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Neden Devrimci Cephe

Ülkemiz solunun tarihi incelendiğinde görülecektir ki, örgütsel 
ayrılıkların, kopuşların vb. sorunların ardından, sanki hiçbir şey 
değişmemiş gibi örgüt, parti vb. imzalar aynı şekilde kullanılmaya 
devam edilir. Bırakalım bir örgütte çeşitli iç sorunların ardından 
yaşanan kısmi kopuşları, bu kopuşu gerçekleştirenlerin dahi, daha 
aralarındaki ilişkide hiçbir örgütsel sistematik bulunmamasına 
karşın örgüt-parti vb. imzalar kullandığına tanık oluruz çoğu kez. 
Oysa örgütsel ayrılıklarda olsun, kısmi kopuşlarda olsun, örgütsel 
yapı, var olan birikimlerinin, kurumlaşmalarının bir bölümünü 
kaybeder. Örgütün kadro kaybına uğraması yanında, var olan 
kurumlarının bir kısmının dağılması, ya da en azından işlevsiz 
hale gelmesi söz konusudur. İşte genel olarak bu tür durumlarda, 
dağınık, düzensiz, ilişki sistematiği kaybolmuş bir örgüt gerçeği 
ortadayken, bu gerçeğin üzerinden atlanarak tanımlar ortaya koy-
mak tercih edilmektedir. 

Oysa devrim ve sosyalizm mücadelesinde örgüt devrimci ideal-
lerimizin gerçekleştirilmesinde olmazsa olmaz bir araç. Örgütün 
bir araç olduğunu ifade ediyorsak da, örgüt olmazsa olmazı, bu 
mücadelenin örgüt tanımını basitleştirmeden, sınıflar mücadele-
sindeki asli işlevine uygun bir anlayışla hareket etmek zorunda-
yız. Aksi halde, kendi nesnel gerçeğini reddederek örgütü bir zırh 
olarak kullanmak, örgütü sınıflar mücadelesinde bir araç olmaktan 
çıkarır, anaçlaştırılmış bir örgüt anlayışını geliştirir.

Kuşkusuz sınıflar mücadelesinin başarıya ulaşmasında örgüt ve 
parti, “olmazsa olmaz” nitelikte temel bir araçtır. Ama var olan 



mekanizma bu işlevi yerine getirecek işlevde değilse, öncelikle 
örgütlenmeyi o düzeye getirmek ve bunu yaratmak temel görev 
olmalıdır. Çaba ve enerji tümüyle buna yöneltilmelidir. Ortada ör-
güt tanımının işlevini yerine getirebilecek düzeyde organ ve me-
kanizmalar, buna uygun bir ilişki sistematiği yoksa, öncelikle bunu 
gerçekleştirmek yerine, bu gerçekliğin üzerinden atlanarak yapılan 
tanımlar ve kullanılan imzalarla, belki bir süre için, yaşanan sorun-
ların safl arda yarattığı olumsuz etkiyi kırmak, her şeyin eskisi gibi 
devam ettiği mesajı üzerinden bir moral havası yaratmak müm-
kündür. Ancak örgütsel gerçekliği yansıtmayan bu imaj üzerinden 
elde edilecek geçici olumlu hava, yeni sorunların, yeni hayal kırk-
lıklarının potansiyelini de kendi içinde taşıyacak ve çok kısa bir 
süre içinde safl arda yeni moral bozukluklarına, inanç yitimine, sav-
rulmalara kapı aralayacak demektir.

Bugün içinden geçilen süreç konusunda herkes önemli tespitlerde 
bulunuyor, ki bunların çoğuna katılmamak mümkün değil. Ancak 
tüm tespitlere rağmen pratikte sürece yönelik ortaya konan tutum 
ve tavırlar ne yazık ki çok gerisinde. Bunun başlıca nedeniyse 
TDH (Türkiye Devrimci Hareketi) içinde bulunduğu tablodur. Sü-
recin sertleştiği koşullarda mücadeleyi geliştirme yerine, hemen 
hemen istisnalar hariç TDH bir kriz yaşamaktadır, örgütler içinde 
ki ayrılıklar, sorunlar damgasını vurmaktadır. Bu konu ayrıca başlı 
başına bir tartışma ve incelemeyi gerektiriyor, ki burada sorunu-
muz bu değil, var olan bir gerçeklik var ki, o da bir bütün olarak 
TDH’nin bir önderlik krizi içinde olduğudur.

İşte devrimci hareketimizin DK- (Devrimci Karargâh), DKP- (Dev-
rimci Komünarlar Partisi) birliği ve yeni bir süreç TDH kopuş ve 
komün perspektifi yle yaşanan birlik sürecinde DKP içinde yaşa-
nanlar ve  bunun dağılmayla sonuçlanması ardından yaşanan sü-
reçte, örgüt içinde asgari bir birliktelik sağlanmamasına rağmen, 
mevcut tabloyu yansıtmaktan uzak bir imza yerine “Devrimci Cep-
he” imzasını kullanmamızın nedeni budur.

Örgüt birliğinin sabote edilmesi ve dağıtılmasının ardından, 
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örgütsel ilişki sistematiğimiz tümüyle dağılmış, eylem birliğimiz 
kaybolmuştur. (Ne yazık ki parti denmesine rağmen bir parti ol-
maktan çok uzak, hiçbir organı olmayan, organlaşmayan bir parti, 
bu yaşananlarla iki ‘parti’ ortaya çıkarmış oldu.)

Birincisi, DK’ın DKP birliğiyle ortaya koyduğu yönelim, çizginin sa-
vunulması ve sahiplenilmesi bir örgüt ve örgüt bütünlüğü içinde bir 
adım daha ilerideydik. İdeolojik birliğin sağlanmasına yönelik bu 
olumlu adıma rağmen, örgütsel ilişki sistematiğimiz, kurum ve me-
kanizmalarımız, kadro gücümüz açısından daha geri bir durumda 
olduğumuz net ortaya çıkmıştır. İdeolojik-politik ve örgütsel olarak 
nitel bir dönüşüm göstereceği, sınıflar mücadelesinde rol oynamak 
için kendini düzenleyeceği, gelecek yönelimini program düzeyinde 
ortaya koyacağı bir gelişimin arifesinde gerçeklikten ne kadar uzak 
olduğu ortaya çıkmıştır. Tanımı gittikçe anlaşılmaz hale getirilmiş 
kopuş, yeni süreç, yeni, komün perspektifi sürecinin ne olduğu ve 
bizim bunun neresinde olduğumuzun adının konacağı, ideolojik 
birliğin soyutluktan, örgütün organ ve işleyişinin belirsizlikten 
kurtarılacağı bir aşamayı ifade eden konferans platformunun 
gerçekleştirilememesi, bu nitel dönüşüm gerçekleşememiştir. 

Aksine, var olan ilişki sistematiğinde yeni dağınıklıklar, yeni 
olumsuzluklar, zaaflar yaşanmıştır. Örgütsel gerçekliğimiz dikkate 
alındığında, yaşanan kadro kaybının, ilişki sistematiğimizin bir 
örgüt hüviyetine sahip olmadığı, aldığı tahribatın yapıda önemli bir 
boşluk ortaya çıkardığı açıktır.

Bu somut gerçekliğe rağmen, sanki hiçbir şey olmamış gibi dav-
ranamazdık. Örgütsel sistematiği bozulmuş, kadro yitimi yaşa-
mış, organlaşmamış bir yapı gerçekliğine karşın, bolca oynanan 
örgütçülük oyununu biz de oynayamazdık. Örgütün giderek amaç-
laştırıldığı, sınıf mücadelesi gerçekliğinden kopartıldığı, adeta bir 
çevrenin-grubun kendini yaşatmasının zırhı haline getirildiği gü-
nümüzde, biz de bu oyunu oynayanlardan biri olamazdık. Bugüne 
kadar eleştiri konusu yaptığımız 3-5 kişinin bir araya gelip kendisi-
ne örgüt, parti dediği bir oyun da oynayamazdık.



Bu, insanlarımızı örgütsel gerçekliğimiz konusunda yanlış bilgi-
lendirmek ve imaja oynayan bir anlayışla çarpık biçimlendirmek 
anlamına gelirdi. Kendi gerçeğimizi olduğu gibi tanımlamak, var 
olan yapıyı ona göre düzenlemek hem devrimci bir görev, hem de 
doğru ve gerçekçi bir yaklaşım tarzıydı.

O yüzden hedef, öncelikle yapıya sistemati kazandırmak, gerçek 
işlevine kavuşturmak ve bir örgüt işlevinin yerine getirilebilmesi 
için gerekli organları (kâğıt üzerinde değil) yaşamın gerçekliğinde 
oluşturmak gerekmektedir. Var olan dinamiklerimiz, mevcut ko-
numumuz, örgütsel gerçekliğimiz dikkate alınarak, bunun ancak 
bir başlangıç ismiyle, daha mütevazi bir adımla Devrimci Cephe 
örgütlenmesi ile gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Ön-
celikle bu DC (Devrimci Cephe zaten DK sürecinde kullandığımız 
yayınımızın da adıydı) oluşturulmuş ve var olan dinamiklerimiz 
üzerinden önümüzdeki sürecin biçimlendirilmesine ilişkin hedef ve 
esaslar belirlenmiştir. Bu gelişime paralel olarak, bildiri ve açıkla-
malarda, mevcut gerçekliğimizi ifade eden “Devrimci Cephe” im-
zası kullanılacaktır.

