümüzün saflarına kazanmalıyız. “ G üçlerim izi asıl 
olarak s ın ıf  içerisinde mevzilendire- 
ceğiz” dedik ve bunda ısrarlı olmak bizim açımızdan ölüm kalım sorunudur.Sınıf çalışmasında stratejik öncelik

lerimizi belirlemeyi de kolektif bir süreç olarak işleteceğiz ve bunun araçlarını yaratacağız. Başka gelişkin araç ve biçimler geliştirerek, onlara ruh ve içerik kazandırarak yolumuzu açmaya, gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz.5- İnşa sürecimizin temel halkalarından bir diğeri de program sorununu çözmektir. Bu konuda kolektif katılım ve üretimi sağlayacak araçların yaratılması başta olmak üzere, yapılacak takvimlendirmeyeuygun davranmak da, hesap vermek de önemlidir. Buna 
u y g u n  da vr a na ca ğı z .  Yine program sorunuyla da bağlantılı olarak yanıt vermemiz gereken diğer teorik sorunlarda üretim de bir an önce başlayacaktır. Bu konu bir takvime bağlanmıştır, bu takvime uygun davranılması şarttır.6- Siyasal olarak süreçleri önden karşılama ve asıl olarak da mücadelenin pratik ihtiyaçlarına yanıt verecek politik yazınsal üretime geçiş yapmak zorundayız. Bu alandaki boşluk kimi önemli süreçlerde tam bir

£  £  Sınıf çalışmasında stratejik önceliklerimizi belirlemeyi de kolektif bir süreç olarak işleteceğiz ve bunun araçlarını yaratacaöız. Başka gelişkin araç ve biçimler geliştirerek, onlara ruh ve içerik kazandırarak yolumuzu açmaya, gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz. 55



yönsüzlük olarak yansıdı. Neredeyse bütün referanslarımızın kaybolduğu noktada biz ortaya çıkan her durumda kafa açıklığı sağlayacak bir müdahale içinde olmalıydık. Örneğin burjuvazi cephesinden epey uzun zamandır tartışılan anayasa değişikliği, referandum tartışmaları gündemimize son etapta girdi. Bu süreç bir fırsata (apolitizmin aşılması) dönüştürebilirdi. Fakat biz kendi güçlerimizle planlı bir ajitasyon-propaganda faaliyeti yürütürken, işin bu ayağını boş bıraktık. En başta faaliyeti sürdüren yoldaşların kafasında kendi politikamızı oturtamadık, bunun için özel bir yönelim içine girmedik! Oysa önden yapılacak müdahaleyle kendi içimizde sistematik bir eğitim fa a 1 i yet i ne dön üştü rd ü ğii m ü zd e,varolan apolitizmin aşılmasında bileşiği zorlamış olacaktık. Bu sadece bir örnek ve bu örnekler çoğaltılabilir!YoldaşlarYukarıda çizdiğimiz tablo asıl olarak zayıflık ve zaaflara, boşluklara vurgu yapmak üzerinden oluştu. Bu tablonun aydınlık larallarına bilinçli olarak girmedik. Onları hayat gösteriyor, gösterecek ve büyüdükleri oranda kör karanlık noklatarı da silikleştirip temizleyecek. Gelinen noktada tüm olumsuzluk ve boşluklarına rağmen attığımız adımlar bizi bir aşamaya getirdi ve şimdi artık yeni bir

