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SUNU:

Yanan gökyüzünde uçuşan ateş kuşlarıyız, 
hiçbir yerdeyken, her yerdeyiz!

“Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar birgün 
zulüm biter. 
menekşelerde açılır üstümüzde 
leylaklarda güler. 
bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler... 
(...) Ey herşey bitti diyenler 
korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. 
ne kırlarda direnen çiçekler 
ne kentlerde devleşen öfkeler 
henüz elveda demediler. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!”
Adnan Yücel

Bu kitapçıkta toplamış olduğumuz yazılar, 9 Mayıs’ta Rakka Cephesi’nde 
ölümsüzleşen DKP’nin kurucu önderi Ulaş Bayraktaroğlu’nun bir ayağı 
cephede ve savaşın içinde, bir ayağı ise devrimci bir savaş örgütünün yani 
Birleşik Özgürlük Güçleri’nin ihtiyaç ve gerekleri doğrultusunda biraz da 
kendini zaman ayırmaya zorunlu hissederek kaleme almış olduğu yazılar-
dır. Diyeceğimiz o ki, bu yazılar rahat bir koltuğa kurulup masa başında 
yazılmadı. Savaş hattında yazıldı. Mücadelenin içinde, emekle, çatışmayla, 
kanla yazıldı. Dörtlerin acı haberini almış olduğu bir kesitte yazıldı. Düşma-
na olan kini ve öfkesinin bir kat daha artmış olduğu bir dönemde yazıldı.
Ulaş yoldaş, her zamanki gibi önce taslaklarını kaleme almaya başlamıştı. 
”Acilen bitirmem gerekiyor ama vakit yok dönüşümde ilk iş...” diyerek düş-
tü cephe yoluna! İşte bu nedenle, elinizde tutmuş olduğunuz kitapçık, Ulaş 
Bayraktaroğlu yoldaşın cepheye gittiği için yarım kalan çalışmasını içer-
mektedir. Aynı zamanda bu yazı, daha kısa bir zaman önce Türkiye toprak-
larına geçişin olanaklarını zorlayan ve çatışa çatışa sınırı yararak geçmeye 
çalışırken ölümsüzleşen dörtlerin (İdil, Cömert, Cihan ve Zahide’nin) ha-
berinin geldiği bir kesitte yazılıyordu. Belki ajitatif bulunacaktır ama işte 
hayat bazen tahmin edilemeyecek kadar gerçektir! Bu kitapçıktaki tartış-
masız çarpıcı gerçek ise Ulaş yoldaşın kaleminden çıkan tüm yazıların savaş 
hattında ve kanla yazıldığı gerçeğidir!
Tarihte eşine nadir rastlanabilecek insanlar vardır. Tarihin akışına dur di-
yecek, zamanın hızını değiştirebilecek, içinde yaşadığı an’ın koşullarını bir 
paçavraya çevirebilecek insanlar...  Böylesi insanlar için yapılabilecek en iyi 
tanımlama hiç kuşkusuz ki biraz da serüvenci oldukları gerçeğidir. Şairin 
dediği gibi; “Yerleşik yargıları olmadı hiç / Kurmadı güzel gelecek düşleri 
/ Nerede bir yangın, nerede tehlike / O mutlaka oradaydı birdenbire...” 
(Ahmet Telli) 
Ulaş Bayraktaroğlu kuşkusuz ki, tüm Türkiye’nin tanıdığı devrimci bir ön-
derdi. Ancak alışılagelmiş biçimde birilerimizin önder dediği, ya da seçtiği 
için değil, öyle olduğu için önderdi. Ateş hattında geçen yıllar, kelimelere 
sığmaz bir yaşam öyküsü ve geride bıraktığı sarsılmaz bir iradenin adıdır 
Ulaş Bayraktaroğlu... Hakkında birçok şey yazıldı, söylendi! Ve belli ki daha 
da çok yazılacak. Elbette ki Ulaş yoldaş, tek tek yazılanlar/söylenenlerdi, ya 
da kimbilir, belki de tümü ya da tümünün bir bileşkesi! Ancak tartışmasız 
olan şu ki, Ulaş Bayraktaroğlu’ndan geriye kalan, kendine has, kirsiz-passız, 
mütevazi, yalın, her saniyesi emekle, kavgayla dolu ve birçok bağlamda 
da dostu-düşmanı şaşırtan dolu dolu bir mücadele ve yaşam öyküsüdür. 
Elbette ki, Ulaş’ı Ulaş yapan şeyler yazdıklarıdır, söyledikleridir ve “kolektif 
aksiyonu” yaratan eylemidir. Zamanının sınırlarını zorlaması, devrimi önce 
kendisinde sonra da yoldaşlarında başlatması, “gerçekçi olup, imkansızı 
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istemesi” ve kendisinin bu kitapçıkta da belirttiği gibi devrimci kararlılık-
ta aradığı “pratik yaşam ve fikirler arasında tam bir tutarlılık” çizgisinde 
netleşmesidir. İşte bu açıdan serüvenciliği, kolektif bir irade ile birleştirme 
çabasıdır Ulaş yoldaş! 
Türkiye’nin Ulaş’ı, Rojava’nın Mehmet’iydi o. Kimselerin anlatmasına ge-
rek yok, 14 yaşında başladığı devrimci yaşamıyla ilmek ilmek ördü kendi 
hikayesini. Kuşkusuz ki, şimdi yanımızda olsa hemen itiraz edip, 14 yaşın-
dan beri değil beşikten devrimci olduğunu söyleyecekti. Devrimcilik onun 
yaşamının her anına sirayet etmişti. Hiçbir zaman, part-time devrimcilik 
yapmadı. Yaşamını hep devrimin ihtiyaçları doğrultusunda belirledi. Zaten 
kendisi de son yazısında “insan kendi tercihlerinin sonuçlarını yaşamak zo-
rundadır” tespitini yapar. 
Zor yıllardı devrimciliğe başladığı yıllar. 12 Eylül bir silindir gibi geçmişti 
sosyalist hareketin üzerinden. Reel sosyalizm çökmüş, insanlar ve zaman-
lar yitip gitmişti. “Gidenler nerde kaldılar, özledim gülüşlerini...” denilesi 
yıllardı. “Daha çocukluktan Kurtuluşçuydum...” diyordu Ulaş yoldaş. Ancak 
yükselen “yeni trend”e, “rüzgarın sağdan esişine”, unutulan sınıfa, ML’nin 
deforme edilmesine karşı daha 17 yaşında güçlü bir itiraz geliştirmeyi ba-
şarmıştı. Örgütsel kimi adımların atılmasına dair getirdiği öneri ve eleştiri-
lerin parasızlık gerekçesiyle reddedilmesine karşı ise bu gerekçeyi ortadan 
kaldırmak için banka soyup para sorununu çözmeyi düşünecek kadar netti! 
Elbette ki eyleminin sonuçlarını göze alarak attı bu adımı! Onun devrimci-
liği -mış gibi yapmaktan öte bir şeydi çünkü... Devrimci olan, öznedir. Bu 
net! Kendi yaşamında da, içinde bulunduğu çevrede de, o hep, özneydi... 
Doğru bildiğini söylemeye, söylediğini örgütlemeye çalıştı hep. Hiçbir za-
man eleştirip, yalnızca ruhunu kurtarmayı düşünmedi. Eleştirisini aynı za-
manda nasıl bir devrimcilik, nasıl bir parti sorusunun yanıtlarını da içinde 
barındıran bir duruşla birlikte yaptı. Kurtuluş geleneğinin sağ-tasfiyeci çiz-
giye kayışına, bazen azınlık, bazen tek başına kalsa bile itiraz etti. Ancak 
hiçbir zaman kopmadı örgütlü yaşamından. Fikirleri çoğunluk olmadı diye 
gidenlerden değildi o. Sabırla, inatla, bazen “dişlerini sıkarak” da olsa hep 
kaldı! Çünkü devrimcilikti tercihi. Burjuvazinin kasasını boşaltma eylemi ne-
deniyle daha çocuk denebilecek yaşlarda tanıştı mahpuslukla, işkenceyle, 
açlık grevleriyle... Uzun yıllar süren mahpusluk yıllarının ardından Ankara 
DTCF Antropoloji Bölümü’ne girdi. Zannedilmesin ki, iyi bir kariyer için... 
Yalnızca Ankara örgütünü büyütmekti amacı! Ankara sokakları şahittir tüm 
yaşananlara, dedik ya hayat bazen yalnızca çıplak gerçekliktir... Ankara’nın 
MHP’li, İP’li her türden faşistlerine sorun Ulaş’ı, Siyasi Polisine sorun! Zaten 
örgütsel ihtiyaçlar sebebiyle çalışmasını İstanbul’a kaydırdığında, Anka-

ra’da devlet katındakilerin sevinç çığlıkları atması bundandır. Ancak kabına 
sığmaz Ulaş Bayraktaroğlu! Ankara YÖK protestosunda bacağı kırılsa da 
çatışmaya devam eden iradedir o! Satır darbelerine maruz kalan çelikleş-
miş bir akıl! 
İstanbul onu önce NATO barikatlarıyla tanır. İstanbul sokakları çok zaman 
vardı ki görmemiştir böyle bir eylem. IMF barikatlarından, 1 Mayıs’lara, an-
ti-faşist gösterilerden, Gezi Ayaklanması’na, burada saymakla bitmeyecek 
yüzlerce eylem, gözaltı ve yine mahpusluklar... Orhan Yılmazkaya’nın anma 
eylemine en önde sahip çıkan da oydu, yoldaşlarına biber gazı sıkan polisle 
anladığı dilden konuşan da! Cüret, cesaret ve sarsılmaz bir kararlılıktır Ulaş 
Bayraktaroğlu!
Komutan Ulaş, Gezi Ayaklanması’nın özetidir! Belki de bir türevi. Madde-
nin, hareketle buluştuğundaki tepkimesidir. Ya da reaksiyona girdiğinde 
açığa çıkan enerjinin muazzam oluşunun yeniden ilanı! İşte bu nedenle 
Ulaş Bayraktaroğlu önderdir.    
O, hiçbir zaman ortalama bir devrimcilik yapmadı. Hep bıçaksırtı bir hayat 
yaşadı ve zaten öyle de ölümsüzleşti. Ulaş, kendi belirlemesinde yaptığı 
gibi tercihlerinin sonuçlarını yaşadı hep! Ve tercihlerinden dolayı da hiçbir 
zaman pişmanlık yaşamadı. Kimi zaman hapislik oldu bu, kimi zaman fa-
şistlerle göğüs göğüse çatışmak, kimi zaman polisin hedefi olmak... Ama 
sadece bu da değil. En zorlu olanı statükoyu yıkmak ve paradigma de-
ğişimini örgütlemekti. Ulaş, tercihlerinin sonuçlarını yaşamanın ötesinde, 
tercihini dokunduğu her yerde örgütleyip kolektif bir iradaye dönüştürerek 
hem kendi, hem de içinde bulunduğu kolektifin tarihini inşa etti. İşte şimdi 
biz, onun örgütlediği bu kolektif tercihin sonuçları ve eylemi üzerinden 
konuşuyoruz. Onu devrimci bir önder haline getiren şey, tam da bu özel-
liğidir!  
O her zaman, her durumda önde, hep önde, hepimizin önündeydi. İşte bu 
nedenle de önderdi. Onun önder olabilmek için hiçbir sıfata ve niteliğe ih-
tiyacı yoktu; doğallığında, bulunduğu her yerde zaten önderdi. Hiyerarşik 
ilişkiler üzerinden değil, “kendi gitmediği eyleme, yoldaşlarını gönderme-
yen” tutumuyla önderleşebilendi. Tek kelime Arapça bilmeden örgütlediği 
Rojava’daki Arap köylülere sorun Komutan Ulaş’ı. Devrimin çocuklarına so-
run! Yüreğinin dokunduğu her yeri örgütlenme ve eylem alanına dönüştü-
ren şey de işte bu yanıdır Ulaş’ın...   
Devrime kilitli bir yürek ve bilinç taşıyordu Ulaş yoldaş! Devrim ve sosya-
lizm dışında hiçbir kutsalımızın olamayacağını, içinde bulunduğumuz parti 
ve örgütlerin sadece devrim ve sosyalizm için birer araç olduğunu, bu yüz-
den kendimizden çıkabilmeyi ve kesintisiz devrimci taarruzu örgütleyebi-

Su
nu

                faillikten faniliğe

Su
nu

                faillikten faniliğe5 6



lecek kolektif bir öznenin inşasını birincil hedef olarak belirledi. Türkiye 
Devrimci Hareketi’nde devrim iddiasını taşıyan ve bu uğurda savaşabilecek 
tüm güçleri içine alabilecek bir kolektifin/partinin inşasını yaşamsal önem-
de gördü. Bu temelde atılması gereken teorik-pratik adımların örgütlen-
mesine kendisini adadı. Statükoya ve -mevcut haliyle devrim mücadelesini 
büyütmeyi bırakalım devrimin engeli haline gelmiş olan- eski yapılara karşı 
yaratıcı yıkıcı eylemin örgütleyeni oldu. 
Devrim ve sosyalizm davasına kendisini adamak, bir savaşçı olarak bu 
uğurda mücadele etmek ve her türlü bedeli ödemek komünist olmanın, 
parti kadrosu olmanın olmazsa olmazıdır. Bir komünist önder ise bu nite-
liklerin hepsini taşır. Ancak önderleşebilmek için, bunlardan fazlası gerekir. 
Önderlik, kuruculuk demektir. Teoride, siyasette, örgütlenmede ve eylem-
de kuruculuk demektir. Değişen dünya durumuna bağlı olarak teoride, si-
yasette ve örgütlenmede yeni cümleler kurabilmek, yeniyi eyleyebilmek 
demektir. Teorik-pratik bütünlüğünü sağlayabilmek, bunu her tarihsel dö-
nemeçte, eski dünyanın büyük bir altüst oluşla dönüştüğü dönemeçlerde, 
paradigma değişimini örgütleyebilmek demektir. Özcesi devrimci kopuşu 
gerçekleştirebilmek demektir. İşte Ulaş, burada tanımladığımız önderlik ni-
teliklerini kendisinde gerçekleştirendir. Evet, Komünist Önder Ulaş Bayrak-
taroğlu, Türkiye Devrim Hareketinde süreklilik ve kopuşun adıdır! Ve onun 
dediği gibi “Yanan gökyüzünde uçuşan ateş kuşlarıyız, hiçbir yerdeyken, 
her yerdeyiz!”
Bireysel kurtuluş ve özgürleşmesini insanlığın kurtuluş ve özgürleşmesi-
ne bağlayan ve bu doğrultuda konumlanan bir devrimciydi Ulaş Bayrak-
taroğlu! İnsanlığın tüm acılarını yüklenmesi ve onun öfkesini kuşanması 
bundandı. Devrime hazırlanması, devrimi örgütlemesi bundandı. TDH’de 
aynıları, devrim hedefi olanları ve bu hedef doğrultusunda savaşmak iste-
yenleri, bir araya getirme arayışı bundandı.
Özgüvenliydi, ancak bu mevcut durumumuza gözünü kapatarak, nesnelli-
ği yok sayarak, ayakları yere basmayan şişkin bir egonun yansıması değil, 
kendi gücünü, gücümüzü bilmenin, taşığımız potansiyelin ayırdında olma-
nın verdiği bir özgüvendi.
Öfkeliydi Ulaş. Che gibi dünyanın neresinde aç bir çocuğun gözbebekleri 
büyüse, onu ta yüreğinde hissedendi. Tıpkı Che’nin öfkesi gibi onun öf-
kesini bileyen de açların gözbebekleriydi. Sanki tüm dünyanın yoksulla-
rının, ezilmişlerinin acılarını, yokluklarını, tutsaklıklarını, özgürlüksüzlerini 
yüklenmiş ve onun öfkesini kuşanmıştı. Emperyalist-kapitalist dünyaya ve 
onun egemenlerine olan bir öfkeydi bu. Sınıf kiniydi bu! Onun bu kabına 
sığmaz öfkesi adeta ona acı veriyordu. Sanki bir an yerinde dursa, insanlı-