Önümüzdeki sürecin zorluklarını biliyoruz. Ancak tüm bu zorlukları 
Marksist-Leninist ilke ve anlayışla, sosyalizm mücadelesine 
duyduğumuz inanç ve güvenle, sorunları sahiplenme ve sorunlarda 
çözüm gücü olma konusunda yaratacağımız bilinçle, devrimci 
dinamikleri harekete geçirerek aşacağız. Devrim ve sosyalizm 
mücadelesi tarihi boyunca birçok yenilgi aldı, hala da yeni yenil-
giler yaşanıyor. Ama sosyalizm mücadelesi de durmuyor, yine de-
vam ediyor. Tarih boyunca sınıfl ar mücadelesi birçok yenilgilerden, 
olumsuzluklardan geçti, hala da geçiyor. Bu mücadelenin devrimci 
dinamikleri, kendini yeniden yeniden üretmiştir, yine üretecek ve 
sınıf mücadelesinde hak ettiği yere ulaşacaktır.

“ Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız” sloganıyla Yılmazka-
ya’cı savaşkan sosyalizm ruhuyla sureci daha ileriye taşımak için 
sürecimizin başlattığı devrimci birlik, yenilenme, mücadeleyi daha 
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ileriye taşıma çabasını sabote eden reformist, liberal, tasfiyeci, 
ben merkezi anlayışlarla yolunu ayırarak, bu anlayışlarla arasına 
mesafe koymuştur.

Mesele yeninin her filizini, bütün filizlerini beslemektir. Hayat 
yaşayabilir olanlarını seçecektir (Lenin)

Marksist-Leninist ideolojinin ve bilimsel sosyalizmin bugüne kadar 
ürettiği tüm değerlere yoğun bir saldırının yapıldığı ve tüm bu de-
ğerlerin adeta insanlığın beyninden sökülüp atılmaya çalışıldığı bir 
dönemi yaşadık. Her türlü değersizleşmenin erdem haline getirildi-
ği, sosyalizme ait tüm kavramların sorgulandığı, Marksist-Leninist 
ideolojinin mahkûm edilmek istendiği bir dönemdi bu dönem.

Sosyalist sistemin çöktüğü, dünya devrim dalgasının gerilediği bir 
süreçte, sosyalizm mücadelesinin karşı karşıya bulunduğu olum-
suzluklar, Marksist-Leninist ideolojiye yönelik saldırılar için uygun 
fırsatlar yaratmıştı.

Emperyalizmin o günkü koşullarda Yeni Dünya Düzeni stratejileri, 
kendileri için uygun buldukları koşulları, sosyalist değerlerin yargı-
lanması ve mahkûm edilmesi için her türlü ideolojik ve fiziki saldırı 
ile değerlendirmek istemişlerdir. Bugün 3 dünya savaşının yaşan-
dığı koşullarda bu saldırı tamamıyla yok etmeye dönüşmüştür.

Emperyalist-kapitalist sistemin baskı ve sömürüye dayanan düze-
ni, her gericilik dalgasının ardından yeni bir devrimci çıkış potan-
siyelinin bulunduğunu çok iyi bildiklerinden, Marksizm-Leninizm’e 
yönelik ideolojik ve fiziki saldırıları sürekli gündemde tuttular. 
Marksizm’in bunalımda olduğu”, “çağa uygun bir ideoloji olmadı-
ğı”, “proletaryanın rolünün bittiği”, “tek geçerli sistemin kapitalizm 
olduğu”, “mücadelenin kapitalizmin vahşi yönünü törpülemeye dö-
nük olması gerektiği” vb. söylemler, gelişmesini önleyemeyecekle-
ri toplumsal muhalefeti Marksizm-Leninizmin etki alanından müm-
kün olduğunca uzaklaştırmak, yozlaştırmak ve sistem açısından 
tehlikeli olmayacak sınırlarda tutmak hedefinden kaynaklanmak-



taydı. Bu konuda belli bir başarı da elde ettikleri gerçekliği göz ardı 
edilmemeli. Bugün devrimci hareketler bünyesinde yaşananlar da, 
bu ideolojik saldırı döneminin dalgasından etkilenmenin büyük 
payı var.

Silahlı mücadele düşmanlığı, illegal çalışma, örgüt düşmanlığı, 
bireyin kutsanması, liberalizm, reformizm, sivil toplumculuğun vb. 
boy vermesi emperyalizm, bu demagojilerini yığınlar nezdinde et-
kili kılmak için her dönem olduğu gibi soldan devşirme kadrolara 
da önemli bir misyon biçti. Emperyalist egemenlerin stratejik bir 
hedef olarak biçimlendirdikleri Marksist-Leninist ideolojiye yöne-
lik saldırı dalgası, soldan devşirilen kadroların, saldırının ideolojik 
ve kültürel zeminlerini oluşturmasıyla bir bütünlük sağlamıştır. Bu 
saldırının esas olarak yoğunlaştığı nokta örgüt ve örgütlü mücade-
le olmuştur. Marksist-Leninist ideolojinin maddileşmiş ifadesi olan 
örgütün hedefl enmesi, egemenler açısından tesadüfü bir durum 
değil. Zira örgütün ve örgütlü mücadelenin yok edilemediği, bunun 
bilincinin ezilen halkların ve işçi sınıfının beyninden kazınamama-
sı, saldırı dalgasının önündeki en büyük engeldir. Bu engelin aşıla-
madığı noktada, saldırı dalgasının anlamını yitireceği bir gerçektir. 
Diğer yandan, yenilgi sürecinin bir kısım kadronun beyinlerde ve 
yüreklerde yarattığı kırılma, sistemin bu süreçte belli başarılar elde 
etmesinde önemli bir etken olmuştur. 

Çünkü Marksist-Leninist ideolojinin yol göstericiliğinde, sosyalizmin 
kuruluşunu gerçekleştirmede olsun, işçi sınıfı hareketini ve ezilen 
halkların ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini örgütleme ve 
yönlendirmede olsun, bu ideolojinin yaşamda yeniden üretilmesinde 
ve geliştirilmesinde olsun, temel belirleyici örgüttür. Marksist-
Leninist örgüt anlayışının sınıf mücadelesinin geliştirilmesinde, 
ilerletilmesinde oynadığı rol, burjuvazi tarafından bilindiğinden ve 
en büyük tehlike olarak görüldüğünden, örgütlenmeye yönelik bir 
saldırı stratejisi geliştirmesi bir zorunluluktu.

İdeolojinin örgütlenmiş ifadesi olan örgütün tasfi ye edildiği, ya da 
kendiliğindenciliğe hapsedildiği, dağınık ve örgütsüz bir ortamın 
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oluşturulduğu bir koşulda, sosyalist ideolojinin yaşamdaki karşılığı 
kalkmış demektir. Sosyalist kuruluşu gerçekleştirmenin ve sistem 
olarak maddi bir güce dönüşmenin yegâne temeli örgüt ve örgütlü 
hareket tarzıdır. Çünkü Ekim devrimiyle birlikte sosyalizmi yeryü-
zünde somut bir gerçeklik haline getiren, sosyalizmin kuruluşunu 
gerçekleştiren, emperyalist-kapitalist sistem karşısında alternatif 
bir toplumsal sistemi yaratan; örgüt ve örgütlü mücadele olmuştur. 
Ekim devriminin açtığı yoldan ilerleyerek dünyanın bütün bölgele-
rinde işçi sınıfının ve ezilen halkların kurtuluş mücadelesini yük-
seltenlerin, emperyalizmin kalelerini sarsanların elindeki en güçlü 
araç, her zaman Marksist-Leninist bir örgüt olmuştur. Dolayısıyla, 
Marksist-Leninist örgüt anlayışı ve Marksist-Leninist örgütler, ege-
men güçlerin her dönem ilk hedefi olmuştur. Örgütlülüğü dağıtmak, 
kitleler nezdinde güvensizleştirmek, saldırının temel amacıdır. Bu 
saldırının devrimci örgütler içerisinde yankı bulduğu açıktır. Bütün 
dünyada devrimci örgütlerin yaşadığı marjinalleşme, kitlelerle ara-
sında oluşan mesafe, güvensizlik vb. bu yansımanın bir yönüdür. 