aşamaya geçmek zorundayız. Öncelikli olarak Sonuç Bildirgemizin önümüze koyduğu örgütü yeniden örgüt olarak ayakları üzerine dikmek noktasında attığımız adımlarda belli bir yol aldık. İçinde bulunduğumuz aşama, tasfiyeciliğiıı üzerine yürüdüğümüz, ona darbeler indirmeye başladığımız bir aşama. Sınırlı da olsa bu aşama kazanılmıştır. Şimdi bu kazanından gözeterek “ oyunu”  yeniden “ kurm ak”  zorundayız. Faaliyetimizin her ayağı, her aracı bugün kapsamlı bir değerlendirmeye tabi olmak zorundadır. Buradan sonuçlar çıkarmak ve tümünü işlevine ve amacına uygun olarak kullanmak, işlevlerinin yerli yerine oturtulması kaçınılmazdır!Kendiliğindenci değil, bilinçli bir faaliyetin mimarı olmak zorunludur. Sınırlı birkaç adım dışında attığımız bütün adımların peşinden sürüklendik. Adımlarımızı yönetmekten uzak kaldık. Attığımız adımların arkasından sürüklenmemeliyiz. Yaptığımız eylemlerin bilinçli kavrayışı içerisinde olmalıyız. Sürüklenen değil, adımlarımızı yöneten olmalıyız.Sonuç Bildirgcsi’ndc de tanımlanan 
"yeniden doğuş” un kendisine uygun bir forma geçmek zorunludur. Bugüne kadar sergilediğimiz pratiği küçümseyenleyiz. I lerbirimizfazlasıyla emek, çaba harcadık. Ama bu tek tek her bir yoldaşımızın eeplı-



esinden bakıldığında “ Y E N İ  B İ R  
P R O L E T E R  D E V R İ M C İ  K İ M L İ K  
İ N Ş A S I N A ” uygun bir pratik değil.Kendimizi Sonuç Bildirgesi’ nde önümüze koyduğumuz görevler noktasından yeniden ele alacağız. Harcadığımız emek, çaba, önümüzde duran görevlerle ilintili olarak ele alınmalıdır. Asıl olarak önümüzde duran görevlerle nasıl ilişk- ilcndiğimiz, onların altından ne oranda kalktığımızla ilgilidir çabamız, emeğimiz. Ölçütü budur, bu olmalıdır!Görevlerimizin kapsamına, büyüklüğüne rağmen harcadığımız çaba çok zayıf ve cılızdır. Hcrbir yoldaş kendini buradanyeniden sorgulamalı, kendisini bu inşa sürecine uygun bir düzlemde konum- ltjndırmalıdır. “ T İK B  'yi 
yen id en  kom ünist b ir  
sa v a ş örgütü h a line  
getirm ek, kendim izi 
m ilitan b irer kom ünist  
parti adam ı haline getirm ek” gerçeği dün olduğu gibi, bugün de karşımızda. Herbirimiz bu Sonuç Bildirgesi’ ne imza attık, atmayanlarımız da tavrımızı buna göre belirledik. Artık bunlar metinlerimize geçen güzel sözler olarak kalmamalı, kalmayacaktır.

Yoldaşlar,Uzun süredir kendiliğinden bir biçimde süren faaliyet, tasfiyeci bir yaşam biçiminin getirdiği alışkanlıklar, proleter kültür ve alışkanlıkların tümden kaybolduğu, hedefleriyle açı farkı giderek büyüyen bir yaşam biçimi meydana çıkarmıştır. Kimsenin artık kabul etmeyeceği, edemeyeceği tutum ve davranışları aşmakta her yönüyle daha tutkulu bir yönelim gerekiyor. Bunların üzerine çıkmadan yeni bir proleter kimlik inşası g e r ç e k le ş tir m e m iz  mümkün değil, bunların üzerine çıkmaksa örgütsel görev ve sorumluluklarla daha ileri bir ilişkilenişe geçmekte bilinçli bir çabayla olabilir! Dışımızdaki dostlarımız, yodlaşlarımıza dönük şöyle söylemektedirler, “ Ağır, yıpratıcı 
bir süreç yaşadınız, her 

şe y  d eğ işti ama sizin  
y o ld a şla rın ız  10 y ıld ır  

yaptıkları espirileri yapm aya devam  
ed iy o rla r” ! İşte bunlarıdeğiştirdiğimiz oranda önemli bir eşiği geçmiş olacağız!Biz asıl savaşı da bu alanda kendimizle kıran kırana sürdürmeye devam etmeliyiz. Bu yanıyla kendimizi kapsamlı bir eğitime tabu