ğın acısını dindirebilecekken elinden geleni yapmamış gibi hissederek ken-
disiyle kavga ediyordu. 
Ulaş Bayraktaroğlu, dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve adaletsizliğe 
karşı mücadeleyi rehber edindi. “Onlara nefes alan herkesin eşit olduğunu 
öğreteceğiz” diyerek kuşandığı cüreti, devrimciliğine rengini veren şeydi. 
İşte bu açıdan O’nu Kürdistan dağlarına da, Rojava topraklarına da taşıyan 
şey, açık bir enternasyonalizmdi! Türkiye sosyalist hareketine adeta bir do-
ğum lekesi gibi bulaşmış ulusalcılık ve liberalizm hastalıklarına karşı yaşa-
mı boyunca net çizgiler çekti. Kürdistan Devrimini ve mücadelesini, kendi 
mücadelesine içkin olarak gördü. Ancak reel durumun, mücadelenin en-
ternasyonal karakterini çoktan aştığını söylemeyi asla ihmal etmedi. IŞİD’e 
karşı savaşmanın, AKP ve TC faşizminden bağımsız düşünülemeyeceğini 
ve tüm bu savaşın birbirini öncellemeden aynı anlama geldiğini açıkça ilan 
etti! AKP IŞİD’ti, IŞİD de AKP... Dolayısıyla dünyayı bir kez de Ortadoğu’dan 
sarsmak için, Kürdistan Devrimi’ni bir şans olarak gördü.   
Sade ve duru bir devrimciydi. Kelimenin olumsuz anlamında “siyaset” yap-
mayı bilmezdi. Hani bazı insanlar vardır, insan yüzüne baksa aklını ve yüre-
ğini okuyabilir ya, işte böyle dupduru bir devrimciydi. 
20. yüzyıl sosyalizminin yenilgi yıllarında tasfiyeci dalgaya karşı, akıntıya 
karşı kürek çekmeyi tercih edendi. Komüne dönüş fikrine sımsıkı tutundu. 
İnsanda varolan komünal öze dayanmayı esas aldı.
Parti, bireyin kendi kurtuluş ve özgürleşmesini, insanlığın kurtuluş ve öz-
gürleşmesine sıkı sıkı bağlayarak içinde varolabileceği komün gücüdür. 
İlksel komünal toplumda var olan komünallikle geleceğin, komünizmin 
komünalliğinin şimdisidir parti! Köklerini tarihten alır, ancak bugün üretici 
güçlerin gelişmişlik düzeyi üzerinden daha da gelişkin olabilecek bir ko-
münalliğin gündeki karşılığını inşa eder.
Komün gücünü kendisinde açığa çıkarabilecek bir parti, birey olma duru-
munu, bireysel gelişimi yoksaymaz. Bireyin tüm yeti ve yeteneklerini açığa 
çıkarmasını sağlayarak, gelişmiş bireyin gelişmiş ihtiyaçlarını karşılayacak 
olan komünizmin komünalliğini esas alıyorsa parti, o parti bireyi kısıtlayan, 
dar kalıplara sokan ve kendisi olmaktan çıkartan bir parti olmaz. Bizim üye 
yazıldığımız parti, bireyin özgürce kendisini gerçekleştirebileceği, öznele-
şebileceği bir partidir. Ulaş, komün gücü perspektifiyle işte böyle bir parti-
nin temellerini attı.
Komün Gücü ve Özgürlük Gücü onun güçlü öngörüsünün ve örgütleyi-
ciliğinin örneğidir. Teoride, siyasette, örgütlenmede ve eylemde DKP’nin 
ve BÖG’ün kurucu önderliğini yaptı. Kavgada cesaretini dost da düşman 
da bilir, zaten bu hiç tartışmasız gerçeğidir, gerçeğin çıplak halinin. Ulaş’ın 
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kabına sığmaz öfkesinden geliyordu cesareti. Haklı bir davanın, geleceği 
savunuyor olmanın cesaretiydi bu. Ama onun cesareti sadece kavgayla sı-
nırlı değildi. Yeni bir şey söylemek konusunda, siyasette de cesurdu. İdeo-
lojik-teorik sıçrayışı yapabilecek bir cesarete de sahipti. 
Bugün Türkiye’de ve bölgede devrim potansiyeli uzanıp ellerimizle tutabi-
leceğimiz kadar güçlü. Devrim bir o kadar da güncel. Peki, biz hazır mıyız? 
İşte tüm mesele burada. 1980 öncesi kitleler sola aktı. ‘90’da da kitlelerin, 
‘80 öncesi gibi olmasa da, bir yönelimi vardı. Ancak Türkiye devrimci hare-
keti bunu ideolojik, siyasal, örgütsel, askeri bir güce dönüştüremedi. PKK’yi 
var edense tam da o dönemden başlayarak bunu başarabilmesiydi. Bugün, 
yine işçi ve emekçilerin, ezilenlerin yüzünü sola dönmeye başladığı, faşist 
devletin tüm baskı ve zoruna karşın bir arayış içerisine girdiği bir evreden 
geçiyoruz. Ulaş gece düşünde, gündüz hayalinde hep bu devrimci potansi-
yeli ideolojik, siyasal, örgütsel ve askeri bir güce dönüştürmeyi görüyordu. 
Onun yoldaşları olarak bizlerin de yegane düşü ve hayali budur! 
Ulaş Bayraktaroğlu, “rüyalarla yaşam arasında bir bağ varsa, herşey yolun-
dadır” diyen, komünist bir geleneğin devamcısıdır! Kendi tabiriyle “insan 
bir kere yaşar, bir kere ölür; devrimci ikisini de düzgün yapandır” anlayışına 
sahiptir. Ulaş’ın tüm düşü; Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu halkları başta 
olmak üzere dünyanın bütün işçilerinin ve ezilen halklarının özgürleşeceği 
“bayrağında, herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar” yazan ko-
münist bir dünya idi. Bu temelde kendi kızı Dünya’yı da bu düşe sığdıracak 
kadar koca bir yürek taşıdı!
Evet, komünist bir önderi kaybettik! Şimdi Ulaş Bayraktaroğlu’nu devrim ve 
sosyalizm mücadelesinde yitirdiklerimizin yanına uğurluyoruz! Ulaş’ın do-
kunduğu herkesin acısı da bundandır. Ancak biz üzgün olmaktansa öfkeli 
olmayı yeğleyenlerdeniz. Çünkü Komutan Ulaş’ın bizlere öğrettiği şey tam 
da budur. Öfkemiz devrim ateşimizi daha da harlayacaktır. Emperyalist-ka-
pitalist sistemin yan ürünü IŞİD çeteleri de, emperyalist kapitalistler de, fa-
şist devlette bilsin ki, Ulaş Bayraktaroğlu’nu katletmekle siz kazanamadınız! 
Onun kurucu önder olarak teorisiyle-pratiğiyle açmış olduğu yoldan, onun 
ayak izlerine basarak yürüyecek; devrimci cüretimizle, inancımız ve irade-
mizle biz kazanacağız! Sosyalizm kazanacak! Onun bize emanet ettiği dev-
rimci mirası kuşaklardan kuşaklara taşıyacağız. Öfkemizi, bilincimize katıp 
ilerleyeceğiz! Yolu yok, “zafer artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnakla 
sökülüp koparılacaktır!”
Hep savaş hattında yaşanmış bir hayattı onunki. Burada bir araya getirdiği-
miz yazılarını ve diğer çalışmalarını da hep savaş hattında yazdı. Son yazı da 
nasıl bir devrimci savaş örgütü sorusunu, neden devrimci bir savaş örgütü 

sorusuyla birleştirerek teorik, politik, örgütsel ve askeri bir yanıt oluşturma 
çabasının ürünüdür. Ancak yarımdır. “En önde korkusuz” gidenimiz yazısı-
na son noktayı koyamadan, devrim sözünü gerçekleştiremeden aramızdan 
ayrıldı. Ancak onun “ektiği gelenek [ve gelecek] tohumu elden eledir şimdi 
/yeşeren filizler gülden güledir /dolaşır kent kent /okunur fabrika fabrika...”  
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“Hiçkimse Özgürlük 
Güçlerine katılamaz, 
çünkü;  Özgürlük 
Güçleri herhangi bi-
rinin  başka birine ya 
da birilerine iradesini 
teslim ettiği bir ör-
gütlenme değildir.”

Başfaşist Erdoğan ve çetesinin iktidar olabilmesinin nedenleri neler-
dir?
Ele aldığımız konuyla ilgili temel neden faşizmi engelleyebilecek potansiyel 
güçlere hakim olanların çoğunluğunun faşizme karşı direnmemesi, savaş-
maması ve diz çökmesidir. (Tek neden elbette bu değildir fakat gözden 
kaçırılmaması gereken etkili bir nedendir.)

Faşist partinin iktidarlaşmasına karşı direnen güçler oldu mu?
Muhalefetin azınlığı olan devrimci ve anti-faşist güçler faşizme karşı ger-
çekten ve etkili direnmiştir.

Faşist parti bu direnişe karşı hangi yöntemlerle savaştı ve savaşmak-
tadır?
AKP-IŞİD faşizmi halkı katletti, işkence uyguladı, tutukladı, sürgün etti, iş-
ten çıkarttı ve akla gelebilecek her tür zulmü uyguladı.

Faşist partinin katliamları ve diğer zulüm uygulamaları direnmeyen 
muhalefet çoğunluğunu nasıl etkiledi?
Faşizme karşı direnmeyen, diz çöken muhalefet çoğunluğu AKP-IŞİD faşiz-
minin gittikçe artan zulmü karşısında daha fazla sindi.

Soracağımız soruların emperyalist-ka-
pitalist işçi sınıfı ve halk düşmanları do-
layımsız ele alındığında net ve bilinen 
cevapları vardır. Bu yazıda gerçekliğin 
bu kısmını gözden kaçırmadan ken-
di toplumsal realitemize odaklanmayı 
tercih ediyoruz. Bu tercihimiz hoşa git-
sin ya da gitmesin gerçeği arayanlara 
mutlaka faydalı olacaktır. Devrimin 
gerçekleşmesi için öncülük etmek dev-
rimcilerin görevidir. Kendini devrimci 
olarak nitelendiren herkes yüzleşme 
çalışmamızın birinci dereceden doğal 
öznesi olacaktır.

HİÇBİR YERDEYKEN, HER YERDEYİZ!..

Sorular - Cevaplar: Yüzleşme
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Faşizme karşı direnen ve savaşanları faşist partinin artan zulmü nasıl 
etkiledi?
Faşizme karşı savaşan ve direnen devrimci ve anti-faşist güçler doğal ola-
rak daralma yaşamışlardır.

Devrimci saflarda yaşanan bu daralmanın sebebi nedir?
Yaşanan durum sosyal mücadelelerin değişmez kanunudur. Fırtına çıktı-
ğında zayıf, yetersiz ve gereksiz olanların mücadeleden düşmeleri kaçınıl-
mazdır.

Yaşanan bu daralmanın devrimci mücadeleye etkisi ne yönde olacak-
tır?
Böyle bir daralma fırtınada düşman saldırısı altında gerçekleştiğinden do-
layı özsel bir arınmadır ve son derece faydalıdır.

Bazı “insanların” faşizme karşı mücadeleyi bırakması nasıl bir olumlu-
luk barındırmaktadır?
İnsanı insan yapan taşıdığı etiket değil bütünsel muhtevasıdır. Bu muhteva 
düşünce ve eylem birlikteliğinden oluşur. Sahte olan hiçbir şey devrimci 
proletaryaya ve halklara faydalı değildir. Devrimci proletaryaya ve halk-
lara sonsuz ve şaşmaz bir biçimde güvenen insan neye mal olursa olsun 
gerçeğe doğru ilerlemekten kaçınmayacaktır. Belli bir bilinç sahibi olma 
şansını elde etmiş olan insan doğal olarak sosyalisttir. “Devrim için savaş-
mayana sosyalist denmez.” Bu tespite bağlı olarak devrim için savaşmayan 
farkındalık sahibi olan da faşizme karşı savaşmıyorsa insan olma özelliğini 
kaybetmiş olur.

Faşizme karşı savaşmanın yolları nelerdir?
Faşizme karşı savaşın zafere dönük temel yolu devrimci halk savaşıdır. Si-
yasal mücadelenin bir biçimi olarak savaş bir kez devreye girdiğinde büyük 
oranda birçok gelişmeyi kendine tabi kılar. Fakat faşizme karşı mücadele 
sadece silahlı savaşımla sınırlandırılamaz. Çok yönlü ve bütünlüklü müca-
dele tarz ve yollarının senkronize birliğinden oluşur. Devrimci karakterin 
gerçekleşmesi yolunda önemli olan insanın faşizme karşı savaşta elinden 
geleni yapmasıdır. Yoksa bazı budalaların etrafa korku salmak için uydur-
dukları gibi devrimcilik sadece eline silah alıp almamakla ölçülemez.
 
Bazılarının faşist parti karşısında diz çökmelerinin nedeni korkaklık 
mıdır?
İnsanın doğasında savunma mekanizması olarak korku duygusu vardır ve 

bu duyguyu kontrol ederek kendini savunabilir. Kontrol edilmeyen korku 
insanı teslim alır ve yöneterek insanlıktan çıkartır. Korkularına teslim olan 
insan kaçınılmaz bir şekilde her tür karanlığın hizmetine girer. Faşizm kor-
kuyu en üst derecede örgütlemek ve yığınlar üzerinde hegemonya kurmak 
için kullanan bir ideolojidir. Dolayısıyla korkaklık insanların faşist parti kar-
şısında diz çökmelerini sağlayan önemli bir faktördür. Fakat bu durumun 
tek nedeni korkaklık değildir. Diğer önemli nedenler bağımlılık, düşkünlük, 
yabancılaşma, ben merkezcilik vb.leridir.

Faşizmin diz çökerterek üzerinden güçlendiği bir karakter var mıdır?
Bu karakter “gönüllü kulluk” eden müptezel köle karakterdir. Müptezel 
köle karakterin özelliği işçi sınıfı ve halk içinde barınarak onların devrimci 
enerjisini tahta kurusu gibi emerek yaşamaktır. Herhangi bir insan karakteri 
birçok faktöre bağlı olarak oluşur; fakat insan diğer canlılardan farklı olarak 
tercihleriyle kendini inşa eder. Bu nedenle son tahlilde insan kendi karakte-
rini tercih eder. Ya faşizme karşı savaşırsın ya da ona teslim olursun, ortası 
yoktur. Bu noktada açıkça belirtmek gerekir ki kişi, başkalarını kandırdığını 
sanırken aslında kendini kandırır. Yalan ve ikiyüzlülük toplumu esir almışsa 
hiçkimsenin özgürlüğünden bahsedemeyiz.

Faşizme karşı olduğunu ifade edenler onun iktidarda olduğu bir top-
lumda hiçbir şey olmamış gibi yaşayabilirler mi?
Hiçbirşey olmamış gibi yaşamak büyük bir tutarsızlıktır. İnsanı ortaya çıka-
ran en önemli tabulardan birinin yamyamlığın yasaklanması olduğu bilini-
yor. Günümüzde süregiden toplumsal çürümede, insanlık aşaması öncesi 
yamyamlığı bile aratacak tüketicilik vardır. Faşizmin katliamları, işkenceleri, 
tecavüzleri vb. karşısındaki diz çöküş bu tüketicilikten başka birşey değil-
dir. Bunlar “kendi insanlarının, sınıfının, ailesinin, arkadaşlarının…” kanını, 
canını, emeğini tüketerek yaşadığını sananlar ve sonunda (faşizmin belli bir 
iktidarlaşma aşamasında) yaşamayacak olanlardır.

Bir önceki sorunun yanıtının daha iyi anlaşılması için bir örnek vere-
bilir miyiz?
AKP-IŞİD faşizminin gerçekleştirdiği Ankara katliamında yüzden fazla in-
sanımız hayatını patlatılan bombayla parçalanarak kaybetti. Bu saldırının 
hesabını sormayanlar, oradan kaçıp gidenler tam anlamıyla objektif olarak 
faşizmin payandalarıdır. Bu örnek biraz vicdanı olan herkese “Herşey açık 
gözünüzün önünde oldu. Bu kaçkınlık, yılgınlık nasıl bir çürümüşlüktür?” 
dedirtir.
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Bu çürümüşlüğe ve karşı devrimci duruşa karşı nasıl mücadele edilir?
Halk saflarındaki bu çürümüşlüğü tereddütsüz bir şekilde imha edeceğiz. 
Bu görev devrimci savaşın bir parçasıdır. Bunlar açık ve görünen karşımız-
daki faşist düşmanla nitelik olarak aynı şeydir. Bu çürümüşlüğün kaçınılmaz 
sonucu hainliktir.

Faşizmi ezmek için ihtiyaç olan gücün kaynağı nedir?
Gereken gücün kaynağı devrimci proletarya ve halklardır. Çürümüş ve yer-
lerde sürünen düşkün unsurdan hiçbir medet ummamak gerekir. Bu tür 
gerici unsurlarla haşır neşir olmak insanı karanlığa sürükler. Memleketi-
mizde milyonlarca cesur, tertemiz insan karanlığa karşı savaşabilecek güce 
sahiptir. Onların harekete geçmesi için gerekli olan tek şey öncü iradeyle 
bağ kurmaları ve birleşmeleridir.

Faşizmi yenebilecek bu öncü irade nedir ve nasıl hareket eder?
Faşizmi yenebilecek öncü irade Komünarlar ve Özgürlük Güçleridir. Onlar 
“Hiçbir yerdeyken her yerdeyiz” felsefesiyle hareket ederler. Onlar gerçeği 
örgütler ve kesintisiz devrimci taarruz ilkesiyle ilerler.

Faşist iktidarı ezmek isteyenler ne yapmalı?
Devrimin zaferine ve özgürlüğün gücüne inanmalı ve sahip olduğu herşeyi 
ortaya koyarak devrimci proletaryanın ve halkların safında yerini almalıdır. 
Kendi tercihlerini yapamayanlar başkalarının tercihlerini yaşarlar. Özgür-
lük Güçlerinin yaşam yolu insanın kendi gerçekliğiyle buluşarak kaderinin 
kontrolünü eline almasıdır.