Ancak gerek ülkemizde gerekse dünyada, devrimci örgütlerin sınıf 
mücadelesinin görevlerini yerine getiremeyişlerini ve içinde bulun-
dukları durumu salt bu saldırı dalgasına dayanarak açıklamak da 
yetersiz kalmaktadır. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin her dö-
nem olduğu gibi, bugün de örgütlülüğü hedefleyerek saldırılarını 
yoğunlaştırması, sınıf mücadelesinin doğal bir sonucudur. Fakat 
saldırının devrimci saflarda yaşanan zaaflardan ve olumsuzluklar-
dan çarpık devrimci yaşam ve örgüt tarzından güç alarak hedefini 
bulması da bir gerçektir.

Bugün uluslararası sosyalist hareketin içinde bulunduğu olumsuz 
durumun, devrimci örgütlerde yaşanan iç sorunların ve erozyonun, 
emperyalist burjuvaziye her türlü demagoji ve saldırı zemini sun-
duğu, saldırılarını bu zemin üzerinden sürdürdüğü açıktır.

Emperyalist burjuvazinin sosyalist hareketin içinde bulunduğu tı-
kanıklığı kullanarak, Marksist-Leninist ideolojinin geçersizleştiğini 
ilan etmeye kalkmasının bilimsel bir temeli yoktur kuşkusuz. Sos-



yalizm bir toplumsal sistem olarak kapitalizm var oldukça geçerlili-
ğini koruyacaktır. Marksist-Leninist ideoloji, bu toplumsal sistemin 
felsefesini devam ettirmeyi de sürdürecektir. Fakat devrimci ör-
gütler, sınıf mücadelesinin görevlerini yerine getirmekten uzak bir 
konumdayken, salt bu genel doğruları ifade etmek, kimseyi Mark-
sist-Leninist yapmaz.

Marksizm her şeyden önce bir bilimdir. Ve her bilim gibi, toplumla 
ve yaşamla canlı bir bağ içerisinde, sürekli geliştirilmesi, zengin-
leştirilmesi, ilerletilmesi gerekir. Marksizm’in yaşayan, canlı özünü, 
bilimsel yöntemini dondurup, yaşamla bağını kopartıp, emperyalist 
burjuvazinin saldırı dalgası karşısında tutunmak için alt alta sıra-
lanmış soyut formasyonlara indirgemek, onu dogmalaştırmaktır.

Yaşamın diyalektik gerçeğinden, somut koşulların somut tahli-
linden kopartılmış, bir dogmalar yığını haline getirilmiş bir teori, 
bırakalım dünyayı değiştirmeyi, onu açıklama işlevini bile yerine 
getirmekten uzaklaşmış demektir.

Gerek ülkemiz devrimci hareketlerinin, gerekse genel olarak dün-
ya sosyalist hareketinin on yıllardır ideolojik-politik üretimden kop-
tuğu, teoriyi cansızlaştırdığı ve soyut formasyonlara indirgediği bir 
gerçekliktir. Yaşamın karşısına çıkardığı sorunlara cevap bulmak-
tan, somut koşulların somut tahlilinden, üretimden uzaklaşıp gide-
rek mirasyediciliğe dönüşen bir yaklaşım söz konusudur. Ancak bu 
miras ne denli zengin ve büyük olsa da, üretmeden tüketenlerin 
bir süre sonra anılarla yetinmek zorunda kalması kaçınılmaz bir 
gerçeklik olmaktadır. Bugün Marksist-Leninist ideolojiyi kendisine 
kılavuz edinmiş devrimci hareketlerin ve genel olarak uluslararası 
sosyalist hareketin üzerine düşen görevleri yerine getiremeyişin-
den dolayıdır ki, emperyalist burjuvazi, Marksist-Leninist ideolojiye 
yönelik saldırılarını arttırmıştır. Ve bu saldırıların hedefi nde örgüt 
ve örgütlü güçler olmuştur.

Bu anlamda Marksist-Leninist örgüt anlayışının karşı karşıya bu-
lunduğu saldırı dalgasını iyi kavrayabilmek, bu saldırı dalgasının 
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üzerinde yükseldiği zemini anlamaktan geçiyor. Zira bu zeminin 
ürettiği olumsuzluklar zincirleme etkilerle örgütlülüğü içten içe 
kemirerek, çarpık örgüt yaklaşımlarına, tasfiyeci güçlere uygun 
koşullar hazırlamaktadır. Devrimci örgütlerin, ulusal ve uluslara-
rası düzlemde karşı karşıya oldukları tasfiyeci ortamların temel 
belirleyenini kendi koşullarından ve iç zaaflarından yalıtmadan 
şöyle sıralayabiliriz;

Burjuvazi cephesinden sürdürülen saldırılar: Bu saldırılar fiziki tas-
fiyeyi hedeflediği gibi güvensizliği yaygınlaştırarak örgütsüzlüğü, 
dağınıklığı saflarda egemen kılmanın stratejisini içermektedir. Bu 
anlamda her türlü ideolojik ve kültürel araç kullanılarak, örgütsüz-
lüğü sınıf hareketi içerisinde egemen kılacak yöntemler geliştiril-
mektedir.

Burjuvazi aynı zamanda, Marksist-Leninist saflardan koparak, em-
peryalist-kapitalist sistemdeki çarpıklıkları aklamanın yolunu sos-
yalizme ait her türlü değere saldırıda bulan, bütün olumsuzlukları 
Marksist-Leninist ideolojide arayan ve burjuvazi ile aynı cephede 
buluşan akımlar vasıtasıyla örgütlülüğü düzen sınırları içerisinde 
tutmayı hedeflemiştir. Keza aynı cephede, sivil toplumcu, postmo-
dernist akımların örgüt ve örgütlü mücadele kavramlarına yönelik 
saldırılarının odak noktasını da Marksist-Leninist örgütler ve örgüt 
anlayışı oluşturmaktadır.

Devrimci cephede yaşanan olumsuzluklardan kaynaklı tasfi-
yeci koşullar:

Devrimci mücadele saflarında yaşanan tıkanıklık ve erozyonun iç-
ten içe örgütlülüğü kemirmesi, tüm bu tasfiyeci saldırılara uygun 
koşullar yaratmıştır. Uzun yıllardır ideolojik-politik gelişmeyi don-
durmuş, teoriyi adeta bir kalıp haline getirmiş, onun yaşamla bağı-
nı kurmaktan uzak durumdaki devrimci yapılar burjuvazinin saldı-
rılarını savuşturma gücünü ve yeteneğini gösterememiş, bunun bir 
sonucu olarak da günlük politikalar üzerinden kendini var etmeye 
dönük bir örgüt anlayışı egemen kılınmıştır. İlerleme ve gelişme-



nin durduğu, kendini var etme üzerine kurulu bir örgüt anlayışının 
egemen olduğu bir yapı, statükoya mahkûmdur. Statükonun oldu-
ğu yerde ise erozyon ve erime kaçınılmazdır.

Varlık gerekçesi sınıfl ar mücadelesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
sınıfl ar mücadelesinin sorunlarına çözüm gücü olmak üzerine ku-
rulmayan bir örgüt, sınıf mücadelesinde bir araç olmaktan çıkıp, 
amaç haline gelir. Amaçlaşan örgüt anlayışından, insani değerler, 
sosyalizm ideali kaybolur. Örgüt ve örgütü var etme değil, kendi-
sini yaşatmak için her yolu ve yöntemi kendisinden hak görürler, 
yaşananlar bunun tipik örneğidir. Örgüt anlayışındaki bu çarpıklık, 
çürüme ve yozlaşmanın da zeminini oluşturmaktadır.

Örgütün amaçlaştığı yerde, bürokratlaşmış, yetkilerine sarılmış, 
yönetici ve lider sultasının egemen olduğu bir yapı ortaya çıkar, 
böyle bir yapıdan gelişme ve ilerleme mümkün değildir. Sonuç, 
aşağısıyla yukarısıyla her türlü dışsal saldırıya karşı savunma 
mekanizması yetersiz, bünyesinde sürekli olumsuzluk ve zaaf 
üreten, sınıf mücadelesinin bir öznesi olmaktan uzaklaşıp iç 
sorunlarıyla boğuşan ve kendini tüketen bir yapıdır. Tüm bu etkenler, 
devrimci bir örgütün üzerinde yükseleceği zemini çürüttüğü gibi, 
burjuvazinin saldırılarını göğüsleme, yığınların örgütsüzlüğünü 
engelleme yeteneğini de köreltmektedir.

Reformist ve revizyonist akımların etkisi, devrimci örgütlerin sınıf 
mücadelesi karşısında görevlerini yerine getiremeyişleri, burjuva-
zinin ideolojik-kültürel saldırılarına karşı koyamayışları nedeniyle 
ve elbette burjuvazinin de reformist-revizyonist akımlar için adeta 
politika alanı açılmış, örgütlenme ve gelişme zemini bulmuşlardır. 
Devrimci hareketlerin boşluklarından ve içinde bulundukları olum-
suz koşullardan güç alarak örgütlenmelerini geliştirme olanağı bu-
lan bu akımlar, geliştikleri-güçlendikleri oranda devrimci örgütlerin 
önünde bir engel olmuşlardır.