Harcadığımız emek, çaba, önümüzde duraıı görevlerle ilintili olarak ele alınmalıdır. Asıl olarak önümüzde duran görevlerle nasıl ilişk- ileııdiğimiz, onların altından ne oranda kalktığımızla ilgilidir çabamız, emeğimiz. Ölçütü budur, bu olmalıdır!



tutmamız gerekmektedir. Ama ondan da önce organların çalışma hedefleri doğrultusunda bütün yoldaşlar bir işe girmelidir. Herkes fabrikalarda, işletmelerde çalışmalı, sınıf mücadelesi ile daha içerden ilişkilenirken, kendi yaşamına da daha radikal ınüdahulcl erde bulunmalıdır. İler açıdan komünist olmaya yabancılaşmış bu yaşam tarzlarımıza radikal müdahalelerde bulunmalıyız. Biz hu süreci ancak yeni güçlere açılarak aşabiliriz. Bazı yoldaşlarımız yıllardır yaptığı işler dışında hiçbir şey yapmamaktadır. Bunun da en önemli yolu işçi sınıfının içerisinde dans etmekten geçmektedir.Meselenin özeti şudur:Yaşam biçimleri aynı kalanların bu koşulları değiştirme şansı yoktur. Örgütümüzün tasfiyecilik yıllarında yaşam biçimleri nasılsa, bugün de durum aynı ise -eğer yaşam biçimlerimizi değiştirmiyorsak-, bu koşulları değiştirmeyi hayal etmekten vazgeçelim. Altüst olan bütün sürecimizde kaçımızın yaşamları değişti? Önce bu çemberi kıracağız! Bütün güçler organize sanayi bölgelerine, fabrikalara, işletmelere, işyerlerine çalışmaya! Oıgülüıı halelleri doğrultusu- da herkes İtli işe gıııııek zorundadır! Bütün yaşam biçimlerimizi değiştirme, b  ininin. ı İn ııı çok yönlü bir yenilenmeyi tabı lıılıııak, hem örgütümüzün, hem d» lıeı bıı yoldaşın

önünde kaçınılmaz bir görev olarak durmaktadır. Sınıf çalışmasını anlamlı bir noktaya taşımak açısından zaten yapmamız gereken zorunlu bir görevdir bıı fek başına yaşam biçimlerimizi değiştirmek için atılan bir adını olmamalı. Asıl olarak örgütün iç atmosferini değiştirmelidir. S ın ıf mücadelesinin ileri doğru akışı sağlanmalıdır. Sınıl mücadelesinde bir değişim sağlamak, kendimizde yaşanan tasfıyeeiliğe ciddi darbeler indirmektir. Tasfiyeci ruh halini mağlubiyete uğratmak, işçi sınıfını komünizmin özgürlük dünyasına kazanmaktır! Öyle çok hayalci bir biçimde mevcut tablomuzun çok çok üstünde bir iş değildir. Sınıf mücadelesinde atılan en ufak bir çakıl taşı bize misli ile dönecektir.Yoldaşlar,Atomlarına kadar ayrışmış durumdan çıkıyoruz. Attığımız her pratik adım bizi yeniden birleştiren, aramızdaki ilişkileri güçlendiren bir işlev görmektedir. Bunlar tek başına yetmemektedir.Atmaya başladığımız her adımı, bir başka adımla bir bütünselliğe kavuşturmak örgütümüz ve kendimizi her yönüyle inşa etmektir. Görevlerimizin çok yönlü, çok kapsamlı olduğunu aklımızdan bir an bile çıkarmamalıyız.Ilugüıı örgütümüzü yeniden inşa süreci içerisindeyiz. İhtilalci
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