Faşizme karşı savaşmak isteyenler Özgürlük Güçlerine nasıl katılabilir?
Hiçkimse Özgürlük Güçlerine katılamaz, çünkü; Özgürlük Güçleri herhangi 
birinin başka birine ya da birilerine iradesini teslim ettiği bir örgütlenme 
değildir. Faşizme karşı savaşan, ayağa kalkan herkes doğal olarak Özgür-
lük Gücüdür. İnsan ancak iradesiyle Özgürlük Gücü savaşçısı olabilir. Bu 
doğrultuda ortaya çıkan özgür irade kendiliğinden Özgürlük Gücüdür ve 
yenilmez bir devrimci güç oluşturur.
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Devrimin zaferine inananlar mutlaka kazanacaktır
13 Mart 2017

Devrimin zaferine inananlar mutlaka kazanacaktır
13 Mart 2017

“Faşist düşmanı yok 
etme yolunda taar-
ruz en etkili yöntem-
dir. Bununla birlikte 
devrimci kuvvetlerin 
savunulması gere-
ği unutulmamalıdır. 
Kendini savunama-
yan bir kuvvet başa-
rılı bir saldırı gerçek-
leştiremez ve saldırı 
durumunu sürdüre-
mez.”

mümkün değildir. Devrimciler yalnızca faşizmin işçi sınıfı ve halklar için daha 
fazla zorbalık ve sömürü olduğunu bildirmekle yetinmez. Zaferi garantile-
yen, tereddütsüz ve kopmaz bir şekilde ona bağlı olan ve o yolda ilerleyen 
kişiye devrimci denir. Devrimcilerin temel görevlerinden biri, stratejik ve 
pratik olarak faşist partinin ve onu yaratan emperyalist-kapitalist güçlerin 
alt edilebileceğini işçi sınıfının ve halkların bilince çıkarmasını sağlamaktır. 
Halk düşmanı güçlerin yenileceği Türkiye ve bölgede birçok örnekle ispat 
olmuştur. Düşman Haziran Ayaklanmasında, devrimci güçler karşısında aciz 
kalmıştır; ancak sömürü düzeninin işbirlikçilerinin onlara attığı can simidiyle 
kurtulabilmiştir. Türkiye işçi sınıfı ve halkları yaşadığı tarihten ders çıkarta-
bilecek zekaya ve hafızaya sahiptir. Haziran Ayaklanmasının dersleri, bugün 
devrimci işçi sınıfı ve halkların moral ve tecrübeye dayalı güç kaynaklarından 
biridir. Bununla birlikte AKP-IŞİD faşizmi Rojava’da şüphe götürmez bir ye-
nilgiye uğramıştır. Başfaşist Erdoğan’ı resmileştirmek için aktive edilen re-
feranduma karşı “Hayır Kampanyası” faşizmin kalelerini şimdiden sarsmak-
tadır. Kürdistan’ın her tarafında faşist partinin her türlü zulmüne karşı halk 
direnmektedir. Bu durumlar karşısında faşist parti kaçınılmaz yenilgisinin 
korkusuyla en üst derecede saldırganlaşmaktadır. Halkların düşmanı faşist 
parti korku ve panik içindedir, çırpındıkça batmaktadır.

AKP-IŞİD faşizmine karşı olan herkes birleşiniz 
ve faşist çeteleri, kurumları yok ediniz. Faşizmi 
ezecek gücünüz mevcuttur. Gözleri kapalı olan-
lar karanlığı güçlü sanırlar. İleriye doğru kararlı, 
cesaretli ve devrimci bilinçle bakabilen ve yü-
rüyebilenler karşısında karanlık güçler zayıftır 
ve yok olmaya mahkumdur. İnsanlar gibi ba-
zen halklar da uykuya dalar ve o zaman karan-
lık güçlere fırsat doğar. Herkes bilmelidir ki bu 
durum geçicidir. Devrimci işçi sınıfı ve halklar 
faşizme karşı mutlaka uyanacak ve zaferi kaza-
nacaktır. Devrimin kaçınılmaz zafer günü geldi-
ğinde halka karşı suç işleyenler hesap verecek, 
halkın özgürlüğü yolunda savaşanlar kazana-
caktır. 
Zafere inanmayanların -herhangi bir şekilde- 
içinde bulundukları mücadeleyi kazanmaları 
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AKP, işçi sınıfı ve halkların canını çok yakmıştır ve yaptığı zulmün bedeli-
ni bir gün ödeyeceğini bilmektedir. AKP’nin halkları iç savaşla tehdit et-
mesinin nedenlerinden biri budur. Bugüne kadar faşist parti girdiği hiçbir 
kavgayı kendi özgücüyle kazanmamıştır. Her zaman opotünistçe kendine 
sığınacak limanlar ve arka çıkacak güçler bulmuştur. Menfaati kalmadığı 
anda ortaklık ettiği, ittifak kurduğu bütün güçleri bozuk para gibi harca-
mıştır. AKP-IŞİD faşizmiyle ortaklık edip ondan zarar görmeyen tek bir güç 
yoktur. AKP-IŞİD faşizmini nispeten “güçlü” kılan tek şey anti-faşist güçle-
rin dağınıklığıdır.
Türkiye’de anti-faşist güçlerin dağınıklığını giderecek ortak hedef faşist 
AKP’nin ezilmesi ve yok edilmesidir. Bütün anti-faşistleri birleştirecek açık 
hedef bu olmalıdır. Faşist parti halka karşı savaşmaya kararlıdır. Özgürlük 
Güçleri onlardan bin kat daha kararlıdır. Savaş mı istiyorlar? İstediklerini 
alacaklar; ezilecekler ve yok olacaklar. Düşmanı yenmeye uygun koşullar 
fazlasıyla mevcuttur. Faşist parti tüm kökleriyle geri dönüşsüz ve tamamı 
ile imha edilecektir. Mevcut durum halkı savaşmaya mecbur bırakmıştır. 
Bu mecburiyetin gereği olarak devrimci halklar, AKP-IŞİD faşizmini yıldırım 
gibi çarpacaktır.
Faşist düşmanın gücünü abartarak kendi iradesizliğine, kararsızlığına ve 
düşkünlüğüne kılıf yaratmaya çalışanlar halk saflarından temizlenmelidir. 
Bu tür işbirlikçilerin yeri faşist düşmanın kuyruğudur. Hiçkimsenin devrimci 
işçi sınıfının ve halkların gücünü küçümsemesine izin verilmemelidir. Bu-
nunla birlikte faşizme karşı başka sömürücü ve zorba güçlerden medet 
umanlardan da halk safları arındırılmalıdır. Özgürlük yolunda halkın ihtiyacı 
olan faşizme karşı savaşı sürekli yükseltmek ve onu durdurmaya-yolundan 
döndürmeye çalışandan, ayak bağlarından kurtulmak ve arınmaktır. Dev-
rimci arınma, faşizme karşı devrimci savaşın her türlüsüne hazır olmanın 
esaslarından biridir. 

İşçi sınıfı ve halkların kurtuluşunun yolu devrimci savaştır
AKP-IŞİD faşizminin katliamcı, işkenceci, tecavüzcü, soyguncu, rüşvetçi, 
keyfiyetçi, hukuksuz ve tümüyle anti-demokrtik siyasal bir organizasyon 
olduğunu bütün karşıtları ve taraftarları bilmektedir. Faşist partinin “idam 
isteriz” vb. tezahüratları yapan ve kendilerinden olmayanları katletmeye 
hazır (örnekleri mevcuttur) bir yığın örgütlenmesine sahip olduğu kuşku 
götürmez bir gerçektir. Çok açıktır ki, faşist yığın örgütlenmesiyle anti-fa-
şist kesimler ideolojik olarak karşılıklı netleşmiştir. Faşizmin yığın örgütlen-
mesi hem fikri düzeyde hem de eylemsel ve örgütlenme düzeyinde net-
leşmiştir. Diğer taraftan anti-faşist kesimlerin fikri düzeyde belli bir netliği 
mevcut olsa da, eylemsel ve örgütlenme düzeyinde netliği mevcut değildir. 

Türkiye’de hala AKP’nin faşist bir parti olduğunu ve devlet biçimi olarak fa-
şizmin iktidarlaştığını tespit edemeyen “muhalifler” vardır. Kendini dayatan 
faşizm gerçeğini tespit etmekten kaçınanlarla, zulüm ve sömürü düzenini 
farklı kavramlarla açıklayanları birbirinden ayırt etmek gerekir. Taammüden 
mücadele kaçkınlıklarından dolayı, faşizme faşizm demekten kaçınanların 
objektif olarak işbirlikçi oldukları açıktır. Fakat, zulüm ve sömürü düzenini 
nasıl adlandırırlarsa adlandırsınlar, ona karşı devrimci savaşı savunan ve 
uygulayanların devrimci saflarda olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. İşçi 
sınıfı ve halklara karşı savaşan faşist partiye karşı devrimci savaşı örgütle-
memek sadece bir hata değil, aynı zamanda suçtur ve faşizmin katliamla-
rına göz yummaktır.
Halk saflarındaki gizlenmiş işbirlikçi unsurların amacı, faşizme potansiyel 
olarak karşı olanların harekete geçmesine engel olmaktır. İşbirlikçi unsur-
lar sömürü düzenini korumaya çalışmaktadırlar, çünkü; onlar düzenden 
nemalanan payandalardır. Devrimci işçi sınıfı ve halkların devrimci sava-
şa girişmesi faşist parti ve onu yaratan kaynakların sonunun ve ezilmesi-
nin başlangıcıdır. İktidar güçleri bu gerçeği çok iyi bilmektedir. Sonlarının 
başlangıcını engellemek amacıyla, iktidar gücü halk saflarında özelleşmiş 
olarak işbirlikçi yaratma ve besleme politikalarını yürütmektedir. Kitlelerin 
devrimci savaşa katılımının ve savaşı benimsemelerinin önünü açmalıyız. 
Devrimci savaşın zaferi kitlelerin onu benimsemesine ve yürütmesine bağ-
lıdır. Bu konuda Mao Zedung’un yaklaşımı şöyledir:
 “Devrimci savaş kitlelerin savaşıdır. Bu savaş ancak kitleler seferber  
 edilerek ve ancak kitlelere dayanılarak yapılabilir.” (Seçilmiş Eserler  
 Cilt 1, 1934) 
İşçiler, emekçiler ve halklar katılmadan devrimci savaş yürütülemez. Bu-
nunla birlikte devrimci savaş kitlelerin kendiliğinden devrimci savaşa başla-
masıyla da gerçekleşemez. Şüphe yok ki devrimci savaşın Özgürlük Güçleri 
tarafından örgütlenmesi gerekmektedir. Devrimcilerin görevlerinden biri 
kitleleri düşmanın yenilebileceği konusunda bilinçlendirmektir. Diğer gö-
revi düşmanın nasıl yenileceğini belirlemek ve bu doğrultuda işçi sınıfa ve 
halklara öncülük etmektir. Devrimcilerin işçi sınıfı ve halklarla kurduğu iliş-
ki, asla tek taraflı akıl verme ve öğretme eylemi değildir. Tersine, işçi sınıfı 
ve halklarla organik bağlar tesis edilerek, özdeşleşerek devrimci nitelik elde 
edilir. Kitlelerin ve öncü örgütlenmenin devrimci niteliği birbirini geliştire-
rek ve doğru orantılı olarak besler. 
Günümüzde, Türkiye’de işçi sınıfı ve halklar AKP-IŞİD faşizmini alt edebile-
cek bir yöntem aramaktadır. Bu durum anti-faşist kitlelerin devrimci strate-
ji konusundaki açlığını göstermektedir. Faşist iktidarın yarattığı toplumsal 
“hastalık” durumunun tek ilacı devrimci savaştır. Bu hastalıktan kitleler ne 
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ne kadar mağdur olurlarsa olsunlar doğru ilacı bilmiyorlarsa “hastalıktan” 
kurtulmaları mümkün değildir. Faşizme karşı devrimci savaş, “hastalığa” 
karşı etkili ve yegane kesin çözümdür. Uygulamaya geçmeyen bir dev-
rimci savaşın etkisini kitleler bilemez. Bilmedikleri yöntemin sonucunu da 
göremezler ve devrimci savaş yöntemini uygulamayı tercih etmezler. Bu 
noktada faşizmi alt edebilecek çareyi uygulayan Özgürlük Güçleri devreye 
girmiştir.
Çok açıktır ki, işçi sınıfından ve halklardan birilerinin, tek çare olarak tes-
pit ettiğimiz devrimci savaşı faşizme karşı uygulaması gerekiyordu. Elbette 
böyle bir pratiğin belirli bir yan etkileri olmuştur ve olmaya devam edecek-
tir. Bunlar göze alınmadan zafer kazanmak mümkün değildir. Faşist düş-
mana karşı herkes başkalarından fedakarlık beklerse, birbirinin arkasına 
saklanırsa yenilgi kaçınılmaz olur. Diğer taraftan herkes fedakarca faşizmi 
ezmek için öne atılırsa devrimin zaferi kesinleşmiş olacaktır. Özgürlük Güç-
leri böyle bir anlayışın ürünüdür. Bu doğrultuda Özgürlük Güçleri, devrim 
stratejisinin birinci evresi olan yenilmez savaş örgütünün inşasını tamam-
lamıştır. Bu pratik, açık bir öne atılma vaziyetidir. Her öne atılan güç bazı 
değişimler geçirir. Devrimci mücadelede öne atılmayı başarılı bir şekilde 
tamamlayan safralarından kurtulur ve kendisini daha çok yükseltebilecek 
enerji ve tecrübeyi kazanır. İleri atılma, öncülük hareketinin sürdürülmesi 
stratejinin temel unsurlarından biri olan Kesintisiz Devrimci Taarruzun ger-
çekleştirilmesinden başka birşey değildir.
Devrim stratejisinin ikinci evresinin gereği olarak, kitlelerle kaynaşarak 
devrimci hedefe yönelme ancak taarruz durumunun sürekliliğinin korun-
ması ve düşmanı hareketsiz-iradesiz bırakan taarruzların arttırılmasıyla 
mümkündür. Bu doğrultuda yeni evrenin tarzı “düşmanın beş parmağını 
kırmaktan çok, tek parmağını kesmeye, yok etmeye” yönelmektir. Düşma-
nın beş parmağını birden kırmaya çalışmak yayılmayı gerektiren bir saldırı 
yöntemidir. Çok yaygın bir şekilde gerçekleştirilirse etkilidir. Düşman bu 
saldırı taktiğinin yaygınlığını sınırlandırabiliyorsa etkisi de sınırlandırılmış 
olur. Bununla birlikte bir anda çok hedefe yönelme taktiği sınırlı güçlerin 
dağılmasına ve yorulmasına da neden olur. Sınırlı güçler en verimli şekilde 
değerlendirilmelidir. Düşmanın stratejik ve onu felç edecek mevzilerini he-
def almak gerekir.
Faşist düşmanı yok etme yolunda taarruz en etkili yöntemdir. Bununla bir-
likte devrimci kuvvetlerin savunulması gereği unutulmamalıdır. Kendini 
savunamayan bir kuvvet başarılı bir saldırı gerçekleştiremez ve saldırı du-
rumunu sürdüremez. Saldırı halinin sürdürülmesi aynı zamanda kuvvetin 
kendini iyi savunuyor olduğunu gösterir. Özgürlük Güçleri taarruz ve vuruş 

vuruş gücünü öyle bir arttırmalı ve süreklileştirmeli ki faşist düşman kı-
pırdayamasın. Kesintisiz Devrimci Taarruz faşist düşmanı saldıramaz ve 
savunmaya kitleyecek duruma getirecektir. Bu vaziyeti avcının av haline 
dönüşmesine benzetebiliriz. Günümüzde Türkiye’de anti-faşist kitleler için 
tersi bir durum söz konusudur. Faşist AKP avcı, anti-faşist kitleler av du-
rumundadır. Bu durum bir kader değildir; doğru tercihler yapılırsa durum 
değişecektir.
İnsan olan hiç kimse av olmak istemez. Diğer avcı hayvanlar karşısında av 
olmaktan kurtulmak, insanlaşma sürecinin önemli adımlarından biridir. Bu 
noktada tespit edebiliriz ki, av olmaktan kurtulmak insanın özünde bu-
lunan komün gücünün bir parçasıdır. Bu nedenle anti-faşist olan herkes 
av olmayı kabul etmeyen özgürlük savaşçılarına sempati duymaktadır ve 
fırsatını bulduğunda onları desteklemektedir. Anti-faşist kitlelere özgürlük 
savaşını destekleme ve ona katılma fırsatını sunmalıyız. Devrimci örgüt-
lenmenin yarattığı destekleme fırsatı, kitlelerin bağrında bulunan devrimci 
maddenin ortaya çıkmasını ve harekete geçmesini sağlayacaktır.