Bugün ülkemiz devrimci hareketlerinin ve uluslararası sosyalist 
hareketin karşı karşıya bulunduğu tasfi ye dalgasını tanımlamak, 



Devrimci Cephe

13

ancak bu zemini bütünlüklü değerlendirmekle mümkündür. Bu ye-
terince değerlendirilmediğinden, bilince çıkarılmadığından pratikte 
daha karikatürü yaşanmıştır.

Bu saldırıların ve sorunların dışında olmayan, aksine kendi içinde 
en şiddetli biçimde sorunlar yaşayan devrimci hareketimiz, tasfiye-
ciliğe karşı mücadele hedefini önüne koymasına karşın sergilediği 
pratik, bu tablonun dışında olmamıştır. Tasfiyeci saldırılar yenilen-
me, kopuşa bu denli vurgu yapan, bunun teorilerini geliştiren, tas-
fiyecilik karşısında barikat olmayı hedefleyen bir hareketin, tasfiye-
ci çemberden kurtulamayışı ve daha beterini yaşanması ciddi bir 
analiz gerektiriyor.

Hareketimiz içinde ortaya çıkan sorunlar, ideolojik-politik ve örgüt-
sel sorunlarını bir kadrolar toplantısı ya da konferans, kongre ile 
aşma ve ülkemiz devriminin görevlerini omuzlayabilecek bir örgüt 
yaratma hedefini önüne koyarak aşma şansına sahipti. Ancak yapı 
içinde ortaya çıkan ve sonrası yaşanan süreçte, gerek iç dinamik-
lerimizin yetersizliği ve birlik kültürdeki zaaflar, bir örgüt kültürü-
nün yaratılamaması, gerekse tasfiyeciliğin kendisini dayatması, 
çarpık devrimcilik, devrimci sorumluktan uzak, örgütsel sorunlar 
içerisinde tıkanmasını ve bu hedefin bulanıklaşması dağılmasını 
getirmişti. 

Ortaya çıktığından beri ortaya koyduğu yönelim, çıkış felsefesi 
gerek kendi tabanımızda, gerekse de gözünü üzerimize diken yeni 
bir umut olarak bakan devrimci çevrelerden atılım bekler olmuştur 
ki bu son derece doğaldı.

Ancak planlanan konferans sürecinin ertelenmesi yaşadığımız so-
runların yapı ve kadrolardan gizlenmesi, ortak edilmemesi, bu hale 
getirenlerin kendilerini „en iyi bilenler‘‘ hastalığından alı koyama-
ması sonucu sürecin sabote olmasına neden olmuştur.

Konferans, tüm devrimci yapılar açısından olduğu gibi devrimci 
hareket açısından birikmiş ideolojik-politik-örgütsel sorunların çö-



züm platformudur. Kuruluşundan bu yana sürekli ideolojik-politik 
açılımlardan bahsetmemize, yenileme, geliştirme zorunluluğuna 
değinmemize karşın, tüm bu konularda somut adımlar atamama-
nın yarattığı sıkıntıları, iç sorunları, yozlaşma ve çürümeyi çözme 
yeteneğinden yoksunluk, sorunları yapıya açma, yapıya mal etme 
yerine örgüt insanı olmada ki yetersizlik, kendini her şeyin üzerin-
de görme, taşıdığımız yetersizlikleri konferans süreciyle aşmak, 
kendini tekrar döngüsüne bir son vermek, örgütsel sorun ve za-
afl arı konferans platformunu, gelişme dinamiklerini harekete ge-
çirme platformu olarak değerlendirmek düşünülmediği gibi engel 
olundu.

Devrimci hareketin geleceğini belirleyecek, gelişme dinamiklerini 
harekete geçirecek, sınıf mücadelesi açısından nitel bir değişime 
denk gelecek konferans platformu, belirlenen program dahilinde 
işlevini yerine getirmek için, gerici-entrikacı-komplocu kimi an-
layış sahipleri tarafından sabote edilmiştir. Örgüt içi tartışmanın 
sürdürülmesine yanaşmayan, devrimci hareketi kendi yetenekle-
rine, kapasitelerine mahkûm eden bu anlayış sahipleri, bütün ge-
rici yanlarıyla, dogmatik kafa yapılarıyla devrimci hareketin önünü 
kesmişlerdir. Yaşadığımız sorunların neden ve niçin’lerine cevap 
bulma yerine varlıklarını koruma, kendilerini yaşatma çizgisine sa-
hip olan bu anlayış sahipleri, konferans sürecimiz ayları bulan be-
lirsizliklere sürükleyerek, bir çok kadroda moral bozukluğu, umut-
suzluk, karamsarlık duygularının ortaya çıkmasına neden olmuş 
ve sancılı bir sürecin ardından bu süreç dağılmaya sebep olmuş-
tur.

Ortaya çıkan tablo, bu olumsuz, edilgen kadro kültürünün olduk-
ça kökleşmiş olduğunu göstermektedir. Kopuş-yenilenme vurgu-
su, birlik üzerine şekillenen bir yapının, buna öncülük yapanların 
başta kendilerinin içselleştirmediğinin sonuçlarıdır. Bu nedenledir 
ki, devrimci hareketin adeta bir kadermişçesine geçmişte TDH’nin 
yaşadığı her üç beş yılda bir bu kısır döngüden bir daha dönül-
memek üzere kurtulmanın yolu, bu olumsuzluklara nesnel zemin 
sağlayan çarpıklıklardan ideolojik-kültürel bir kopuş yaşamaktır. 
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Bu kopuş gerçekleşmediği sürece, kişiler-yönetimler değişse de, 
maddi zemininin elverişliliğinden dolayı bu sorunlar tekrar tekrar 
karşımıza çıkacaktır. İçimizdeki bu geriliklerden beslenerek “kur-
tarıcı” rolünde sahneye çıkacak birileri hep olacağı gibi, bugünün 
“kurtarıcıları”, yarın, sürecin başarısızlığının sorumluları, “günah 
keçileri” olacaktır.

Konferansın ertelenmesi ve ardında merkezi yapının bulunduğu 
alanın yaptığı geçici konferans sürecimizde yaşanan çatışmanın 
başladığı ve çatışmanın şiddeti nedeniyle örgütlenmenin bir süre 
için de olsa geleceğinin belirsizleştiği son nokta da burasıdır. Çün-
kü statükocu, kendisini her şeyin üzerinde görme, tasfiyeci eğilim-
lerin adeta “örgüt ve ideoloji kurtarıcısı” rolünde sahneye çıktığı 
yerde, örgütsel kültürümüzdeki çarpıklıkların ve geriliklerin tazyi-
kine teslim olmuştur. Devrimci hareketin kendi içinde yol ayrımına 
geldiği andı bu sürece getirenler, bu olumsuzlukların sahipleri ade-
ta bu süreci yaratan başkasıymışçasına kendilerini kurtarıcı pozis-
yonuna sokmuşlardır. Bu yaşanalar karşısında devrimci hareket, 
geçmişin karikatürünü aşamayan, kendini tekrar kısır döngüsünü 
kader olarak kabullenecek ya da bu çarpık zeminden ideolojik ve 
kültürel kesin bir kopuş yaşayacaktı. Bizler bu ikincisini tercih ettik.

Statükoculuğu, kendini yaşatma üzerine kurulu örgüt anlayışın 
asalak bir devrimciliği, dogmatizmi, gericiliği ve komploculuğu 
temsil eden tasfiyeci anlayış sahipleri, sorunları çözme, devrim-
ci sağduyu yerine sorunun yaratıcıları bir birine yönelik saldırı ve 
iftiralarla, dedikodu ve spekülasyonla, adeta «din elden gidiyor» 
kışkırtıcılığıyla sığındıkları «çete-tasfiyeci» söylemleriyle, «örgüt 
ve ideoloji kurtarıcılığı» rolüyle sahnedeydi.

Bunun karşısında örgütsel kültür gerilikler yerine, geleceği tem-
sil eden dinamikler belirleyici olmamış ve sorunlarımızın ortaya 
çıktığı olumsuz zeminin sorgulanmasına dönük ideolojik-politik 
ve örgütsel bir yaklaşım sergilenmiştir. Örgütsel kültürdeki bütün 
geriliklere oynayan, ortaya çıkan geçici belirsizlik zeminini “değer-
lendirmek” kurnazlığıyla kendi kendilerini “irade” olarak ilan edip 



“irade komedisi” oynayan bu çarpık anlayış sahiplerinin yarattığı 
bütün dejenerasyon ortamını devrimci hareket süreci kendi içinde 
sağlıklı bir şekilde sonuçlandıramamıştır. Devrimci hareketimizin 
iç tartışmalardan kaynaklı boşluk durumunu komplo ve entrika ile 
kendi lehlerine kullanma, “örgüt biziz, irade biziz” eski gelenekle-
rini öne çıkarma komedisi altında insanlarımızı yalanlarına ortak 
etme vb. ile herkes birlik öncesi yerine dönmüştür.

Statükoculuk ve komploculuk değil, devrimcilik kazanacak!

Sosyalizmin yenilgisi ve gericilik dalgasının yükseldiği bir dünya-
da ortaya çıkan ideolojik keşmekeş, savrulma, inkarcılık, yılgınlık 
ortamında, ideolojik-politik olarak ciddi bir çıkış yaratmadan, pratik 
bir çıkış yaratmak da mümkün değildir. Yaşanan gelişmeler, ger-
çekten de çağın yakalanmasını gerektiriyor. Değişimler ciddi bir 
analize tabi tutulmadıkça, teorik derinlik yakalanmadıkça, örgüte 
de insan unsuruna da güçlü yansımaları olmayacaktır. Klasik cüm-
lelerle, aşırı kavramsal konuşmalarla sürecin ve insanın açıklan-
ması mümkün değildir.

Kopuş, yenilenme temelinde ideolojik-politik bir çıkış yakalamak, 
her şeyden önce bir birikim ve donanım sorunuydu. Farklı ge-
leneklerin ve alışkanlıkların bir araya gelmesi ve birbirine uyum 
sağlaması, kolektif bir işleyişin oturtulması vb. bu noktada hare-
ket olarak taşıdığı yetersizliklerin bilincindeydik. Keza bileşenlerin 
geçmiş kadro ve örgüt çizgileri, tarz alışkanlıkları ile kültürümüzde 
taşıdığımız olumsuzluklar, çarpıklıklar vb. sır değildi. 

Birlik sürecinin daha yerine oturmamış, ortak bir kadro ve örgüt 
kültürünün yaratılamamasının yanı sıra, içte var olan eski gele-
neklerin gizli gizli sürdürülmesi,tüm bileşenleri kolektif yapının ve 
mekanizmanın muhatabı olduğunu unutup işleyişi hiçe sayıp, ken-
disini her şeyin üzerinde görme vb. yaklaşımlar büyük handikap 
olmuştur. Birlik sürecinin içselleştirilmemiş, bu konuda yaşanan 
birlik sürecinde ki eksik ve zaafl arı giderememiş bir tabloyla karşı 
karşıyayken bunu giderme, buna yönelik tedbirler alma yerine eski 
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gelenekler üzerine oynanan, onu okşayan bir kafa yapısı yeniyi 
de örgütü de yaratamaz. Sürecin sorun ve sıkıntıların içinde birde 
eski gelenekler dillendirilmiş ve bunun üzerinden saflaşmıştır. An-
cak tüm bu dezavantajlarımıza karşın, sürecimizi taşıdığı önemli 
avantajlar da vardı.

Avantajlarımız neydi? 

Her şeyden önce, ideolojik-politik ve örgütsel sorunlarımızın, ör-
gütlü ve iradi bir tartışma süreci içerisinde ele alınma imkânımız 
vardı. Örgütsel yapımızda asgari bir ilerleme kaydetmiş, adeta 
dost düşmanın ilgi odağı olmayı sağlamıştık. Bir örgütsel disiplin, 
irade ve ilişkiler sisteminin temsilcisi olarak konferans platformu-
nu oluşturan kadroların yanı sıra, fiilen konferansa katılamayan 
kimi kadroların düşüncelerinin de yazışma kanalları kullanılarak 
bu platforma yansıtılmasıyla, konferans platformumuz en yüksek 
meşru iradesini temsil ediyor ve bir bağlayıcılık taşıyordu. Bu bağ-
layıcı iradenin belli bir disiplin içerisinde yürüttüğü tartışma süre-
cinin, yeni sürecin yönelimini belirlemesiyle güçlü bir atılım yapma 
dinamiği ortaya çıkabilirdi.

İdeolojik-politik ve insanlarımıza yaşatılan, dayatılan devrimcilikle 
dışı çarpık uygulamalar yarattığı hoşnutsuzluk ve kopmalarla yüz 
yüze gelinmiştir.  Siyasi arenada yerini almış, yaşamın ve mücade-
lenin karşısına çıkardığı görevleri yerine getirme çabasını devam 
ettiren birçok kadrosunu şehit vermiş bir birikim söz konusuydu.  
Belli bir disiplin altında ve mücadeleyi tatil etmeksizin sorunun ya-
ratıcıları bir adım geriye çekilerek yürütülecek tartışma ve toplana-
cak konferasla tamamlayacağımız böyle bir tartışma ile sorunların 
aşılacağı ve sürecinin ardından yapacağımız çıkış, dinamiklerimizi 
harekete geçirmede bizi oldukça avantajlı kılacaktı.

Ülkemiz solunda örneğini gördüğümüz hemen tüm tartışma 
süreçleri, yenilgi dönemleri sonrası, yenilginin ruh haliyle ve 
mücadelenin durdurulup, tatil edilmesine, «geri çekilme»ye dönük 
bir içerik taşımaktadır. Oysa hareketimiz açısından bu konferans 



ve tartışma süreci, bir «geri çekilme» değil, yeni bir «çıkış» 
gerçekleştirme hedefl i olması yanıyla, mevcut kapasitemizin 
ötesinde bir dinamiği harekete geçirme potansiyelini taşıyabilirdi.

Solda belirleyici olan ögenin ayrılık, tasfi ye olduğu bir süreçte, ha-
reketimiz açısından ideolojik-politik birliktelik üzerine inşa edilecek 
örgütsel birlik, tasfi yeci saldırılar karşısında bir duruş, bir dinamizm 
taşıyacaktı. 

Ancak, açık çatışma ve tartışma zeminlerinden kaçarak, devrimci 
zeminleri dinamitleyerek, bozgunculuk yaparak, birlik ve düşünce 
gücünün şekillenmesini engelleyen, üstelik bunu ideolojinin korun-
ması(!), ilkeler(!) örgütün korunması (!) adına yapan bu anlayış sa-
hiplerinin tasfi yeci girişimleri, devrimci dinamikleri karşısında yenik 
düşecekti.

Ne yazık ki bunun yerine sorunu yaratıcıları kendisini dayatmış ve 
irade komedisi ile sorunlar çıkmaza sürüklenmiştir. İrade nedir? 
İrade ideolojik ve örgütsel birliğin maddileşmiş ve merkezileşmiş 
bir ifadesidir. İrade birliğini oluşturan şey, her şeyden önce somut 
koşulların somut tahlilidir. Her süreçte ve her zaman geçerli olan 
bir formülasyon değildir. İrade birliğini oluşturan, temelinde belirli 
bir tartışma ve eleştiri sürecini kapsamasıdır. Ondan sonradır 
ki, oluşturulan irade, örgütün almış olduğu kararları herkesi 
bağlayacak tarzda uygular. Örneğin, Bolşevik partinin irade birliği 
kimi zaman tüzük maddesi üzerindeki farklılığa denk düşecek 
tarzda oluşmuştur. Kimi zaman Savaş Komünizmi döneminde alı-
nan kararlara, ya da NEP dönemindeki uygulamalara... O yüzden, 
irade birliği mutlak bir sınır içerisinde tanımlanamaz. Bu genel bir 
kuraldır.

Örgütsel kültürdeki zaafl ar nedeniyle her dönem bu tür tasfi yeci-
bozguncu eğilimler zemin bulup tahribat yaratmaktadır. Tasfi yeci 
ve yıkıcı eğilimlerin bu denli sık yaşanması, bu denli kendini tekrar 
etmesi bir trajedidir. Trajedilerin tekrarı ise komediye dönüşür
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Devrimci bir örgüt işleyişi içerisinde kulisçiliğin, ayak oyunlarının, 
kafadarlığın egemen olduğu bir davranış biçiminin yeri yoktur. 
Hele hele farklı geleneklerle oluşan bir birliktelikte daha dikkatli 
ve titiz yaklaşılması gereken bir konuyken. Bu tür davranışların 
devrime, geleceğimize kazandıracağı hiç bir şey yoktur. Devrimci 
gelişmeden çalanlara, sözleri ile eylemleri arasındaki uçurum her 
geçen gün biraz daha büyürken, keskin söylemler ardına sığına-
rak devrimci hareketin geleceği üzerinde ipotek kurma hakkı veril-
memiştir.

Emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından, insanlığın ortak hafıza-
sına, kapitalizmden başka bir seçeneğin kalmadığı, tarihin bittiği 
işlenmeye çalışılırken, ülkemizde ve dünyada sosyalist hareketler 
ciddi bir tıkanma içinde ve kitlelerin arayışına cevap veremez du-
rumdayken, yeni bir devrimci çıkış yaratma iddiasından uzak, ken-
dini var etme üzerine kurulu bir örgüt anlayışı ile sınıf mücadelesi 
üzerinde olumlu bir etki yaratmak, gericilik dalgasını püskürtmek, 
sosyalizmi yeniden umut kılmak mümkün değildir. 