Devrimci maddenin örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi
İnsanların toplum halinde yaşamaya devam edebilmeleri belli bir örgüt-
lenme düzeyinin sürdürülebilmesiyle mümkün olmaktadır. Böyle bir örgüt-
lenme, insanlar arasında tesis edilen ilişkilerden ve bu ilişkiler sayesinde 
elde edilen eylem gücünün harekete geçmesiyle oluşmaktadır. İnsan kendi 
eylemini örgütler, eylemleri de insanı örgütler. Sürü hayvanından toplum-
sal insana geçiş bu diyalektiğin sürekli işlemesiyle hayata geçmiştir. İlkel 
komünal toplumlar ve sonrasında (sınıflı toplumlarda) yaşanan komünal 
örnekler -toplumu savunan direnişler- en üst düzeyde toplum olma halle-
ridir. Tarihte devrimci örgütlenmelerin ve hareketlerin tümünde komünal 
toplum baskındır, esastır. Karşı devrimci örgütlenmelerde ve hareketlerde 
ise sınıflı toplum baskın ve esastır. Toplumsal-iktisadi ilişkilerin sınıflı top-
lum düzenine göre teşkil edilmesi insanların büyük çoğunluğunun iktidar 
gücünü elinde tutan azınlık karşısında nesneleşmesine tekabül eder. Bu 
vaziyet sınıflı toplumlarda sürü özelliğinin baskın bir biçimde tekrar belir-
mesidir. 
Toplumsal insanın sürü insanıyla, sınıflı düzenin komün düzeniyle çarpış-
masının ürünü olarak insanın tarihsel yaşam pratiği gerçekleşmektedir. 
Toplum-komün ile sürü-sınıflı düzen arasındaki uzlaşmaz çelişki ilerle-
menin çatışmalı diyalektik mekanizmasını oluşturmaktadır. Karşıt sosyal 
düzenlerin ve yaşam-konumlanma biçimlerinin çatışmalı birliği gelişmeyi 
sağlayan zorunlu mekanizma olarak vardır. Bahsettiğimiz ilerleme-gelişim 
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mekanizması, insanlığın birbirinin karşıtı olarak sınıflara bölünmüş olduğu 
tarihsel dönem için geçerlidir. Sınıflı toplumlar tarihinde toplumların bas-
kın niteliği sınıflı oluşları olsa da, komünal öz asgari toplum halinde yaşa-
mayı sağlayabilmek için zorunlu olarak (ilerici-geliştirici bir unsur olarak) 
aktif mevcudiyetini sürdürür. Komün özünün yeter oranda aktifleşmediği 
koşullarda toplumun varlığından söz edilemez.  
Gerici burjuva düzeni de toplumsallaşmayı sürdürebilmek için komünal 
özelliklere zorunlu olarak ihtiyaç duymaktadır. Kültürel ürünlerin, dayanış-
manın, düşünsel üretimlerin, sevginin vb.lerinin hiç olmadığı bir ortamda 
toplum olmak mümkün değildir. Bahsettiğimiz insani özelliklerin burjuva 
toplumda olmaları başka birşeydir, çarptılmış ve yozlaştırılmış olmaları 
başka birşeydir. Burjuva düzeni insani değerlerin gücünü iktidarını sürdür-
mek ve korumak yolunda kullanmaktadır. Kapitalizm komünal özü elinin 
tersiyle itemez. Toplumsal yapıyı sürdürmek için ona ihtiyacı vardır. Bu ne-
denle komünal özü bastırmaya ve onun doğal ürünlerini kontrol altında 
tutmaya çalışır. Bu duruma karşı komünal öz sınıflı toplumun baskısından 
ve esaretinden kurtularak özgürleşmeye çalışır. Bahsettiğimiz olgusal du-
rum, burjuva toplumun sonunu getirecek iç çelişkilerinden biridir. Sınıflara 
bölünmüş olma haliyle toplum hali olma arasında uzlaşmaz bir çelişki var-
dır. 
Komünal özün toplumu sürdürebilmesi için burjuva toplumda zorunlu 
olarak aktife olması potansiyel devrimci maddeyi ortaya çıkarır. Potansiyel 
devrimci maddeler toplumun doğal öncüleridir. Fabrikadaki öncü işçi, tüm 
alanlarındaki öncü kadın, öncü genç potansiyel devrimci maddenin örnek-
leridir. Devrimci madde etrafındaki insanları toplum halinde örgütleme ve 
harekete geçirme özelliğine sahiptir. Toplumsal örgütlenmeyi ve hareketi 
geçekleştirmek için amaç birliğini, güven-bağlılık-sevgi ilişkilerini ve özveri 
tarzını teşkil etmek gerekir. Devrimci madde doğalında, kendisi bu özellik-
lere ve özelliklerini aktarma yeteneğine sahiptir. Onlar toplumsal yaşamın 
sürdüğü her yerde vardır. Fabrikalar onlar olmadan üretmeye, aileler onlar 
olmadan bir arada yaşamaya, okullar onlar olmadan faaliyetini sürdürmeye 
… devam edemez. 
Kapitalist toplumda zorunlu olarak hali hazırda bulunan devrimci maddey-
le devrimci bilinç birleştiğinde Komün Gücü örgütlenmesi filiz verir. Komün 
Gücü devrimci mücadeleyi ve savaşı üretecek zemindir. Çok açıktır ki ka-
pitalist devletin en gerici, baskıcı açık teröre dayalı faşist devlet biçimi de 
Komün Gücünün karşısında dayanamayacak ve ezilecektir.
Bu noktada Özgürlük Güçlerinin görevi açık ve nettir: Komün gücünün ham 
maddesi olan diğer devrimci maddelere ulaşılacak, bunlar devrimci bilinçle 
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donatılacak ve her alanda Komün Güçleri teşkil edilecektir. Bu görev doğru kav-
ranır ve planlanırsa çok kolaydır. Devrimci madde kendi gerçekliğiyle buluşma 
eğilimiyle adeta devrimci bilince açtır. Bununla birlikte devrimci maddenin ken-
di niteliğinde olanlarla birleşme özelliği vardır. Bu özelliği şöyle de ifade edebi-
liriz: Karanlık diğer karanlıklarla, aydınlık diğer aydınlıklarla birleşerek büyüme 
doğal eğilimindedir.
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“Bahsettiğimiz öne 
atılma durumu, kit-
lelerin devrim hede-
fine varmakla ilgili 
sorması muhtemel 
olan her soruyu ce-
vaplandıracak teori-
ye ve pratiğe sahip 
olmayı gerektirir.”

AKP-IŞİD faşizminin iktidarı Türkiye’de büyük 
bir çoğunluk tarafından kabul edilmemekte-
dir. Faşist partinin iktidarına karşı olan farklı 
kesimlerin farklı gerekçeleri ve amaçları ol-
duğu doğrudur. Bu gerçekliğin faşist partiye 
karşı mücadelede öne çıkarılması anti-faşist 
güçlerin lehine bir durum değildir. Sahte mu-
halefet, faşizme karşı mücadeleyi baltalama 
amacıyla farklı siyasal kesimlerin ayrılıklarını 
gerekçe olarak sürekli ortaya sürmektedir. 
Faşist partinin sömürgeci, katliamcı, şovenist, 
popülist vb. politikalarıyla uzlaşarak
ekmeğine yağ süren CHP yönetimi ve düzen solundaki uzantıları, işçi sınıfı 
ve halklar nezdinde her geçen gün daha çok teşhir olmaktadır.
Sömürü düzeninin ham kafa payandaları! Halk, faşizme karşı gerçekten 
savaşanlarla muhalefetmiş gibi yaparak AKP’yi yaratan sistemi devam et-
tirmek isteyenleri ayırt edebilecek yeteneğe sahip değil sanmayın. Sade-
ce halkı kandırabileceğinizi sandığınızdan dolayı hamkafa değilsiniz. Daha 
fazla hamkafasınız, çünkü; faşizmin ne olduğunu bilmiyorsunuz ve kendi 
müstakbel celladınızı güçlendiriyorsunuz. Faşist parti sizin varlığınıza göz 
yumuyor, çünkü bu konjonktürde onun işine yarıyorsunuz. Mevcut konum-
lanmalarını ve işbirlikçi politiklarını devam ettirdikleri müddetçe oldukları 
gibi olmak ve tercihlerinin sonuçlarına katlanmak faşist partinin utangaç 
destekçilerinin sorunudur. Faşizmin taraftarıyla karşıtları ayrışmıştır ve bu 
durum çok “hayır”lı bir durumdur.
Bahsettiğimiz “hayır”lı durum önemli bir devrimci fırsattır. Aynı zamanda 
devrimin objektif koşullarının da geliştiğini göstermektedir. İşçi sınıfının ve 
halkların ekonomik durumu gittikçe kötüleşmekte, geçim sıkıntısı maksi-
mum derecede artmaktadır. İşçi ücretleri kuşa, ücret olarak ödenen Türk 
Lirası pula dönmüştür. Konut kiraları, yakıt, gıda vb. fiyatları tavan yapmış-
tır. Borç kamçısı her geçen gün halkın sırtında daha derin yaralar açmak-
tadır. Faşist parti en ufak bir muhalafeti sadece terör ve baskıyla değil aynı 
zamanda insanların elinden işini, ekmeğini de alarak ezmeye çalışmaktadır. 
Bu vaziyet karşısında kitleler her geçen gün artan bir ivmeyle politikleş-
mekte ve devrimci saflarla karşı devrimci saflar belirginleşmektedir Burjuva 
devlet aygıtı mevcut statükosunu koruyamaz ve işlemez haldedir.
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Devlet işleyişinde kayfiyetçilik artık sadece bir  tercih değil, zorunluluk hali-
ne dönüşmüştür. Emperyalizme bağımlı kapitalist bir ülke olan TC’nin ulus-
lar arası güçlerle ve bölge ülkelerin birçoğuyla ilişkileri kriz halindedir.
Bu koşullar ancak onları devrim yolunda değerlendirebilecek yeter güçte 
bir devrimci parti tarafından işçi sınıfının ve halkların kurtuluşu, devrimin 
zaferi yolunda değerlendirilebilir. Devrimci öncü partinin doğru müdahale 
edemediği koşullarda sömürü sistemi kendini restore ederek yeniden daha 
güçlü bir biçimde iktidarını tesis etme olanağını bulacaktır. Mevcut duru-
ma kaba ve kolaycı bir şekilde yaklaşmak devrimin lehinde olan fırsatları 
aleyhine çevirmeye denk düşer. Süreci kendi kaderine terk ederek izleyi-
ci-korunumcu bir konumda kalmak ya da sadece akıl vermekle yetinmek 
düşman faaliyetine izin vermekten başka birşey değildir. Devrimin kitlelerin 
eseri olacağını tam bilince çıkartmak bu iki hataya sapmamanın asli ilacıdır. 
Bu gerçeği bilince çıkaramayan kitlelere güvenmez. Kitlelere güvenemeyen 
de devrim için savaşamaz. İşçi sınıfının ve halkların devrimci gücüne gü-
venmeyen aslında kendine güvenmemektedir. Bahsettiğimiz bu güvensiz 
unsurlar kendilerinin ait oldukları, parçası oldukları bütüne, halka-sınıfa ya-
bancılaşmış vaziyettedirler. Böyle bir yabancılaşmanın sonucu üstenciliktir; 
altta kalmaya, ezilmeye mahkum bir üstenciliktir.
İstemeden de olsa böyle hatalara düşmemek için önce işçi sınıfının ve halk-
ların öğrencisi olmayı bilmek gerekir. Kitlelerin mevcut psikolojisini, hare-
ket-konumlanma tarzını doğru kavramak gerekir. Haziran Ayaklanması’nın 
gerçekleştirilmesi, Rojava’daki anti-emperyalist, anti-faşist halk savaşının 
başarısı birçok devrimci özelliğin yanı sıra kuşkusuz bu doğru kavrayışın 
da eseridir. Türkiye’de işçi sınıfının ve halkların çoğunluğunun faşist par-
tiye karşı yoğun  bir tepkisi mevcuttur. Bu noktada faşist partinin kitleler 
nezdinde bir oranda teşhir olduğunu belirlememiz gerekir. Kitleler faşist 
iktidarı kabul etmediklerini belirtme düzeyinde tepkiler vermektedir. Kitle 
hareketi-eylemi genel olarak itiraz etme düzeyinde seyretmektedir. Faşist 
partiden kurtulmak isteyen kitlelerin büyük çoğunluğu onu ortadan kal-
dıracak, iktidardan düşürecek savaşım konumuna geçmemişlerdir. Kitle-
lerde faşizme karşı devrimci savaşı nasıl vereceklerine dair ortak bir bilinç 
gelişmemiş durumdadır. Bu vaziyet ve konjonktürde Özgürlük Güçlerinin 
asli görevlerinden biri, faşizme itiraz düzeyinde takılan kitlelerin düşünsel 
ve eylemsel eğiliminin faşizme karşı savaş doğrultusunda önünü açmaktır. 
Faşizmin ezilmesinin tek yolunun devrim hedefli savaş durumuna geçmek 
olduğu bilince çıkartılmalıdır. Çok açıktır ki karşı devrimle devrim arasın-
daki saflaşmayı geri dönülmez bir biçimde tamamlamak için öne atılmak 
gerekmektedir.

Bahsettiğimiz öne atılma durumu, kitlelerin devrim hedefine varmakla il-
gili sorması muhtemel olan her soruyu cevaplandıracak teoriye ve pratiğe 
sahip olmayı gerektirir. İnsanlar kendilerine ve birbirlerine soracaktır: “İtira-
zımızı bir adım daha ileriye taşıyarak faşizme karşı savaşmaya başlarsak ka-
zanabilecek miyiz?” Bu haklı soru, tarihsel örnekler, güncel çözümlemelerle  
teorik ve pratik olarak ve pratik mücadelenin aktif pusulasıyla cevaplandı-
rılmalıdır. Devrimci savaşa kitleler tam kararlı olarak bir kez başladıklarında 
zafer büyük oranda kesinleşir. Tarihte hiçbir örnek yoktur ki devrimci işçi 
sınıfı ve halklar tam kararlı olarak girdikleri herhangi bir mücadeleyi kay-
betsinler. Ancak kendileri yarı yolda döner ve vazgeçerlerse konjonktürel 
olarak kısa vadede kaybetmiş olurlar. Bu durum zaten kitlelerin mücade-
leye kararlı, gerçekten devrimci öncü bir partinin kılavuzluğunda başlama-
dıkları anlamına gelir. Kazanacak mıyız sorusuna işçi sınıfı ve halklar için, 
“savaşan sonunda mutlaka kazanır” yanıtını vermiyoruz. Bu önerme kaba 
olduğu kadar doğru da değildir. Karşıt sınıflar savaşımında birbiriyle zo-
runlu olarak savaşan ve savaşacak olan iki taraf vardır. Beraberlik durumu 
yoksa, bir muharebede savaşan iki taraftan biri sonunda kazanır. Burjuvazi 
kazanırsa karşı devrim hakim olacak ve sınıflı toplum kendini devam et-
tirecektir. Proletarya kazanırsa devrim olacak ve eşit, adil, özgür topluma 
geçilmiş olacaktır. Tüm insanlığın gelişimi, çıkarı ve geleceği açısından ba-
kılırsa doğru ve haklı olan taraf devrimci işçi sınıfıdır. Bu doğruluk ve hak-
lılık sınıf savaşımında zaferi kazanmak için önemli ve etkin bir güçtür, fakat 
zaferi kazanmak için yeter güç değildir.
Zaferi kazanmak için subjektif koşulların hazır, objektif koşulların uygun 
olması gerekir. Birbirinden bağımsız subjektif ve objektif koşullar yoktur. 
Objektif olan subjektifi, subjektif olan objektifi etkiler. Subjektif koşullar 
devrimci proletaryanın savaş hazırlıklarının tümüdür. Toplumsal uzlaşmaz 
çelişkilerin nihai olarak çözüleceği, çarpışma anı hariç devrimci mücadele 
esnasında, savaş ve hazırlık her zaman iç içe geçer. Sadece nihai çarpış-
ma anı -büyük oranda- hazırlıkların sınandığı andır. Böyle bir süreçte bile 
mümkün olduğu kadar zafer sonrasına devrimi korumak, sosyalizmi inşa 
etmek ve dünya devrimini gerçekleştirmek için hazırlanmak gerekir.
Hazırlık açısından bakıldığında birinci evre, yenilmez devrimci savaş örgü-
tünü teşkil etmektir. Bu evre Özgürlük Güçleri tarafından başarıyla tamam-
lanmıştır. Birinci evreyi tarif ederken “yenilmez” nitelendirmesini gereksiz 
bir kendini övme aracı olarak kullanmıyoruz. Yenilmez kavramı teşkil edil-
miş olan ordunun kendini koruyabilecek güçte olması gerektiğini anlatır. 
Bahsettiğimiz işçi sınıfının ve halkların devrimci ordusu yenilmez niteliğini 
edinmeyi esas almazsa daha başlangıçta zayıfken düşman güçler tarafın-
dan ezilir ve yok edilir. Bu evrede savaşma amacıyla birleşmiş güçlerin mev-

faillikten faniliğe

D
ev

rim
ci

 sa
fla

şm
a 

ve
 k

on
um

la
nm

an
ın

 ü
re

tim
 z

em
in

i

faillikten faniliğe
D

ev
rim

ci
 sa

fla
şm

a 
ve

 k
on

um
la

nm
an

ın
 ü

re
tim

 z
em

in
i27 28



zilenmesi esastır. Birinci evrede teşkilatlanan ordunun mevzilendirilmesi ne 
kadar güçlü olursa ikinci evreyi başarmak o kadar kolay olacaktır. Ne güçte 
olursa olsun devrimci güçlerin mevzilendirilmesi ve ordunun oluşum ev-
resi tamamlandığında yerinde kalan, tereddüt edip hareketsiz kalanın yok 
olması kaçınılmazdır. Devrimci savaş örgütünün oluşturulmasıyla burjuva 
düşmana karşı yapılabilecek en büyük fenalık yapılmıştır; iktidar güçlerinin 
karşısına Özgürlük Güçleri dikilmiştir. Burjuva düşman kendisini yok etme 
ihtimali olan böyle bir örnekten korkmakta haklıdır, çünkü; böyle bir ge-
lişme devrimci işçi sınıfı ve halkların sömürü düzenini yok edebileceğinin 
işaretidir.
Devrim stratejisinin ikinci evresi, kitlelerin burjuva devlet mekanizmasını 
yok edebileceklerini bilince çıkartmalarını hedefler. Bu doğrultuda düşman 
mevzilerine sürekli ve imha hedefli saldırılar düzenlenmelidir. Kesintisiz 
devrimci taarruz başarıldıkça, düşmanın kolu kanadı kırıldıkça kitleler dev-
rimci savaşa daha çok sahip çıkacaklardır. Kitleler devrimci savaşa katıldık-
ça her geçen gün daha fazla düşman mevzisinin imha edildiği görülecektir. 
Öncü parti gerçek bir devrimci kuvvet olarak işçi sınıfının ve halkların bağ-
rından doğabilir. Öncü parti olmaksızın devrimin gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla öncü partinin doğuşu zorunlu bir ön koşul olarak dev-
rimin doğuşudur. Devrimle sonuçlanacak bütün bu süreçler birbirine bağlı 
kesintisiz bir devrimci savşımı gerektirir. Mucizelere inanmıyoruz. Mucize 
olarak devrimin kendiliğinden gerçekleşmesini beklemiyoruz. Devrimci-
lerin görevi devrimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu yaklaşım kitlelerle 
öncü arasında kurduğumuz ilişkinin zeminidir. Bir devrimci kitlelerin için-
den, devrimci madde niteliğini taşıyan bir kişidir; birçok devrimci kitlenin 
içinden devrimci madde niteliğini taşıyan kişilerdir. Birçok devrimcinin 
komiteler biçimde örgütlenmesi ve devrim hedefine bağlı olarak faaliyet 
yürütmesinden de öncü parti oluşur. Açıkça görüldüğü gibi kitlelerle dev-
rimci parti nitelik olarak farklı şeylerdir.
Devrimciler örgütü kitlelerle kurduğu ilişkileri ve bağları kilo, litre, metre 
gibi nicelik ölçülerine göre tayin edemez. Kitlelerle kurulan ilişkiler dev-
rimci siyasal ilişkilerdir ve düzeyleri toplumsal parametrelere göre belir-
lenir. Toplumsal parametreler ise sınıf mücadelesinin ürünü olarak belirir. 
Ezen ve ezilen arasındaki mücadelenin sonucu olarak eşitlik-eşitsizlik, ada-
let-adaletsizlik, özgürlük-tutsaklık, yoksulluk-zenginlik vb. kavramlar mad-
di insan yaşamını niteleyen bir şekilde etkinleşir ve içerik kazanırlar. Her 
sosyo-ekonomik toplum düzeni, özgün parametrelerini ve bunları anlatan 
kavramsal içerikleri anlatır. Toplumsal düzenler yaşamı örgütlerken bu kav-
ramları kullanır. Burjuvazi kanunlar önünde herkesin “eşit” olduğunu ileri 
sürer, fakat burjuva kanunları herkes için eşitliği savunmaz. Burjuvazinin 

eşitlik anlayışı, eşit olmayanların eşitsizlikler “hukuku” karşısında eşitliği-
dir. Burjuva kapitalist toplum örneğini ele alarak yorumlamaya çalıştığımız 
“eşitlik” kavramı altında işletilen içerik (kamuflajlı eşitsizlik) sadece burjuva 
düzenine aittir. Her toplumsal düzenin kavramlara yüklediği içerik kendi 
amaçları doğrultusunda farklı olduğuna göre, sosyalistlerin de kavramlara 
yükledikleri içerikler kendi amaçları doğrultusunda olmalıdır. Dolayısıyla 
devrimci mücadelenin başarısı, sömürü düzeninde geçerli olan tüm kav-
ramsal içeriklerin ve taleplerin zincirlerinden kurtulmasıyla mümkün ola-
bilir.
Kapitalist düzenin yarattığı kavramsal içeriklerin ve güdülediği taleplerin 
esaretinden kurtulma edimi de devrimci konumlanmanın bir yönüdür. Bu 
devrimci konumlanışın yolu, işçi sınıfı ve ezilenlerin “yaşam koşullarını” iyi-
leştirme doğrultusundaki her talebini devrimin zaferi doğrultusunda de-
ğerlendirmektir. Sadece gündelik taleplerle sınırlı kalınıyorsa yapılan faa-
liyet karşı devrimin işini kolaylaştırmaktan başka bir şey olmaz. Düzen içi 
faaliyetler (reformlar, iyileştirmeler) devrimci öncünün müdahale ve etki-
sinden yoksun sendika, dernek, vakıf vb. örgütlenmelerin işidir. Bu tür geri-
ci çalışma “papazın işçileri dilekçe vermek için kışlık sarayın önüne sürükle-
yip Çar’ın ordusuna katlettirmesine” benzer. Bu örnek Çarlık Rusya’sından 
alındığı için memleketimiz insanı için yeterince aydınlatıcı olmamış olabilir! 
Daha açıklayıcı bir örnek; Haziran Ayaklanması’nın, milyonların isyanının 
kaderinin “devrimcilik ve demokrasi adına” hiçbir şekilde böyle bir ayak-
lanmayı yönetebilecek gücü ve yeteneği olmayan bir düzen içi sivil toplum 
örgütünün (TMMOB) yönetimine bırakılmasıdır. 
Devrimci örgüt düzen yasalarını geçersizleştirir-yıkar, düşmanın saldırıları-
nı ve mevzilerini ezer. Resmi-sivil-faşist çetelere, işkencecilere, tecavüzcü-
lere, işçi-halk katillerine ve sistem zulmünün tüm kaynaklarına karşı dev-
rimci savaşı örgütler ve büyütür. Bu doğrultuda Özgürlük Güçlerinin görevi 
işçilerin, kadınların, halkların, gençlerin; iş cinayetlerine kurban giden iş-
çilerin, tecavüze uğrayan kadınların, katliama uğrayan halkların hesabını 
zalimlerden sormalarını sağlamaktır. Kuşkusuz faşist saldırganlığa karşı en 
etkili cevap devrimci savaştır. Saldırı altındayken birileri bize barış, atalet, 
pasivizm öneriyorsa onların faşist düşmanın işbirlikçileri olduğundan şüp-
he etmememiz gerekir. Devrimci proletarya ve halklar kendisine saldıran 
düşman güçlerini etkisiz hale getirmeyi hedeflemelidir, çünkü sömürü ve 
baskı düzenininden kurtuluşun tek yolu budur. Bu doğrultuda devrim-
ci mücadelenin amacı burjuva devlet mekanizmasını yıkmak ve ortadan 
kaldırmaktır. Sürekli stratejik hedefe bağlı olarak ve onu bilinçlerde canlı 
tutarak yaşamalıyız. Stratejik hedeften kopuk, popülist, sahte “mücadele 
yöntemlerine ve taktiklere” dayalı miskinlik ve statükoculukla savaşmalıyız. 
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En aldatıcı miskinlik ve statükoculuğun “açık, demokratik, siyasal alan” vb. 
olarak adlandırılan devrimci faaliyeti konu alarak çıkması tesadüf değildir.  
Bu alanda devrimci savaşım sistemin güçlü olduğu şartlarda, onunla her an 
iç içe, göğüs göğüse çarpışarak verilmektedir. Kitlelerin devrimci savaşta 
aktif olmadıkları evrede “açık alanda” devrimci faaliyet düşmanın yoğun 
baskısı ve kontrolü altında devam etmek zorunda kalır. Devrimci güçler 
“açık alanda” bahsettiğimiz şartları göz önünde tutarak konumlanmalı ve 
faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu alandaki konumlanma ve tarz, düşman sal-
dırılarının biçimine ve genel koşullara göre planlanmalıdır. “Açık alan” faa-
liyetinin temel işleyiş ilkeleri şunlardır:

 1. Düşmanın kontrol alanlarının dışına çıkılmalıdır.
 2. Kitle içinde örgütlenme faaliyetinde esas olarak gizli çalışma  
 yöntemi uygulanmalıdır.
 3. Gizli çalışma, düşman kontrol alan ve yöntemlerini etkisiz hale  
 getirmelidir.
 4. Tüm teknik olanaklar (haberleşme, ulaşım, barınma, destek
 temini vb.) gizlilik prensibine göre kullanılmalıdır.
 5. Aleni devrimci temsiliyet ve faaliyetler fedakarca korunmalıdır.
 6. Aleni temsiliyet ve faaliyetlere saldıran düşmanlara misliyle be 
 del ödettirilmelidir.

Bu şekildeki bir güçlü devrimci konumlanma, düzen şartlarında düzen dışı 
konumlanmayı başarmayı gerektirir. Düzenden devrimci kopuş, büyük bir 
orman olan megapollerde hiç de zor değildir. Devrimci bilinç, kararlılık ve 
özdisiplinle donanmış devrimcilerin faaliyetleri için megapollerin ne kadar 
elverişli alanlar olduğu görülecektir. Devrimci konumlanma ve faaliyet ko-
runamıyorsa ve düşmanın kontrolü altına giriyorsa örgütlenme tarzında 
yanlışlık olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Düşman kontrolünden çık-
mak dikkat, emek harcamak ve fedakarlık ister. “Açık alan” faaliyeti devrim-
ci örgüt için bombaların, silahların patladığı cephe savaşıyla aynı önemde-
dir. Tüm mücadele alanları gibi “açık alan” da bir savaş cephesidir ve bu 
savaş cephesinde en kararlı biçimde savaşmak gerekir. Devrimci saflar açık 
alanı yan gelip yatma yeri olarak gören gerici anlayıştan temizlenmelidir. 
Burjuva düşman tüm yasalara, devlete sahip olduğu halde aynı anda ya-
sal-yasadışı, gizli-açık birçok örgütlenme ve savaş yöntemini bir arada kul-
lanmaktadır. Bu yöntemlerin belli bir senkron içinde, bir arada kullanılması 
yeteneği Özgürlük Güçlerinde mevcuttur. Bu noktada ivedi görev, sahip 
olunan yeteneklerin örgütlü bir güce dönüştürülmesidir. Savaşan taraflar-
dan hangisi şartları kendi amacı doğrultusunda verimli ve doğru değerlen-

diriyorsa önemli bir avantaj kazanmış olur. Devrim hedefine yönelik tak-
tikler üretebilen ve uygulayabilen devrimci örgüt ancak Komün Gücü ze-
minlerini yaratan Özgürlük Güçlerinin örgütlü eylemleri ile oluşturulabilir.
Devrim mücadelesini başarıya ulaştıracak Özgürlük Güçlerinin genel, asga-
ri karakter zemini devrimci maddenin aktive olduğu haldir. Burjuva düze-
nini yıkabilecek yegane öncü sınıf proletaryadır. Özgürlük Güçlerinin kül-
türel iskeleti de devrimci proletaryanın karakteridir. İşçi sınıfı sadece emek 
gücünü harcayarak yaşamını sürdüren sınıftır. Devrimci proletarya emek 
gücünü harcayarak yaşarken, harcadığı emek gücünü sömürenlere ve onu 
baskı altında tutanlara karşı özgürlüğünü kazanmak amacıyla savaşan sı-
nıftır. Özgürlük Güçlerinin devrim savaşının özünde de böyle yaşamak ve 
savaşmak vardır. Devrimci proletarya kendi sınıfının, kitlelerin devrimi ya-
pacağına inanır. Özgürlük Güçleri devrimi gerçekleştirecek kitlelerin gü-
cünü bilir ve onlara organik olarak bağlı öncü kollarından başka birşey 
değildir. Devrimci işçi sınıfının ve halkların gücüne güvenmeyen onlardan 
kendisine güvenmelerini ve inanmalarını isteyemez. Devrim yoluna girerek 
ilerlemeye başlayan kitleler muazzam bir mücadele üretkenliği yaratırlar. 
Özgürlük Güçleri bu muazzam güç ve yeteneği devrim yoluna sevk ve ida-
re edebilecek yeteneğe sahip olmalıdırlar. Bu nedenle üretken olmak, ori-
jinali yaratmak Özgürlük Güçlerinin özelliğidir. Ürünlerine asalak burjuvazi 
tarafından el konulsa da proletaryanın üretici faaliyeti çok yönlü bir  kollek-
tif işleyişe dayanır. Burjuvazinin iktidarı altında, kollektif faaliyetin kollektif 
olduğunun bilincinde olmadan üreten proletarya, doğal olarak disiplinli 
ve belli bir amaca yönelik ortak çalışma yeteneğini elde eder. Özgürlük 
Güçleri bu yeteneği yönlendirebilir düzeyde olmalıdır. Sonuç yerine belir-
tebiliriz ki; Özgürlük Güçleri, kendi kurtuluş ordusunun hem neferi hem de 
komutanı olan devrimci proletaryadır.
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CHP Genel Başkanının bu siyasal yaklaşımı faşist partiyi aklamak ve meşru-
laştırmaktan başka birşey değildir. Bununla birlikte CHP yönetiminin sür-
dürdüğü sahte muhalefet tarzı anti-faşist kitlelerin halk düşmanları karşı-
sında pasifleşmelerine hizmet etmektedir.
Kalın hatlarıyla belirlemeye çalıştığımız siyasal felaket durumundan (faşist 
iktidardan) , işçi sınıfının ve halkların tek kurtuluş çaresi kendi özgücüne gü-
venerek faşizme karşı devrimci savaş vermeleridir. Türkiye’deki anti-faşist 
çoğunluğun faşist partiye yönelik tepkilerinin yoğunluğu ve kabul etmeme 
hali, karşı devrimle devrim arasındaki savaşın potansiyel galibinin kim ola-
cağını göstermektedir. Yapılması gerekenler yapıldığı şartlarda, devrimci 
işçi sınıfının ve halkların zaferi kazanacağı kesindir. Konumuzla ilgili bir sı-
raya koyarsak, ilk yapılması gereken tüm anti-faşist kesimlerin ve kişilerin 
geri çekilme ve savunmaya kitlenme psikolojisinden ve hareket tarzından 
kurtulmalarıdır. Zalimlerden daha cüretli olmayanın, zalimlerle savaşmayı 
göze almayanın zaferi kazanma şansı hiç yoktur. Savaşın genel kanunlarına 
göre, zafer kazanmak amacıyla savaş meydanına çıkanın kaybetmeyi de 
göze alması gerekir, fakat faşizme karşı devrimci savaşta işçi sınıfının, halk-
ların ve insanlığın kaybetme ihtimali yoktur. Herhangi bir konjonktürde bir 
ya da birkaç mevzi kaybedebiliriz. Nihai olarak devrimci savaşı kaybetme-
miz mümkün değildir, çünkü; faşizme karşı devrimci savaş tüm insanlığın 
kurtuluşunun bir parçasıdır. Özgürlük Güçleri bu derinlikte ve muhtevada, 
tarihsel-stratejik haklılık ve doğruluğun gerçekliğinin sağlamlığı ve ener-
jisiyle faşist düşmanın üzerine atılmalıdır. Özgürlük Güçlerinin yürüttüğü 
devrim yolunun sonunda düzene ait mükafatlar yoktur. Devrim yolunda 
ilerlemek kolay değildir. Faşist düşman devrim yolunda yürüyenlere kar-
şı elinden gelen her tür şiddet ve baskıyı uygulamaktadır ve uygulamaya 
çalışacaktır. Özgürlük Güçleri menzil ve hedeflerine odaklandığı, sabır ve 
kararlılıkla ilerlediği sürece engellerin kumdan kaleler, düşmanın kağıttan 
kaplan olduğu görülecektir. Her siyasal dönemin özgün koşulları vardır. 
AKP-IŞİD faşizmine karşı devrimci savaşımın stratejik mücadele yolumuzun 
esasını oluşturduğunu belirlemiştik. Devrim stratejisinin mücadele yönte-
mini açıkça ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde netleştirmek, hedefe doğ-
ru yürüyüşün kesintisiz bir biçimde sürdürülmesi için zorunludur. Bununla 
birlikte devrimci savaş tarzının içeriğinin açıklanması ve ortaya çıkabilecek 
zorluklar karşısında üretken bir devrimci mekanizma olarak konumlandırıl-
ması gerekir. Faşist parti ve anti-faşist güçler arasındaki mevcut güç den-
gelerinin analizi, devrimci savaş tarzının uygulanmasının gerilla savaşına 
dayanması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

(Düşmanı, sadece günümüzde öne çıkan bir yönüyle değil, bütünlüklü 
analiz etmek açısından bu tespitler önemlidir).
CHP yönetimi, mevcut burjuva parlamentosunu resmi olarak feshedecek 
“Başkanlık Referandumu”na karşı olduğunu belirtmekle yetinen, bir tür 
durumdan şikayetçi pozisyonundadır. Bu pozisyonunun yanı sıra CHP yö-
netimi faşist AKP’ye, referandumla gerçekleştirmeye çalıştığı anayasa de-
ğişikliğini geri çekmesi için çeşitli teklifler yapmıştır. CHP’nin AKP siyase-
tiyle temelden bir farkı yoktur. Siyasal programları bakımından her ikisi de 
burjuva partileridir. CHP’nin itirazı AKP’nin yöntemlerine karşıdır.  AKP’nin 
iktidar yöntem ve hedeflerinde CHP’ye yer yoktur. CHP’nin AKP karşıtlığı 
kaybettiği eski devlet statükosundaki  iktidar gücünü geri kazanmasıyla 
sınırlıdır. Belirttiğimiz siyasal niteliği, CHP’yi AKP karşısında ricacı bir ko-
numda durmaya tutsak etmiştir. “Ama ben yine söylüyorum; Sayın Cumhur-
başkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın     Başbakan; sizden rica ediyorum, lütfen 
bu anayasa değişikliği teklifini geri çekiniz.Türkiye’ye en büyük  hizmeti yapmış 
olursunuz.” (TBMM Grup Toplantısı, Kemal       Kılıçdaroğlu, 3 Ocak 2017)

“Bir kimse köle doğ-
du diye suçlanamaz;
ama özgürlük uğru-

na savaşımdan
kaçmakla kalmayıp 

köleliğini haklı bulan
ve onu öven bir köle, 

haklı olarak,
öfke, tiksinti ve nef-

ret duyguları
 uyandıran bir aşağı-

lık parazit,
bayağının bayağısı 

bir köledir”
                                        

Lenin”