Devrimci dinamikleri tükenmiş, gelişmenin ve ilerlemenin öznesi 
olmaktan çıkmış olanlar, devrimci mücadelenin moral değerlerini 
geliştirecek, coşkusunu yükseltecek, düşünce gücünü arttıracak 
bir fonksiyon oynayamazlar. Onların bütün çabası, kendilerini var 
edecek bir yapıyı kurmaktır. Görevlerden çok, kendi konumlarının 
önemi ön plandadır. Vb. vb. Hayır... Tasfiyeci sürecin tam bir kari-
katürünü, üstelik en geri tarzda bir tekrarını yaşadık. Hep birilerinin 
yönetme ve üretme kapasitesine endeksli bir örgüt.

Gericiliğin, emperyalist saldırganlığın dorukta olduğu, tasfiyecilik 
dalgasına güç kattığı, tasfiyeciliği hızlandıran bir işlev gördüğü 
bu süreçte, ortaya çıkardığı gerçekler ve birlik sürecinin yaşadığı 
çarpıklığı, bütün solun kendini sorgulamasına zemin sunan bir etki 
taşıyor. 

Kadroların sürece katılamadığı/katılmadıkları, katılmalarına en-
gel olunduğu düşünce gücünü besleyemediği bir örgütte kendini 



tekrarı kaçınılmazdır. Konum, kariyer eski gelenek fobisi içerisinde 
her türlü gelişmeyi engelleyenler, şefl iğini yitirme korkusu ile örgüt-
lenmenin geleceğini dinamitleyenler, gerçek anlamda iç sorunlara, 
iktidar kavgalarına mahkûm bir örgüt yaratırlar.

Düşünce gücünü yükseltecek, geliştirecek olan şey, kadroların 
politika oluşturma süreçlerine dahil edilmesi, bunun organlarını 
ilişkilerini yaratmaktır. Ama kerameti kendinden menkûl anlayış 
sahipleri tarafından bu gelişme tıkanmıştır. İşte sorunun yeni eroz-
yonlar, çarpık devrimcilikle yaratması bu noktada başlamıştır.

Bütün yaşanan çarpıklıklar, sorunlar, örgütsel zaafl ar, … karşısında 
bir süreci batıranlar, kişiler-yönetimler papaza günah çıkarırcasına 
“özeleştiri” yaparak kendisini “aklandığını” dayatarak yönetimde 
olmayı dayatarak sürece bu anlayış damgasını vurmuştur.

Böylesine bir darlık, sosyalizm pratiğine, mücadelesine de “yöne-
tim” sorunu çerçevesinde bakacaktır.

Bir hareketin geçmiş ve gelecek yönelimini devrimci bir tarzda or-
taya koymak, ideolojik-politik-örgütsel boyutta bir birlikteliğin yaka-
lanmasından geçiyor. Böylesine bir birlikteliğin zemini yaratılma-
dıkça, kendimizi tahrip etmek kaçınılmazdır. Her gün biraz daha 
kendini kemiren kurt misali bir gelişim yaşanacaktır. Kendi kendini 
imha eden bu anlayış sökülüp atılmadıkça, sağlıklı bir yapı mey-
dana çıkarmak zordur. 

Örgüt yetki kullanımı, otorite değil, sınıf mücadelesine öncülük 
eden bir mekanizmadır. Ciddi bir örgüt problemi -salt bizler 
açısından değil- TDH yıllardır devrimci mücadelesine damgasını 
vuran temel sorunlardan biri olmuştur. Denebilir ki, başat sorun 
olarak, her yenilgi ve başarısızlıkta, darbede, örgüt sorunu masaya 
yatırılmıştır. Ama yıllara rağmen sınıfl ar mücadelesinin temel so-
runlarına müdahale edecek, sınıfl ar mücadelesini ilerletecek, düş-
man karşısında alternatif olacak bir örgüt de yaratılamadı.
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Her yenilgi döneminde, ya da yaşanan örgütsel sorunlarda örgüt 
tartışması o günün temel gündem maddesi haline getirilmiş olsa 
da, ciddi bir örgüt problemini çözmeye dönük bir arayışı barındır-
mamaktadır. Daha çok anın problemi haline gelen ve kaçınıla-
mayacak denli bir tıkanmaya yol açan bir sorunun zorunluluğunu 
taşımıştır. Sorunun özünün yakalanamadığı, palyatif çözümlerle 
sorunun ele alındığı bir noktada örgüt problemi sürgit bir tartışma-
ya ve kısır bir döngüye hapsolmaktan kurtulamaz. Bugün solda 
örgüt problemi genel bir sorun olarak varlığını hala devam ettiriyor. 
Bizler de aynı sorunun bir parçası olarak, bugün benzer sorunlar 
yaşıyoruz.

Bir örgütü pratik yaşamda sürekli geliştiren, güçlendiren temel 
olgu, onun yaşam karşısındaki tutumudur, sorunları çözme gücü 
ve yeteneğini göstermesidir. Sürekli gelişen, nitelik yönden güç-
lenen bir özelliğe sahip olmasıdır. İç sorunlardan uzaklaşan, 
sınıf mücadelesinin sorunlarına çözüm bulan, istikrarlı bir gelişim 
gösteren, iç tutarlılığı yüksek, kitle bağları güçlü bir örgüt, nitelik 
yönden olsun, ideolojik yönden olsun, politik ve pratik yönden 
olsun, tasfiyeciliğe karşı barikat olmuş demektir.

Bugüne kadar neden örgüt olunmadığı, neden istikrarlı ve iç tutar-
lılığı gelişkin bir yapı özelliği kazanamadığı sorusunun cevap bula-
cağı yer kendi tarihsel gelişimimizin incelenmesinde yatmaktadır.

Her tıkanma döneminde, ya da yaşanan sorunlarda örgüt tartış-
ması bu denli öne çıkıyorsa, soruna teknik bir düzenleme açısın-
dan bakılamaz. Zira sorunun ideolojik boyutu bugüne kadar yete-
rince irdelenmediği için, kendini tekrar eden gelişmeler kaçınılmaz 
olmuştur. Oysa sorunun ideolojik boyutu temel önemdedir. Dolayı-
sıyla, örgüt kavramı yeniden tanımlanmadıkça, devrimci saflarda 
bilince çıkarılmadıkça, disiplin kurallarına oturtulmuş, alt-üst alışıl-
mış kimi lafızları tekrarlamanın ötesinde hayatın karşısına çıkardı-
ğı tek bir soruna cevap bulamamış olmasına rağmen, en keskin ve 
üstenci söylemlere sığınma ihtiyacına da tanıklık etmiştir.



Bu anlayış sahipleri için ideolojinin yaşamda bir karşılığının olup 
olmamasının önemi yoktur. Bugünü açıklamak ve yarın üzerinde 
etkili olmak ilişkisiyle sınırlı bir yapı özelliğinden kurtulamaz.

Demek ki, örgüt tartışması dar bir bakış açısıyla ele alınamaz. So-
runu teknik bir düzeye indirgeyen bir anlayışa da hapsedilemez. 
Sorunun temelinde ideolojik bakış yatmaktadır. Proletaryanın 
örgüt anlayışıyla, oportünist-revizyonist ve küçük burjuva örgüt 
anlayışları arasındaki temel ayrım noktaları, program ve tüzükte 
ifadesini bulur. Bir örgütün burjuvaziye mi, küçük burjuvaziye mi 
hizmet ettiğinin, hangi sınıf ve tabakaların çıkarlarını koruduğunun 
temel belirleyeni programdır. Örgütsel işleyişin demokratik mer-
keziyetçiliğe uygun işleyip işlemediği, bunun eleştiri özgürlüğünü 
ve demokrasi ayağını taşıyıp taşımadığı, bir örgütün Marksist-Le-
ninist bir örgüt olup olmadığının temel kriterlerindendir. Bunların 
gerçekleştirilmediği bir örgütte, gerçek anlamda bir örgüt hüviyeti 
taşıyamaz. Böyle bir örgüt devrimci bir örgüt olarak tanımlanamaz. 
Dolayısıyla, örgüt ne yenilgi ne zafer dönemlerinin bir sorunudur.

Bu noktada biz de kendimize sormak zorundayız. Sınıfl ar müca-
delesinin genel tablosu içerisinde yerimiz nedir? Sınıfl ar mücade-
lesinin genel seyri göz önünde bulundurulurken, bizim bu genel 
seyri etkileyen rolümüz nedir? Sınıfl ar mücadelesini yürüten, ya 
da bu mücadele içerisinde yer alan diğer örgütlerle farkımız nedir? 
Bizi var eden nedir? Yani özcesi biz olmasak sınıfl ar mücadele-
si öndersiz, komutansız mı kalacaktır? Tüm bu sorulara somut, 
gerçekçi ve bilimsel cevaplar bulmak zorundayız.

Salt örgüt olmak için örgüt olunmayacaksa, tanımlamalarımız, de-
ğerlendirmelerimizi, yaşanan koşulların ve sürecin analizi üzerine 
oturtmak, bilimsel bir temel üzerinden kendimizi yeniden şekillen-
dirmek zorundayız. 