Faşist partinin temel saldırgan özellikleri 
tartışma götürmeyecek bir şekilde açıktır. 
AKP-IŞİD faşizmi mevcut iktidarını koru-
mak yolunda herşeyi göze almıştır. Faşist 
iktidar kendisini kabul etmeyen ve faşizme 
karşı mücadele eden kesimleri yok etmek-
te kararlıdır. İktidarını daha fazla güçlendir-
meye çalışmak faşist partinin kendini ko-
ruma yöntemlerinin başında gelmektedir. 
Faşist partinin, resmi ve sivil faşist güçler 
vasıtasıyla, terörün ve baskının her türünü 
işçi sınıfına ve halklara karşı kullandığı ve 
kullanmakta olduğunu aklı başında olup 
da bilmeyen yoktur. Devlet kurumlarında 
ve sivil alanda faşist iktidarı güçlendirmek, 
sağlamlaştırmak ve muhtemel bir iç savaş-
ta harekete geçirmek için özel ordusunu 
inşa ettiği de ortadadır. Başta CHP olmak 
üzere tüm burjuva partilerinin, AKP-IŞİD 
faşizmi karşısında aciz kaldığı kuşku götür-
mez bir gerçektir. AKP düzen içi tüm burju-
va örgütlenmelerini kendi faşist siyasetinin 
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faillikten faniliğe

Ge
ril

la
 ö

zg
ür

lü
k 

gü
cü

dü
r

35 36



Faşist partinin azımsanmayacak örgütlü bir yığın desteği mevcuttur. AKP 
devletin tüm imkanlarını ve büyük bir sermaye birikimini kontrol etmekte-
dir. Faşist partinin ülke genelinde düzenli ve paramiliter silahlı güçleri var-
dır. Polis güçlerinin bütününe yakını ve ordunun önemli bir kısmı AKP-IŞİD 
faşizminin yönetimindedir. Her ne kadar anti-faşist kitleler Türkiye’de ço-
ğunluğu oluştursa da devrimci işçi sınıfı ve halk safları faşizme karşı örgütlü 
ve eylemsel bütünlük arz etmemektedir. Devrimci safların silahlı kuvvetleri 
faşist partiye nazaran az ve dağınıktır. Faşist partiye karşı devrimci savaş, 
içinde bulunduğumuz başlangıç aşamasında, büyük kuvvete karşı küçük 
kuvvetin yürüttüğü savaş olarak devam etmektedir. Genel savaş durumun-
da avantajlı olan büyük taraf, dezavantajlı olan küçük taraftır. Karşı devrim-
le devrim arasındaki savaşta büyük ya da küçük olmak avantaj ya da de-
zavantaj sağlamaz. Devrimci savaşın sonucunu ezen ve ezilenler arasındaki 
saflaşma belirleyecektir. Devrim top, tüfek ve savaş araçları kullanılmadan 
yapılamaz; fakat toplumsal mücadelenin sonucunu esas olarak tayin ede-
cek olan sınıflar arasındaki bütünlüklü siyasal savaşımdır. Bu noktada ge-
rillanın, hem askeri hem de siyasal yönü olan özgürlük savaşçısı olduğunu 
belirlememiz gerekir. Gerilla kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ateşli silah-
ları düşman kuvvetlerine karşı kullanır, fakat esas silahı devrimci bilincidir. 
Gerilla, birçoklarının çaresizliğe düşmesine neden olan engelleri ortadan 
kaldıracak olan çözüm gücüdür. Karşılaştığı zorluklar gerillayı daha güçlü 
kılan enerji kaynaklarıdır. Gerilla bitmez tükenmez enerjisini işçi sınıfı ve 
halklarla kurduğu kopmaz manevi-somut bağlardan ve bu bağlardan do-
ğan öncü konumlanışından alır. Gerilla en üst derecede özdisiplinli, planlı, 
cüretli, üretken, görevine tam bağlı Özgürlük Gücüdür.

Gerilla Devrimin cisimleşmiş halidir
Yayılmış ve büyük sayılar halinde konumlanmalar devrimci savaşın 
bu evresinde gerilla için uygun değildir. Küçük timler, birimler halin-
de yaşamak ve örgütlenmek gerekir. Hantal hareket tarzından kesin-
likle uzak durmak gerekir. Gerilla timi maksimum derecede hızlı ve iş 
bitirici olmalıdır. Hız, düşman karşısında üstünlük ve koordinasyonun 
korunmasında başarı getirir. Tim, takım, tabur … bölge komutanlıkla-
rı ve merkez komutanlık arasındaki senkronu sağlamak için  gereken 
hız, üretkenlik ve devrimci aklın kullanım yeteneği kazanılmalıdır. Bu 
bağlamda Özgürlük Güçleri devrimci aklı ve cesareti ne kadar doğru 
sentezleyerek hareket ederse o kadar çok başarılı olacaktır. Devrim-
ci akıl, ancak siyasal tartışmalarla ve sürekli öğrenim çalışmalarıyla 
üretilebilir. 

Partiyle askeri güç arasında, devrimci faaliyetin her alanı arasında, partiyle 
işçi sınıfı ve halklar arasında öğrenim çalışmaları, hiç durmadan belli bir 
düzene bağlı olarak her an yapılmalıdır. Bahsettiğimiz devrimci siyasal üre-
tim faaliyetinde anlaşılır, açık ve sonuç alıcı  bir tarz izlenmelidir. Tüm dev-
rimci birimlerin ve seferber edilen kitlelerin siyasal hat konusunda gittikçe 
daha fazla bilinçleneceği ve devrimci siyasal hatta katkı sunabilecekleri bir 
örgütlenme tesis edilmelidir. Bahsettiğimiz devrimci örgütlenmeyi tesis et-
mek başlangıçta pek kolay olmayacaktır; fakat bir kez başarıldıktan sonra 
büyük bir devrimci güç ortaya çıkarttığı görülecektir. Bu doğrultuda kitle-
lerle kurulan ilişkilerin, gerillanın (“siyasi” ya da askeri faaliyet alanlarında 
görevli olan!) gerçek devrimci niteliğinin sınavı olduğu unutulmamalıdır. 
Bu konuyla ilgili olarak gerillanın sahip olması gereken nitelikleri şunlardır:

1. Gerilla, işçi sınıfına ve halklara organik olarak bağlı olan öncü devrimci 
kuvvettir, Özgürlük Gücüdür. 
2. Kitlelerin her talebi, duyguları ve yaklaşımları gerilla tarafından değer-
lendirilmeli ve dikkate alınmalıdır. 
3. Gerilla kitlelenin her sorusuna özenle cevap vermelidir. 
4. İşçi sınıfının ve halkların fikirleri ve önerileri karşısında sabırlı bir dinleyici 
ve yüksek anlayış sahibi olmalıdır. 
5. Kitlelere sabırla devrimci siyaseti aktarmaya ve onlardan devrimci siyase-
tin geliştirilmesi yolunda katkı almaya çalışmalıdır. 
6. Sorunlara karşı çözümler ve mücadele yöntemlerini kitlelerle beraber 
somutlaştırmaya çalışmalıdır. 
7. Halkla, halkın geri yönlerini kullanan popülist ve üstenci ilişkiler kurma-
malıdır. 
8. Halkla hiçbir şekilde bireysel maddiyat ilişkisi kurmamalıdır. 
9. Halkın gündelik sorunlarına bürokrat ve baştan savmacı bir tarzla yak-
laşmamalıdır. 
10. Gerilla genel mücadelenin bir parçası olarak halkın gündelik sorunlarını 
çözmek için çaba sarfetmelidir.
Kendini sürekli geliştirmeyen bir gerilla, Özgürlük Gücü olma niteliğini git-
tikçe kaybetmeye mahkumdur. Her gerilla, kolektif bir devrimci öğrenim 
faaliyeti içinde olduğu kadar bireysel bir öğrenim faaliyetine de sahip ol-
ması gerekir. İhtiyacı olan teknik, ideolojik her konuda kendisini eğitmesi 
gerekir. Gerillanın karakterinde tüm karanlığa ve gericiliğe karşı devrimci 
kültürün üretilmesi esas olmalıdır. Gerilla, sahtekarlığın ve riyakarlığın pan-
zehiri olmalıdır. Açık ve dürüst olmalıdır. Gerillanın içten-gizli hiçbir hesabı 
olmamalıdır, tümüyle şeffaf olmalıdır. 
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Gerillanın karakterinde tüm karanlığa ve gericiliğe karşı devrimci kültürün 
üretilmesi esas olmalıdır. Gerilla, sahtekarlığın ve riyakarlığın panzehiri ol-
malıdır. Açık ve dürüst olmalıdır. Gerillanın içten-gizli hiçbir hesabı olma-
malıdır, tümüyle şeffaf olmalıdır. Gerilla tüccar karakterini, özel mülkiyete 
ve paraya dayalı ilişkileri reddetmelidir. Gerillanın işi devrim için çalışmak 
ve savaşmaktır. 
Bir muharebenin kazanılması önemli oranda hazırlık ve planlamaya bağlı-
dır. Gerilla en üst derecede hazırlıklı ve planlı olmalıdır. Gelişebilecek her 
tür olasılığa karşı tedbirli olmak esastır. Tedbirli olmakla işkilli, paranoyak 
olmak aynı şeyler değildir. Aşırı şüphecilik bir tür hastalıktır ve insanı pasi-
vizm ve korkaklığa götürebilir. Gerillanın tedbirli olması, görevini mutlaka 
başarma yolunda ilerlemesine yönelik bir özelliktir. Gerillanın sözleri çok 
değerlidir, çünkü; sözler insanların fikirleridir. Sözler fikirleri ifade etmiyor-
sa boş laftan ve palavradan başka birşey değillerdir. Bu nedenle gerilla 
hiçbir gereksiz söz sarfetmez. Aynı zamanda gereksiz sözleri de dinlemez. 
Zamanını gerekli konuları tartışmak için harcar. Bununla birlikte devrim-
ci savaşı ilgilendiren bazı konularda, niyet ne olursa olsun, gereksiz bilgi 
yaymak halkın ve diğer yoldaşlarının canını, geleceğini tehlikeye atmaktan 
başka birşey değildir. Gerillanın devrimci kültürü gereken yerde, gereken 
kişiyle, gereken konularda konuşmaktır.
Gerilla metalarla kullanım değeri esasına göre ilişkilenir. Metaların değişim 
değerini dikkate almaz, bireysel hiçbir maddi çıkar gütmez. Halkın zarar 
görmesine asla izin vermez. Düşman kuvvetlerinin  mülkiyetine el koyar ve 
kamulaştırılan şeyleri devrimci örgüte teslim eder. Gerilla elde ettiği me-
taları yoldaşları ve halkla paylaşmayı esas alır. Gerilla yokluğu, açlığı ve 
varlığı halkla eşit, adil bir şekilde paylaşmayı bilendir. Gerilla memleketinde 
kıtlık varsa en azla idare etmeyi, gerektiğinde herkesten önce aç kalmayı 
bilendir.
Gerillanın kullandığı savaş ve yaşam araç gereçlerinin bakımı çok önemli-
dir. Tüm araç ve gereçler gerillanın kontrolünde-kullanımında, fakat devri-
min hizmetinde vasıtalardır. Gerillanın bedeni, sağlığı da halka ve devrime 
aittir ve çok özenli bir şekilde bakılmalıdır. Gerillanın silahı ve mühimmatı 
onun vücudunun bir parçası gibi olmalıdır. Gerilla birçok sevdiği insanın 
fiziki olarak elini bırakarak devrim yolunda silaha sarılandır ve iyi çalışan bir 
silahın özgürlük yolunda ne kadar etkili bir araç olduğunu en iyi bilendir.
Gerilla sabırlıdır ve özkontrol mekanizması son derece yüksektir. Savaşın 
amacını düşmanın iradesini kırmak, kontrol altına almak olarak da belirte-
biliriz. Faşist düşman bu amaç doğrultusunda birçok provokasyon ve de-
zenformasyon saldırılarını dıştan içe ve içten dışa doğru gerçekleştirecektir. 

Bu tür saldırılara karşı gerilla uyanık, öngörülü ve önlemleri içeren planları 
yapmış vaziyette olmalıdır.
Gerilla, tekniğin yaşamda ve savaşta kullanılmasını geliştirmeli ve planla-
malıdır. Temel teknik bilgilere hakim olmalıdır. Teknik konularda kendini 
sürekli eğitmelidir. Birçok görev ve iş, uygun teknik araçların kullanımıyla 
çok daha kolay bir biçimde başarılabilinir.

Gerilla savaşının bölgesel örgütlenmesi üzerine
Özgürlük Güçlerinin bir bölgede konumlanması ve etkinleşmesi genel si-
yaset ve savaş kanunlarını iyi bilmesiyle mümkün olabilir. Bununla birlikte 
gerillanın genele dair bilgilerini özgün olan alana üretken bir biçimde uy-
gulamasını sağlayacak yeteneklere sahip olması da gerekir. Bu yetenekler 
insanda zaten var olan adaptasyon ve üretkenlik özelliklerini geliştirerek 
elde edilir. Savaş gücü potansiyelinin verimli kullanılması, doğru ve uygu-
lanabilir bir plana bağlı kalmayı gerektirir. Bu doğrultuda olanaklar ve ola-
nıksızlıklar tespit edilmelidir. Hedef alınan özgün alanın fiziksel ve sosyal 
koşulları ve özellikleri analiz edilmelidir. Savaşta ortam bilgisine hangi taraf 
daha fazla hakimse belli bir avantaj elde etmiş olur.
Sosyal yaşamda ana ve tali çelişkiler birbirine bağlı olarak varlığını sür-
dürür. Bu durum her farklı bölgede, tüm toplumu sarmalayan ana sınıf 
çelişkilerinin yanı sıra onlarda farklı özelleşmiş toplumsal işleyişler yaratır. 
Bahsettiğimiz özelleşmiş toplumsal işleyişler gerilla tarafından bilinirse fır-
sat olarak değerlendirilebilir. Eğer bilinmezlerse, hiç beklenmedik zarar-
lı unsurlar olarak gerillanın karşısına dikilme olasılıkları yüksektir. Devrim 
yolunda değerlendirilemeyecek sosyal çelişki yoktur, bilinmeyen-farkına 
varılmayan sosyal çelişkiler vardır.
Bir bölgede sistemin herhangi bir siyasal icraatına karşı kendiliğinden ha-
rekete geçmiş olan kitle varsa, Özgürlük Güçlerinin görevi onların genel 
devrim amacı doğrultusunda bilinçlenmesini, konumlanmasını ve hareke-
te geçmesini sağlamaktır. Kendiliğinden hareket halinde olan kitle, genel 
devrim hedefine doğru ilerlemek açısından amaçsızdır. Bununla birlikte 
yaşadıkları lokal sorunu çözmek yolunda belli bir amaçları vardır. Geril-
la, kitlelerin lokal sorununu en üst derecede dikkate almalı ve çözümü-
nü sağlamak için çaba sarfetmelidir. Böyle bir faaliyet gerçekleştirilirken 
devrimciler için lokal sorunlarda takılı ve sınırlı kalmanın büyük bir tehlike 
olduğu unutulmamalıdır. Lokal, yerel, kısmi olan genel devrim hedefinin 
hizmetinde değerlendirilmezse devrimci gücü etkisizleştirir, sınırlandırabi-
lir ve boğabilir. Gerçek ve asıl düşmanla, sömürü düzeniyle savaşmak için 
gereken enerjisini tüketir.
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Sonuç olarak, hem halkın lokal sorunları çözülmez hem de çok değerli olan 
sınırlı devrimci enerji boşa tüketilmiş olur. Türkiye devrimci mücadele tari-
hinde bu durumun yaşandığı örnekler mevcuttur.
Bu noktada Türkiye’de gerçekleşmiş olan varoş direnişlerini ele almamız 
faydalı olacaktır. İşçi sınıfının oluşumu, her tarihsel dönem için farklı bi-
çimlerde, halkın kırdan, taşradan kentlere göç etmesiyle gerçekleşmiştir. 
Bu göç hareketleri işçi sınıfının yaşadığı kent çeperinde varoş alanları oluş-
turmuştur. Kent çeperindeki varoş yerleşimleri, Türkiye’de mevcut düzen 
yasalarına karşı gerçekleşen işgal hareketlerinin sonucu olarak ortaya çık-
mıştır. İş ve ekmek bulmak için sanayi merkezlerine göç eden halkın, kent 
çeperlerine barınmak için giriştikleri işgal hareketlerine doğal olarak dev-
rimciler öncülük etmiştir. İşçileşen yoksul halk, birçok alanda devrimci güç-
lerin öncülüğü ve yoğun çabaları sayesinde barınma haklarını elde etmiştir. 
Bu noktaya kadar gerçekleştirilen direnişlerin devrim yolunun gereği oldu-
ğunu belirtebiliriz. Büyük bedellerle elde edilen barınma hakkı, halka özel 
mülkiyet olarak bırakmıştır. Bu durumda devrimci hareketin  uyguladığı 
popülist politikaların azımsanmayacak payı vardır.
Halkın özel mülkiyet sahibi olması sağlanarak kazanılan ilişkiler kısa va-
dede pragmatik bir taraftarlık yaratsa da uzun vadede sömürü sistemine 
hizmet etmekten başka birşey değildir. Tüm halkın barınma hakkını elde 
etmesi için savaşım, devrimci bir talebi gerçekleştirme yolunda ilerlemek-
tir. Komün Gücü örgütlenmesinin bir yönü, bu hak için devrimci savaşım 
verilerek teşkil edilebilir. Barınma hakkı talebi, özel mülkiyet elde edilerek 
karşılanırsa üretim aracı ve metalar üzerinde özel mülkiyeti savunan kapi-
talizme hizmet edilmiş olunur. Varoşlara yönelik doğru örgütlenme, özel 
mülkiyetçi ilişkileri değil, komünal ilişkileri esas alan devrimci mücadele 
mevzilerini, Komün Güçlerini inşa etmek olmalıdır. Gerillanın özel mülkiyet 
ve ticarete karşı mücadelesi, işçi sınıfı ve halk arasındaki özel mülkiyet-
çi ilişkilere karşı mücadeleyi de gerektirir. Özel mülkiyetçi ilişkilerin hakim 
olduğu yerde işçi sınıfı ve halk arasında dayanışma ilişkileri bozulur. Orta-
ya çıkan yoksullar arasındaki servet farkları işçi sınıfının mücadele birliğini 
bozar.
Sistemin hiyerarşik işleyişine yarayan ev sahibi işçiler-kiracı işçiler çelişkisi 
bazı varoş direnişleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçta, devrimci hare-
ketlerin lokal olana sıkışmalarının payı olduğu açıktır.
Bölge örgütlenmesiyle görevli gerilla birlikleri, düşünsel olarak bulunduk-
ları yerelin gerçekliğiyle sınırlı kalmamalıdır. Kapitalist düzenin işleyişini 
doğru çözümlemelidir. Bir önceki paragrafta örnek olarak verdiğimiz işçi 
sınıfını varoşlarda konumlandırma politikası, aynı zamanda kapitalist dev-
letin planlamasıydı. 