Ancak sınıfl ar mücadelesinde rol oynamayan, varlığını devam et-
tirmeye dayalı bir pratiği aşamayan, aşma dinamikleri gösterme-
yen bir örgüt, ancak kendini yaşatma üzerine kurulu bir anlayışı 
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temsil edebilir. Böyle bir örgütün devrimci özelliğinden de bahse-
dilemez.

O nedenledir ki, var olmak için değil, varlığımızı devam ettirmek 
için değil, sınıf mücadelesinde rol oynamak, sürece politika ve 
taktiklerle etkilemek, kitleleri örgütlemek, yönlendirmek için örgüt, 
düşman karşısında alternatif olmak için örgüt...

Bugün birçok örgütte, yetmezlikleri, kapasiteleri ortaya çıkmış bir-
çok yönetici pozisyonundaki insan, sıradan bir militan, sıradan bir 
kadro olmayı göze almaktan kaçmakta. Teori üretimi ve siyasal 
önderlik vasıfları adeta kendilerine tanrı tarafından bahşedilmiş 
değişmez meziyetler olarak görülmektedir. Kendi dışındaki üretim-
leri küçümseyen, ama bir türlü bir şey ortaya koymayan, hep genel 
geçer doğrular üzerinde duran bu köylü kurnazı, entrikacı tiplerin 
bir örgütün geleceğini tayin edemeyecekleri ortaya çıkmıştır.

Bu tip lider ve yönetici geçinen insanlarla bir örgütün ilerleyeme-
yeceği de ortadadır. Artık bu tür lider ve yöneticiler için kendilerini 
yaşatacak zeminler kalmamıştır. Tüketilecek her şey tüketilmiştir. 
Geçmişin anıları, emekleri de kullanıla kullanıla bitmiştir. Bireysel 
bazda da “denizin bittiği” bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Ama ne 
yazık ki, bu noktada bile hala rant peşinde koşan, apoletlerinin 
derdinde olan kişilikler, teori adına genel geçer, soyut ve kitabi 
söylemlerle kendilerini bir yere oturtmaya çalışmaktadırlar. Söy-
lemdeki keskinlikleri, tümüyle kendi tükenişlerini engellemenin 
ataklarıdır. Özünde devrimci harekete taşıtmaya çalıştıkları ken-
di zaafları ve olumsuzluklarıdır. Bu yönelim için yeni-kopuş, birlik 
söylemleriyle kendilerini perdelemektedirler. Devrimci hareket için 
tehlikenin bir boyutu da devrimci saflarda bu tür asalak tiplerin hala 
prim yapması, kabul görmesidir.

Bunun için de ideolojik-politik açılımlardan, yeniden üretimden ka-
çılarak, devrimci hareketin gelişme dinamikleri engellenerek, “çete, 
tasfiyeci” vb. söylemlere sığınarak kendilerini yaşatma çabalarını 
sürdürmektedirler. Yıllardır genel geçer doğruları tekrar ederek te-



orisyen havalarına bürünmüş, ama bu doğruların pratikte karşılığı 
olmadığı için, devrimci özünü boşaltıp, kendilerini koruyacak zırha 
dönüştürmüşlerdir. Somut gelişmeyi ifade eden, ilerlemenin ve de-
ğişimin göstergesi olan bir örgütü değil, soyut bir örgüt tanımı üze-
rinden sürdürülen bir değerlendirme söz konusudur. Ve bu genel 
doğrulara karşı platonik bir yaklaşım sunulmaktadır. Asla somut ve 
yaşamla bağı olan bir örgüt tartışması değildir bu.

İnsanları bir arada tutan nedir? Bir işleyişin ve disiplinin parçası 
haline getiren nedir? Aynı ortak amaçlar için bedel ödeten nedir? 
Bunlar anlaşılmazsa örgüt de anlaşılmaz.

Nedir örgüt?

“Partimiz bir sosyal-demokrat partidir. Bunun anlamı, onun kendi 
programı (hareketin ivedi hedefl eri ve sanal hedefl eri), kendi takti-
ği (mücadele yöntemleri) ve kendi örgüt ilkesi (birleşme biçimi) var 
demektir. Program, taktik ve örgüte ilişkin görüşlerin birliği, parti-
mizin üzerinde kurulmuş olduğu temeli oluşturur. Ancak görüşlerin 
bu birliği, parti üyelerini merkezileşmiş bir parti halinde birleştirebi-
lir.” (Stalin, Parti Öğretisi Üzerine, Lenin-Stalin, s. 143)

Bir örgütün temelini oluşturan program, tüzük ve mücadele yön-
temleri bir örgütün maddi bir güce dönüşmesinin olmazsa olmaz 
koşullarındandır. 

Birlik sürecinde de nerede birleşiyoruz, nerede ayrılıyoruz, sürece, 
mücadeleye, tüzüğe, programa nasıl bakıyoruz, ayrım noktaları-
mız nerede ortaya çıkıyor, vb. konular tam bir sistematik kazan-
mamış olsa da ayrım noktaları belirginleşmeye başlamış, ideolojik, 
örgütsel, mücadele tarzı, insan değer, sosyalizmin kriterleri, kadro 
ve insan eğitimi, yeni vb. olarak farklı bakıldığı, kavrandığı belli 
olmuştur. Yeni, kopuş vb. söylemden öteye geçmeyen kendini var 
etme ajitasyonunda başka bir şey olmadığıdır.

Demokratik merkeziyetçilik ilkesini esas alan, illegal temelde ör-
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gütlenme-çalışma tarzını esas alan, illegal ilişkiler üzerine kurulu 
olan, silahlı mücadeleyi savunan, kolektif bir örgüt. Ama bu genel 
doğru yaşamda karşılık bulamıyor. Yaşamdaki karşılığına gelince 
bunun izahı yok. Yaşamda görülen emir-talimat ve yetki üzerine 
kurulu bir örgüt. Kolektivite yok. Kadroların inisiyatifini öne çıka-
ran, siyaset oluşumuna katan, mücadele de, örgütlenme de, emek 
yanı gelişkin bir örgüt yok.

“Örgüt anlayışımız doğru, ama pratikte, uygulamada yanlışlıklar 
yapılıyor işleyişte vb.” demek, kendimizi kandırmaktır. Bir örgütün 
trajedisi böyle basit algılanamaz. Hayır. O halde örgüt zırhı arka-
sına gizlenerek kendi zaaflarımızı, olumsuzluklarımızı örtemeyiz. 
Örgütü platonik sevgilerle izah edemeyiz. Örgüt somut, yaşamda 
karşılığı olan ve dayandığı temeli bilimsel gerçeklerden alan bir 
mekanizmadır. Bu mekanizmayı oluşturan program, tüzük ve mü-
cadele anlayışın bugünün somut gerçekleri üzerinde üretemiyor, 
bu konuda anlayış birlikteliğine varamıyorsak nasıl örgüt olaca-
ğız? Dahası, böyle bir tartışmayı yapmadan, bunu ideolojik birliği 
hedefleyerek gerçekleştirmeden nasıl sağlam, merkezileşmiş bir 
örgüt olacağız?

Örgütü (Parti demiyoruz, çünkü parti organlar toplamıdır, ama biz-
deki çarpıklık ise hiçbir kurumu olmayan bir parti) oluşturan, onu 
var eden olgulardan bağımsız, örgütten hareketle bir örgüt tartış-
ması sürdürmek zaten sonuç vermezdi. Dün vermedi, bugün de 
vermez. Ama her nedense, her şeyin başında keskin bir örgüt tar-
tışması her dönem oturtulmuştur. Fakat ne sorunlarımız çözülmüş, 
ne de ciddi-sağlam bir örgüt yaratılabilmiştir.

Sorun nerede? Sorun, kalıplara hapsedilmiş, platonik bir örgüt 
anlayışından uzaklaşıp, ayakları toprağa basan, somut gerçeklik 
üzerinden kendini yeniden üreten örgüte varmaktır. Bu örgüt, so-
mut koşulların somut tahlili üzerine oturacak, yaşamın somut ihti-
yaçlarını karşılayacak bir temelde yaratılmak zorundadır. Yıllardır 
soyut belirlemelerin ötesine geçmeyen, hedeflenen örgüte bir türlü 
ulaşılamayan bir gerçeklik söz konusuyken, hala hayalini kurdu-



ğumuz örgütün yarattığı bütün olumsuzlukları kitlelere yaşatma 
lüksünü devam ettiriyoruz. Böyle bir örgüt de bu örgütü tanımla-
yan teori de, devrimci içeriği boşaltılmış, anlamsız bir kavram olur. 
Bizler salt etiketi olan, varlık gerekçesini bu etikete borçlu olan bir 
anlayışın sahibi olmayacağız. Kendi gerçekliğimiz neyi gerekti-
riyorsa, o temelde örgüte ulaşmayı, sağlam adımlarla kendimizi 
oturtmayı hedefl eyeceğiz.

Sorunlarımızı Neden Aşamıyoruz?

Yaşadığımız sorunları, tıkanıklıkları, dünya ve ülkemiz devrimci 
mücadelesinden bağımsız düşünmemiz mümkün değildir. Ancak 
bu sorunun cevabını böylesi bir açıklamanın içinde vermek, konu-
nun kapsamı nedeniyle zordur. Ama sorunlarımızın ve tıkanıklık-
larımızın “takdiri ilahi” olmadığı da açıktır. Aksi düşünce, inandığı 
tanrı karşısında hep aynı hataları yapan kulun, kendisini günahkâr 
ilan etmesini çağrıştırır. Şeytana uyma günahıyla yaşadıklarını an-
latmasına benzer.

Dönüp dönüp aynı hatalar yapılıyorsa bunu yapan örgüt ve insan-
lar olarak, aynı benzer açıklamalar yapıyorsak, tanrı karşısındaki 
kuldan ne farkımız var?

İdealleri olan devrimci insanların en büyük silahı, bilimsel 
bir felsefeye, sağlam bir dünya görüşüne sahip olmalarıdır. 
Sorunların çözümlenmesi, tıkanıklıkların aşılması, mücadelede 
gelişmenin sağlanması, bu doğru dünya görüşü ve bilimsel felsefe 
sayesindedir.

Bu silahın devrimci özü yitirildiğinde, tabular, dogmalar, fetişleştiril-
miş kavramlar devrimci mücadele de belirleyici öğe olmaya başlar. 
Nitekim Türkiye sosyalist hareketinin yaşadığı handikapta olsun, 
bizim yaşadığımız trajedilerde olsun, aynı olumsuzluklar rol oyna-
maktadır.

Marksizm’in yöntemi eleştirel ve devrimcidir. O bütün toplumsal 
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süreçlerin, birikimlerin bir toplamıdır. Ve bütün toplumsal süreçleri 
ele alış yönteminde eleştiri vardır. Marksizm’de eleştiri aynı za-
manda değiştirme eylemidir de.

İşte bu doğru teorik önermelerin laf boyutuyla sınırlı kalan, pratik 
yaşamda anlamı olmayan yaklaşım biçimlerinin, tıkanmanın 
özneleri olmaları kaçınılmaz olmaktadır. Dün-bugün-yarın 
ilişkilerinde hiçbir diyalektik bağ kurulmaz, toplumsal süreçlerin 
ve tarihsel gelişimin birlikteliği sağlanmazsa, kopuk ve birbirinden 
yalıtılmış süreçlerin devrimci mücadelede ivme, gelişme yaratması 
engellenir. Çünkü birikim bir potada var olmaz, mücadelenin 
deney ve tecrübesi bir ders haline gelmez, tüm bunlar bir eğitime 
de dönüştürülemez. Burada temel belirleyicilik sık sık kesintiye 
uğrayan, sürekliliği sağlanamamış örgüttedir.

Sürekliliği sağlanamamış bir örgütlülükte, mücadele araçları, teo-
rik üretim, sorunlara çözüm bulma, kapasiteyi arttırma, deney ve 
tecrübede zenginleşme, olgunlaşma vb. olgular kaybolmaktadır.

Bunun doğal sonucuysa örgütlenmede sürekli bir istikrarsızlık ve 
artarak çoğalan sorunlar yumağı olarak yaşanmaktadır. Zira, sü-
rekliliği sağlanamamış bir yapıda, diğer sorunlara ek olarak, yaşa-
nan güvensizlikler, inançsızlıklar, kuşaklar arası kopukluklar, her 
dönemin yeni bir yönetimle başlaması, her açıdan yeni problemle-
rin kaynağı olmaktadır.

İşte sorunları aşamayışımızın, sürekli aynı kısır döngü içerisinde 
siyaset yapma biçimimizin yarattığı kesintiler, birikimleri, deneyleri, 
tecrübeleri, mücadele araçlarını, kapasiteyi alıp götürmektedir. Ve 
her yeni dönem aynı kısır döngünün tekrarı biçiminde bir handikap 
göstermektedir.

Birlikte düşünmeyenlerin birlikte örgütlenmeleri, bir süreci örme-
leri mümkün değildir. Her dönem yamalı bohça misali, parçaların 
bir aradanlığı geliştirilmiştir. O an’ın kurtarılması üzerine siyaset 
yapma biçimi geliştirilmiştir. «Gerisi gelir» kolaycılığı egemen 



düşünüş tarzı olmuştur. Sorunları aşamayışımızın temelinde bu 
anlayış rol oynamaktadır.

Bu anlayış aşılarak, devrimci safl ardan sökülüp atılmak zorunda. 
Gelişmeyi devam ettirmek, ileriye hamleler yapabilmek için bu şart. 
Bu tarzın, bu anlayışın önüne geçilmedikçe, hamasetle politika ya-
pan, söylemiyle eylemi birbirini bütünlemeyen anlayış sahiplerinin 
bir hareketin geleceği üzerinde rol oynamaları devam edecektir.

Bugün görev devrimci bir örgüt yaratmaktır!

Bugün ülkemizde kendisini Marksist-Leninist örgüt, hatta parti ilan 
eden birçok devrimci yapı vardır. Ancak tüm bu devrimci yapıların 
sınıf mücadelesinin bir öznesi, belirleyici gücü olmaktan uzak bir 
durumda oldukları somut bir olgudur. Yine bu devrimci yapıların, 
yaşanan iç sorunlar, ayrılıklar, tasfi yeler, düşman karşısında alı-
nan darbeler vb. olumsuzluklarda yaşanan kadro kaybı, değerler-
de erozyon, örgütlenmenin nicel ve nitel gücündeki düşüş vb. du-
rumlara rağmen, taraftarlarına ve devrimci kamuoyuna yaptıkları 
açıklamalarını, kendi gerçekliğini değerlendirmekten uzak yakla-
şımlarla biçimlendirdikleri bir gerçekliktir.

Örgütü sosyalizm mücadelesinde bir araç olmaktan çıkarıp 
amaçlaştıran, onu adeta kendi varlığını devam ettirme, kendini 
yaşatma anlayışı üzerine kuran anlayışlarla arasına kesin bir 
mesafe koyan devrimciler, yaşadığı süreci ve içinde bulunduğu 
somut durumu değerlendirirken, bu yaklaşım biçiminden uzak 
durmaktır.

Devrime, devrim mücadelesine; devrimden başka seçeneği olma-
yan emekçi halklarımıza, yıllardır yaşanan olumsuzluklara, kendini 
tekrar kısır döngüsüne karşın devrimci dinamiklerine umut bağla-
mış, beynini, yüreğini, emeğini, enerjisini bu uğurda ortaya koy-
muş kadro ve taraftarlarımıza, kitlemize karşı duyduğumuz sorum-
luluk ve ideallerimize, değerlerimize, devrim yolunda yitirdiğimiz 
şehitlerimize bağlılık bunu gerektirir.
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 Gelecek yönelimini gelişmeden, ilerlemeden, ideolojik-politik-ör-
gütsel düzeyde kendini yeniden üretme ve yenilenmeden yana 
belirlemiştir. 

Yaşanan sorunların yarattığı dejenerasyon, güvensizlik, moral de-
ğerlerde yıpranma, devrimci hareketin toparlanması ve devrimci 
açılımlar yapmasıyla giderilecek bir olgudur. Bu yönelim en sağlıklı 
şekilde örgütleme ve ideolojik-politik üretkenliği sağlama görevini 
de başarıyla yerine getirecektir.

Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında „ya bir yol bulacağız, ya 
da bir yol açacağız “şairiyle Yılmazkaya’cı savaşkan sosyalizm 
de ısrarında devem edeceğiz. Şeyh Bedrettin’den Suphi’ye, Kı-
zıldere’ye, Kızıldere’den Temmuz’lara, Nisan’lara ve Mayıs’lara 
tarihten geleceğe yürüme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kuşkusuz 
yaşanan olumsuzluklar, sorunlar yıpratıcı, tahrip edici olmuştur. 
İnsanlarımızda kırılmalara sebep olmuş, ... yaralar açmıştır.  Birlik 
konusunda bugüne kadar zaaf ve başarısızlıkla öne çıkan TDH’nin 
bu kaderini değiştirme fırsatı kaçırılmış ve birliğe karşı „olmaz“lara 
zemin sunmuştur. Ama bizler çok iyi biliyoruz ki faşist baskı, zulüm 
altında olan halklarımızın özgürlüğü devrimci güçlerin birliği, güç-
lerini bir araya getirmesiyle aşılacaktır. Bundan ısrar ve çabayı sarf 
etmekten geri durmayacağız. „Halkın çıkarı söz konusu olduğunda 
bizim örgütsel çıkarlarımız söz konusu olamaz “gerçekliğinde mü-
cadelenin yükseltilmesi ve onun öncüsü, yürütücüsü olma çaba-
mız daha yoğun olarak sürecektir. 
Başaracağız...
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