Kapitalizmin belli bir gelişmişlik düzeyinde burjuvazinin ihtiyacı olan emek 
gücünün, kendisi için en masrafsız şekilde konumlanmasının önünü açtı. 
Devlet güçlerinin bu alanlara müdahalesinin özünde, varoş yerleşimini ve 
devrimci hareketleri kontrol altında tutmak vardı. Mücadelenin yükseldiği 
dönemlerde devrimci hareket büyük oranda varoşlarda sınırlı kalma soru-
nunu yaşamıştır. Fabrika ve iş yeri esaslı devrimci örgütlenme nispeten zayıf 
kalmıştır. Devrimci hareket kent merkezlerine hakimiyet kurma konusunda 
da eksiklikler yaşamıştır. Gerilla, düşmanın devrimci hareketi sınırlandırma 
politikalarına ve saldırılarına karşı savaşmalıdır. Gerillanın lokal alanlara Ko-
mün Güçlerini oluşturma  amacıyla odaklanması gerekir. Bu odaklanmayla 
eş güdümlü olarak faşist devleti yok edecek stratejinin zaferi için herhangi 
bir alana yönelik savaş planı uygulanırken gerçekleştirilen planın bütünsel 
devrimci mücadeleyle uyumlu ve tamamlayıcı olması esas alınmalıdır.
Gerilla eylemi kitlelerin duygularına hitap etmeli ve sistem karşıtı hare-
ketlerin önünü açarak güçlü bir devrimci örgütlenme vaziyetine geçme-
lerine hizmet etmelidir. Faşizmin nasıl yenileceğini gösteren ve bu yolda 
bilinç oluşturan eylemler devrim stratejisinin hayata geçmesini sağlayabi-
lir. Kesintisiz devrimci taarruz gerillanın stratejik tarzıdır. Bu tarzın taktik 
savunma ve saldırı halleriyle bir alakası yoktur. Savunma gerektiğinde de 
stratejinin bir unsuru olarak kesintisiz devrimci taarruz tarzı ile savaşmak 
gerekir. Gerilla savunmaya kilitlenme durumunun tutsağı olamaz. Daima 
ileriye atılır ve yol açar. Yüksek hareket kabiliyeti gerilla savaşının esasıdır. 
Gerilla, düşmanın zayıf yönlerini tespit eder ve düşmanın ummadığı, bekle-
mediği anda keşfettiği zayıf yönlere sadırısını gerçekleştirir. Düşman darbe 
yedikçe iradesi kırılacaktır. Iradesi kırılan düşmana daha büyük bir güçle ve 
sıklıkla saldırmak gerekir. Düşman, devrimci güçlere saldırdığında ise ge-
rilla daha büyük bir enerjiyle düşmana misliyle cevap vermelidir. Düşman, 
işçi sınıfına ve halklara saldırdığına pişman edilmelidir. Özgürlük Güçlerinin 
devrimci savaş tarzının esaslarından biri  saldırgan düşman güçlerini tered-
dütsüz bir şekilde imha etmektir.
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“Klasik kent, kapitalizm 
öncesi kenttir. Genel 
olarak kır yerleşimin-

den, köyden farklı özel-
likleriyle tanımlanır. 

Kent nüfusunun, köy 
nüfusundan fazla olu-
şu, zanaatların gittikçe 
gelişerek örgütlenmesi, 

ticaret merkezi oluşu 
alt yapı ilişkilerine ait 

özellikleridir. “

Şehir, sömürü düzeni, ideolojik ve yönetsel 
hegemonyasını sürdürebildiği sürece sade-
ce burjuvazinin kalesidir. Diğer taraftan şe-
hir devrimci işçi sınıfı ve halkların özgürlük 
yolunda harekete geçtiği andan itibaren, 
onun her tuğlasında, kaldırım taşında, her 
yerinde alınteri ve kanı olan devrimci kit-
lelerin gerçekten yaşamak ve zulme karşı 
savaşmak için ihtiyaç duyduğu olanaklarla 
dolu büyük ormanıdır. Doğru değerlendiri-
lirse kent olarak adlandırılan büyük orma-
nın tüm imkanları, onu ‘gerçek’ yapanların 
tutsaklıktan kurtuluşunun hizmetinde ola-
caktır. Heryerde olan proletaryadır.
Sömürücü asalak sınıfının temizliğini, ye-
meğini yapan, giysilerini diken, evlerini inşa 
eden, sağlık hizmetlerini sunan … onlardır.
Proletarya hiçbir yerdedir çünkü; kendine ait olmayan, sömürücü asalak sı-
nıfın onu herhangi bir araç gibi kullandığı hayatı yaşamaktadır. Kendi kö-
leliğini haklı bulanlar ve efendileriyle özdeşleşenler kapitalist kent olarak 
adlandırdığımız iktidar anıtının yıkılmasının imkansızlığından bahsederek 
durmaya devam etsinler! Özgürlük uğruna savaşanlar büyük ormanın ba-
rındırdığı devrimci imkanları görmektedir ve bu imkanları sonuna kadar 
kullanmakta tereddüt etmeyeceklerdir.
Kapsadığı büyük nüfus yoğunluğu, üretim-tüketim-idari sistematiği ve ör-
gütlenmesiyle kapitalist kent bütünleştirici, mekansal bir mekanizma gö-
rünüşü arz eder. Sadece görünüşü esas almak gerçeği bulmaya yaklaşmak 
açısından sakıncalıdır. Biçimsel olarak bütün gibi görünen kapitalist kentte, 
burjuvazi ve proletarya iki karşıt sınıf olarak birbirine hiç karışmadan iki 
farklı dünyada yaşamaktadır. Bu noktada mekansal yaşam ayrılığından çok 
yaşama şartları ve biçim ayrılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla artık kapita-
list kent kapsamında burjuvalara ait bir iç dünyadan işçi sınıfı ve emekçilere 
ait dış dünyadan bahsedebiliriz.
İç dünya toplumsal üretimin bütün olanak ve ürünlerinden, hizmetlerinden 
faydalanmaktadır. Dış dünya tüm toplumsal değerleri ürettiği halde kendi 
yarattığı imkanlardan sadece ölmeyecek ve üreyebilecek kadar faydalan-
maktadır.

Dış dünya tüm toplumsal değerleri ürettiği halde kendi yarattığı imkanlar-
dan sadece ölmeyecek ve üreyebilecek kadar faydalanmaktadır. Bu çalış-
ma kapsamında kapitalist kente dair yapmaya çalışacağımız analizler esas 
olarak iç dünyayla dış dünyanın çatışmasına odaklanacaktır. Bu doğrultuda 
öncelikle kapitalist kentin ne olduğunu açıklamamız gerekmektedir.
Kapitalist kent, klasik kent ile aynı şey değildir. Onu, kentin tarihsel ortaya 
çıkış şartlarının herhangi bir ürünü olarak nitelendiremeyiz. Bununla birlik-
te sadece burjuvazinin iktidar merkezi olması itibariyle de klasik kentten 
ayrılmaz. Kapitalist kent, burjuvazinin iktidar merkezi olması yanı sıra kaçı-
nılmaz bir şekilde gerçekleşecek olan proletarya devriminin de merkezidir. 
Kapitalist kent ahlaksızlığın, anti-kültürün, yoksulluğun, insanlığa karşı işle-
nen suçların… ve eşitsizliğin-sömürünün üretildiği ve dayatıldığı bir tür tut-
saklık mekanizmasıdır. Diğer taraftan devrimci proletaryanın ve halkların, 
bu zulüm düzenine karşı direnişinin ve özgürlük savaşımının da merkezidir.
Klasik kent, kapitalizm öncesi kenttir. Genel olarak kır yerleşiminden, köy-
den farklı özellikleriyle tanımlanır. Kent nüfusunun, köy nüfusundan fazla 
oluşu, zanaatların gittikçe gelişerek örgütlenmesi, ticaret merkezi oluşu alt 
yapı ilişkilerine ait özellikleridir. Özgün hukuk-yerel yönetim işleyişi-eği-
tim sistemi, inanç merkezine sahip olması üst yapıya ait olan özellikleridir. 
Bütün bu özellikler kapitalist kentte de mevcuttur. Fakat, kapitalist kent 
sadece kent öncesi yerleşimlerden klasik kentin farklarıyla nitelendirilemez.
Kapitalist kent sanayi, tarımsal üretim, ticaret, finans hizmet üretiminin 
tümünü yöneten ve planlayan merkezdir. Eğitim, sağlık, inanç ve askeri 
kurumların idaresi de kapitalist kent örgütlenmesinin kontrolündedir. Ka-
pitalist kent örgütlenmesi, merkezi devlet ve yerel yönetim kurumlarının 
bütünsel ve sistematik işleyişidir. Her kapitalist kent, ulus devletin organik 
ve yönetsel elemanıdır. Emperyalist güçlerin tesis ettiği ilişkiler ağının bir 
parçasıdır. Kapitalist kent, doğal yaşamdan kopuşun insanın doğa üzerinde 
kurmaya çalıştığı -imkansız- egemenliğin doruğudur. Bu yaklaşımın pratik-
leşmesi sonucu kır-kent çelişkisi çıkabileceği en yüksek seviyeye çıkmıştır.
Görüldüğü gibi klasik kentteki gibi sadece üretimin artışı sonucu insan ya-
şamını devam ettirecek temel ürün fazlasının elde edilmesi, toplumsal ya-
şamın sürdürülmesine uygun coğrafi şartlarda çok sayıda insanın bir araya 
toplanarak örgütlenmesi, tarımsal ürünü arttıran zanaatların gelişimi vb. 
gibi maddi ilerlemeler kapitalist kentin oluşumunu açıklamaya yetmemek-
tedir.
Üretici güçlerin gelişmesine denk düşen bahsettiğimiz bazı sonuçlara bağlı 
olarak belli bir yönetsel erk tarafından depolanan fazla ürünlerin toplum-
sallaşmayı arttırma doğrultusunda dağıtılması da kapitalist kentin oluşu-
munu açıklamaz.
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Bu ve benzeri gelişmeler zaten klasik kentte mevcuttur. Sanayi devrimi de 
bahsettiğimiz gelişmelerin sonucu ve devamıdır. Bu nedenle sanayi devri-
mi kapitalist kentin oluşumunun temel sebebi değildir.
Sanayi devrimi, kapitalist kent örgütlenmesinin gerçekleşmesine yarayan 
koşullardan sadece biridir. Kapitalist kent, sadece bir yönüyle ve tarihsel bir 
evre açısından mekansal ve teknik olarak sanayinin merkezi olarak adlan-
dırılabilir. Bu gerçekliği gözden kaçırırsak fabrikaların, sanayi üretim mer-
kezlerinin kentler dışındaki konumlanmalarını ve ”belli bir ulus devlet koru-
ması” altında olan monopollere ait  fabrikaların bağlı oldukları ulus devlet 
sınırları dışındaki üretim tesislerinin varlığını açıklayamayız. Ulus devletin 
ortaya çıkışına denk düşen serbest rekabet evresi aynı zamanda tekelci 
kapitalizme geçişin koşularını hazırlamıştır… Bahsettiğimiz kapitalizmin 
oluşum evresi kapitalist kentinde gerçek manasıyla ortaya çıkış sürecidir. 
Serbest rekabet döneminin zorunlu kapitalist girişim anarşisi tekeller lehi-
ne sonuçlandığında kapitalist kent gerçek manasıyla ortaya çıkmıştır.
Kapitalist kent esas olarak tekelci kapitalizmin hakimiyetiyle nitelendirile-
bilir. Serbest rekabet döneminde kent, yeni teşkil olan işçi sınıfının pri-
mitif direniş, iktidarı tam olarak teşkil etmek yolunda çabalayan burjuva-
zinin ”devrim”, elinde ne kadar kaldıysa kalanı korumaya çalışan feodal 
kalıntıların karşı devrim alanıdır. Sanayi kenti olarak adlandırılan merkezler, 
burjuva iktidarının kaos halinde gerçekleşen doğum alanlarıdır. Kapitalist 
tekellerin hakimiyet merkezi olarak kent; burjuva ordusunun, parlamento-
sunun, hukukunun, eğitim sisteminin ve ideolojik aygıtlarının olabilecek en 
üst düzeyde merkezileştiği ve kendi sınıf çıkarları doğrultusunda senkron 
sağladığı gittikçe genişleyen mekansal merkezi iktidar anıtıdır. Bu noktada 
milyonlarca insanın bir arada yaşadığı bir tür açık hava hapishanesiden 
bahsediyoruz. Bu hapishanede görünen duvarlar olduğu kadar görünmez 
duvarlarda vardır.
Kapitalist kenti ortaya çıkartan dinamikler özetle şunlardır:
1. Sanayi devrimiyle beraber kentin kıra hakim olma süreci tamamlanmıştır. 
Bu durum yapısal kaçınılmaz bir ana eğilimin toplumsal değişim sürecine 
hakim olmasıdır. 
2. Tarımsal üretim, bu eğilim doğrultusunda süreç içinde gittikçe sanayi 
üretiminin ve ona bağlı örgütlenmenin denetimine girmiştir. Bahsettiğimiz 
sürecin sonucunda kapitalist tarımsal üretime geçilmiştir. 
3. Kır nüfusu kentlere akmış ve kapitalist kentin idaresi altına girerek işçi-
leşmiştir. Bir yanıyla işçileşen kitlelerin kapitalist kenti, kapitalist kentin ise 
işçi sınıfını yarattığını belirtebiliriz. 
4. Kapitalist kentin embriyo, tam olarak gelişmemiş hali serbest rekabet 
döneminin geçiş kentidir. Kapitalist kent tekellerin hakimiyet kurmasıyla

tam olarak ortaya çıkmıştır.
Kapitalist kent üretimin devrimsel nitelikte artışına rağmen üretim biçi-
minin ve sonuçlarının irrasyonalleşmesi, insanın insana-insanın emeğine 
yabancılaşması, anti-demokratik merkeziyetçi yönetimin tam hakimiyeti, 
sürü biçiminde yaşayan insan topluluklarının depresyonu, yoğun bir ile-
tişimsizlik ve yalnızlaşmadır. Kapitalist kent herkesin ihtiyacına yetecek ve 
hatta fazla gelecek miktarda metanın işçi sınıfından ve halklardan esirgen-
diği depodur. Bu büyük depo küçük bir hırsızlık çetesi olan tekelci burju-
vazi ve işbirlikçilerinin elindedir. Kapitalist kent, bilginin ve vasıfların üretim 
merkezidir. Fakat, niteliği üreten eğitim ve öğretim kurumları burjuvazi-
nin lehine, halkın aleyhine çalışmaktadır. Kapitalist kent, egemen sınıfla-
ra sağlık sunarken halka hastalık yaymaktadır. Kapitalist kent, işçi sınıfı ve 
halkların mekansızlıklarının istiflendiği çaresizliğin esaretidir. Milyonlarca 
insan aynı mekanlarda iç içe yaşarken birbirinin farkında olamayacak du-
rumdadır. Ulaşım olanakları işçi sınıfının ömür törpüsüdür. Emekçiler bir 
yerden diğerine özgürce seyahat edemezler, sömürülmek üzere nakledi-
lirler. Kapitalist kentin sömürücü ve baskıcı işleyişine ve ürünlerine daha 
birçok örnek verebiliriz.
Kapitalist kenti fiziki ve sosyal özelliklerine göre iki yönden analiz etmek 
gerekir. Fiziki özellikleri içinde bulunduğu doğal koşullar ve sosyal duru-
ma bağlı kent yerleşim-yönetim planı olarak iki alt başlığa ayrılır. Coğrafi 
özellikler; iklim, ulaşım koşulları, binaların durumu, yollar vb. kentin doğal 
koşullarını anlatır. Deniz kenarındaki ve dağların arasındaki kentin geril-
laya sunduğu imkanlar ve imkansızlıklar farklıdır. Soğukluk-sıcaklık ve en 
önemlisi ani değişen iklim şartları devrimci savaş taktiklerinin uygulanması 
yolunda fırsatlar sunar. Yolların fiziki özellikleri ve trafiğin durumu bilinme-
li, doğru değerlendirilmelidir. Binalar ve evlerin dizilişinden, yüksek ya da 
alçak oluşlarından yararlanmayı bilmek gerekir.
Kent yerleşim planı, ender görülen iç içe geçme durumları hariç sosyal sı-
nıfların yaşam ve çalışma biçimlerine göredir. Kent yerleşim planının te-
mel bölümleri şunlardır; varoşlar, işçi semtleri, sanayi merkezleri, burjuva 
semtleri, askeri koruma alanları, kent merkezleri. Varoşlar, işçi semtleri ve 
sanayi merkezleri gerilla için üslenme ve örgütlenme alanlarıdır. Üslenme 
ve örgütlenme alanlarında esas olan devrimci güçleri koruma ve faşist düş-
manın hegamonyasını kırmaktır. Bu alanlarda ilk hedef, düşman hareketini 
kısıtlamak olmalıdır. İkinci hedef, devrimci güçlerin korunaklı gelişim alan-
larının, komün güçlerinin oluşturulmasıdır. Üçüncü hedef, düşman güçle-
rinin varoşlarda, işçi semtlerinde ve sanayi merkezlerinde etkisizleştirilme-
sidir. Sanayi merkezlerinde verilen devrimci savaş üretimin kontrolünü ele 
geçirmeye yönelik olmalıdır.
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Kapitalist sistem, kent merkezi vasıtasıyla bütünlüğünü ve işleyişini sağlar. 
Kuşkusuz devrimci savaşın hedeflerinden biri kent merkezlerini ele geçir-
mektir. Kent merkezlerini ele geçirmeye yönelik temel devrimci savaş tarzı 
aşağıdaki aşamalara göre planlanmalıdır:
1. Kitlelerin kent merkezini hedef alarak sürekli taaruz durumuna geçmesi 
sağlanmalıdır. 
2. Kent merkezinde faşist düşman karşısında konumlanmayı sağlayacak 
alanlar ele geçirmelidir. 
3. Kent merkezi tümüyle ele geçirilmelidir. 
Bu doğrultuda gerilla savaşı ve ayaklanma yöntemi (toplumsal koşullara 
göre, fırsatları değerlendirerek) birlikte kullanılmalıdır. Ayaklanma kendili-
ğinden ya da öncü tarafından yönlendirilmek suretiyle de gerçekleşebilir. 
Devrimci öncü, gelişebilecek toplumsal hareketlere her zaman hazır olan 
devrim hedefi doğrultusunda sevk ve idare yapabilendir.
İşçi sınıfı ve emekçilerin yaşam alanlarında gerçekleşen örgütlenmeye dü-
zen güçlerinin saldırıları kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecektir. Faşist düş-
manın yerini bilmediği, bulamadığı hedeflere saldırması mümkün değildir. 
Bu nedenle gerilla hiçbir yerdeyken her yerde olmalıdır. Düzen güçleri işçi 
sınıfına ve halka saldırdığında gerilla savunma pozisyonunu, asla düşmanın 
seçtiği alanda gerçekleştirmemelidir. Bununla birlikte savunmaya kilitlen-
me zayıflığına da düşmemelidir. Böyle durumlarda hızlı ve hareketli olmayı 
esas almalı ve kesintisiz devrimci taarruz tarzıyla burjuva semtleri-mekan-
ları ve onları koruyan kolluk kuvvetleri hedef alınmalıdır. Faşist partiye işçi 
ve emekçileri avlamak için yola çıkmanın bir bedeli olduğunu Özgürlük 
Güçleri göstermelidir.

Kentin Barındırığı Devrimci Olanakların Kullanılması
  Kentlerin devrimci savaşın yürütülmesi için birçok olanak ve fırsatı barın-
dırdığını tespit ettik. Fırsatların ve olanakların tespit edilmesi gerekir. Fakat, 
sadece tespit etmek başarı için yeter şart değildir. Fırsat ve olanakları kul-
lanabilecek yeteneklere de sahip olmak gerekir. Sürekli eğitim faaliyetinin 
yanı sıra savaşçı gerçekten savaşmayı ancak savaş alanlarında öğrenebilir. 
Devrimci savaşı sürdürebilmek için gerekli olan yetenekler de kullanılarak 
geliştirilir.
Özgürlük savaşçısı kaldıramayacağı yükün altına girmemelidir. Diğer ta-
raftan kolaya kaçarak kapasitesinin altındaki hafif yükleri kaldırmayı tercih 
ederek yapılması gereken işlerden kaçınılmamalıdır. Doğru tarz, insanın 
tam kapasitesini kullanarak yapılması gereken ve yapabileceği işe yönel-
mesidir. Devrimci faaliyet böyle uygulanırsa insanın neyi yapıp yapamaya-
cağı, hangi konuda eksik veya tam olduğu ortaya çıkacaktır. 

Eksikliklerin farkında olan bir devrimci eksikliklerinden kurtulma şansını 
elde etmiş olur. Neler yapabileceğini, başarabileceğini gören bir devrimci 
birçok engeli aşabilir ve sorunları çözebilir. Kendini yönetemeyen biri dev-
rimci savaşı hiç yönetemez ve yürütemez.
Etkin bir güç amacına doğru aksiyonuyla tanımlanır. Belli bir sonuç, etki 
yaratmayan enerji potansiyel durumdadır. Ağır bir taş belli bir potansiyel 
enerji barındırır ve hareket geçmediği durumda gücü etkinleşemez. Fizik 
biliminde enerjinin korunumu yasası vardır ve taş harekete geçmese bile 
potansiyel enerjisini barındırmaya devam edecektir. Sosyal bilimlerde bu 
kanun aynı şekilde geçerli değildir. Potansiyel devrimci enerji doğru za-
man, mekan ve önderliğe sahip olarak harekete geçmezse yitirilebilir.
Birim zamanda yapılan işe güç denir. Güç işin yapılma hızının ifadesidir. 
Harekete geçmeyen enerjinin, yapılmayan işin güç olarak bir karşılığı da 
yoktur. Hız gücün ortaya çıkabilmesi için formülde zorunlu olarak bulun-
ması gereken bir parametredir! Devrimci faaliyet yan gelip yatma hali için 
uygun bir pratik hal değildir. Toplumsal faaliyet bir iştir ve her iş gibi ama-
cına yönelik gerçekleşir. Toplumsal devrim amacına yönelmek için varolan 
duruma güç uygulayarak potansiyel enerjiyi harekete geçirmek gerekir. 
Hareketin başlaması yeterli değildir. Gücün doğru hedefe yönlendirilmesi 
gerekir. İşte bu yönlendirme özelliğini, sevk idare yeteneği olarak adlandı-
rıyoruz. Sevk kavramını bir yerden bir yere, bir durumdan başka bir duruma 
taşıma, idare kavramını ise bu faaliyeti gerçekleştirmek için engelleri aşma 
eylemlerine karşılık olarak kullanıyoruz.
Sevk-idare etmek, belli bir amacı gerçekleştirmek için örgütlenmiş yapıyı 
hedefine ulaştırma işlemidir. Komutanın, önderin olmazsa olmaz özelliği 
sevk idare yeteneğine sahip olmasıdır. Komuta sorumluluğunu almak, ini-
siyatif sahibi, karar verici ve kararlarının sorumluluğunu taşıyacak nitelikte 
olmayı gerektirir.
Kapitalist kent insanı nesneleştiren bütünsel sömürü ve baskı mekanizması 
olarak çalışır. Dikey merkeziyetçi ve hiyerarşik esaslı işleyiş ve örgütlen-
me, itaat edenlerle itaat edileni üretmektedir. Bu sistem düşünsel üretim  
tembelliği yaratma yoluyla düşünmeden çalışmanın ve yaşamanın işleyişini 
sürdürmeye çalışır. Büyük bir çoğunluğun sadece yönetildiği, yönetilenleri 
yönetenlerin de başkaları tarafından idare edildiği, herkesin sistem tarafın-
dan kontrol altında tutulduğu mekansal düzenektir kapitalist kent.
Devrimci öncü devrimci maddenin ortaya çıkması yolunda çaba sarf eder. 
Ortaya çıkan devrimci madde kolektif ilişki tesis ettiği diğer devrimci mad-
deleri de geliştirir. Böylece devrimci maddelerin birliğinin kolektif aksiyon 
gücü etkinleşir.
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Kapitalist kentte devrimci savaş sistemle iç içe göğüs göğüse savaşımı ge-
rektirir. Şehirde devrimci faaliyet yoğun saldırı altında ilerlemeyi başararak 
sürdürülebilir. Stratejik netliğe ve taktik üretkenliğe sahip bir kadroyu kapi-
talist kentin engellleri durduramaz. Stratejik netlik, taktik üretkenlik ancak 
esneklik kabiliyetine sahip olunursa mümkündür.
Stratejiyi hayata geçiren taktikler esnek olmalıdır. Esas olan taktik yönte-
min kendisinde ısrar değil, hedefe varma konusunda ısrardır. Bir nehri ge-
çip karşı kıyıyıya ulaşmak isteniyorsa hedef karşı kıyıya ulaşmaktır. Yüzerek 
geçmek, bir kayık kullanmak, iki kıyı arasına gerili bir ipi kullanarak geç-
mek gibi yöntemleri kulllanıp kullanmamak esas değildir (Uygulanan taktik 
yöntemler devrimci kültüre, ahlaka ve devrim amacına uygun olmalıdır!). 
Esneklik kabiliyeti hedefe varacak en doğru yöntemi bulmaktır.
Bu yaklaşıma bağlı olarak gerilla savaşında mevziler daima esnek olmalı-
dır. Korunması gereken devrimci proletaryanın ve halkların genel mevzileri, 
gerillanın özgücü ve hareket kabiliyetidir. Savunulması gereken bahsettiği-
miz bu unsurlar birbirine kopmaz bir biçimde bağlıdır.
Esneklik yeteneği, faaliyet üretken bir tarzla yürütülmezse etkinleşemez. 
Üretkenlik yeteneği, taktiklerin belirlenmesi ve ihtiyaçların elde edilmesi 
olmak üzere iki temel başlık altında irdelenmelidir. Taktik üretkenlik geli-
şebilecek her tür soruna çare bulma ve ortaya çıkabilecek engelleri kaldır-
ma yeteneğidir. Taktik önderlik, öngörülü olmayı ve mümkün olduğunca 
her olasılığa göre bütünlüklü ana plana ve yedek planlara sahip olmayı 
gerektirir. Tecrübe birikimi, kıvrak zeka, soğukkanlılık taktik üretkenlik ye-
teneğini güçlendiren faktörlerdir. Gerilla, hareket halindeyken, bedensel 
performans sergilerken, devrimci akıl çalışırsa taktik üretkenlik yeteneği 
işleyebilir. Taktiklerin ve ihtiyaçların elde edilmesi silah, mali kaynak, gıda, 
barınma vb. teminini-üretilmesi-geliştirilmesi konuları ihtiyaçların elde 
edilmesi üretkenliğidir. Bu yetenek bir yönüyle lojistik örgütlenmesinin di-
ğer yönüyle de teknik yöntemlerin verimli kullanılmasıdır. Lojistik, ihtiyaç-
ların bulunması-saklanması-korunması usullerinin bilinmesini gerektirir. 
Teknik yöntemlerin kullanılması ise iş aletleri bilgisine, araç ve gereçlerin 
bakımı-tamiratı ve pratik üretim kabiliyetine sahip olmakla mümkündür.
Günümüzde üretimin vardığı gelişmişlik düzeyi birçok teknik uzmanlık ala-
nı yaratmıştır. Bir kişinin devrimci yaşamı ve savaşı sürdürmek konusun-
da ihtiyacı olan temel teknikleri asgari olarak kullanabilmesi bazı teknik 
alanlarda yetkinleşmesini gerektirir. Fakat, tekniğin her alanına bir kişinin 
hakim olması mümkün değildir. Üretim tekniğinin her alanına ve her şeyin 
üretim kabiliyetine sahip olan proletaryadır. Çok açıktır ki tekniğin, devrim-
ci mücadelenin hizmetinde etkin bir şekilde kullanılmasının yolu işçi sınıfı-
nın örgütlenmesidir. İnsan yaşamının sürmesi için gereken metaların

tümünü üreten ve işlemesini sağlayan işçi sınıfıdır. Dolayısıyla işçi sınıfının 
devrimci örgütlenmesi aynı zamanda tekniğin devrimin hizmetine sunul-
ması olacaktır.
Örgütlenme yeteneğinin; kendini, devrimci örgütü ve toplumu örgütlemek 
olmak üzere üç yönü vardır. Kendini örgütleme devrim amacı doğrultu-
sunda devrimcinin maksimum enerjisini ve bütün kabiliyetlerini sunacağı 
bir planlamayı ve öz disiplini hayata geçirmektir. Devrimci örgütü orga-
nize etmek genel olarak stratejik plan ve hedefe bağlı olarak taktik üret-
mek ve uygulamaktır. Örgütlenmenin bu yönü büyük oranda sevk-idare 
ve devrimci ilişkiler-kültür tesis etmenin konusudur. Toplumsal örgütlen-
me ise örgütlenmenin belirttiğimiz birinci ve ikinci yönünü de içine alan 
çok daha kapsamlı sosyal ilişkilenme ve konumlanma bütünüdür. Devrimci 
öncü mümkün olduğunca geniş toplumsal ilişkiler ağına sahip olmalıdır. 
Devrimci olanaklar ve enerji örgütlenme faaliyetinde belli bir plana ve tar-
za bağlı olarak en verimli biçimde değerlendirilmelidir. Örgütlenmenin ilk 
adımı ilişkilenmedir. Gelişi güzel, tesadüfi ilişkilenme doğru değildir. Dev-
rimci örgütlenmeyi sağlayacak ilişkilenme faaliyeti stratejik ve taktik plan-
lara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İlişkilenmeyi tesis etmek için doğru 
yöntem ve planla hedefin olduğu mekana yönelmek gerekir. İlişkilenme 
faaliyetinde esas hedef potansiyel devrimci madde olan topluluğun (üyesi) 
doğal öncüsü olan kişilerdir. Bir kez doğal öncü kendi niteliğinin başka bi-
rinde olduğunu fark ettiği andan itibaren ilişkilenme süreci kaçınılmaz ola-
rak başlar. Potansiyel devrimci maddenin kendini harekete geçirmesinin 
ve üretmesinin mümkünatı olarak ilişkilenme gerçekleşir. Bu durum dev-
rimci ilişkilenmenin başlangıcı olarak adlandırabilir. İlişkilenme faaliyetiyle 
devrimci örgütlenme faaliyeti asla birbiri ile karıştırılmamalıdır. Devrimci 
örgütlenme sınıf savaşımının aktif halidir. Devrimci mücadelenin ve savaşın 
başarısı ve güçlenmesini esas alır…
Devrimci örgütlenme zafer fikrinin ve inancının oluşturulması ve pratiğinin 
gerçekleştirilmesidir.
“İnsanlık tarihinde yok olmanın eşiğindeki her gerici kuvvet son bir hamle ile 
zorunlu olarak devrimci kuvvetlere karşı atılır ve çok zaman da bazı devrimci-
ler görünüşte kuvvetli olan ve iç bünyedeki zayıflığı gizleyen görüntüye bir an 
aldanarak düşmanın sonuna yaklaştığı ve kendilerinin de zafere çok yaklaşmış 
oldukları gerçeğini göremiyorlar” (Mao Zedung, Seçilmiş Eserler Cilt 3, 1942)
Devrimin zaferinin mutlaklığı gerçeği görmek ve onu yaşamakla mümkün-
dür. Faşizmin yenilmesini, devrimin gerçekleşmesini piyangodan çıkacak 
bir ikramiye gibi beklemek kadar büyük budalalık olamaz. 
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Bizim hayalci olduğumuzu ve boş inançlara sahip olduğumuz palavrasını 
savunanlar yakında devrimci işçi sınıfının ve halkların gücü karşısında sar-
sılacaktır. Devrimin sarsıntısı kimi nereye düşürür ya da çıkartır bilemeyiz 
fakat bu konuda tereddütsüz bildiğimiz şey gerçeği arayanların onu tahay-
yül edebilmesi ve ona inanması gerektiğidir.
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DEVRİMCİ BİR SAVAŞ ÖRGÜTÜNÜN İNŞASI 1

DEVRİMCİ BİR SAVAŞ ÖRGÜTÜNÜN İNŞASI 1
“Komün örgütlenmesiyle 
doğanın zorlu koşulları-
na karşı savaşma kabili-
yetini elde etti ve yaşam 

kavgasında muzaffer 
oldu. Hiç kuşkusuz 

komünal yaşam insanın 
varoluşunu mümkün kı-
lan düzen ve niteliktir.”

Doğa koşullarında kendini savunma kabili-
yetine sahip olmayanın yaşamını sürdürme 
ihtimali yoktur. Kendini savunma kabili-
yeti insanın doğal olarak sahip olduğu bir 
özelliktir. İnsanın doğasından kaynaklanan 
kendini savunma yeteneği savaş kabiliyeti-
ni mümkün kılan kaynak ve zemindir. Savaş 
toplumsal bir eylemdir. Her toplumsal ey-
lem gibi siyasetin icra edilmesinin biçimidir. 
Savaşın amacını sosyo-ekonomik düzenle-
rin niteliğine göre belirleyebiliriz. Komünal 
toplumlarda yaşanmakta olan savaş olarak 
tanımlanamaz kuşkusuz, ancak orada da
doğada yaşamını sürdürmek için bir öz savunma mücadelesi vardır. Sınıflı 
toplumların ortaya çıkışıyla savaşın amacı olarak doğada yaşamı sürdürme-
nin -öz savunmanın- yanısıra bir kesimin bir kesim üzerinde iktidar geliştir-
mesi biçiminde değişmiştir. İktidar kavramını, insanın insan üzerinde ege-
menlik kurmasına karşılık olarak kullanıyoruz. Sınıf egemenliğine dayanan 
siyasal düzenekler iktidar gücünü ortaya çıkartır. İktidar gücünün hakim 
olduğu toplum kaçınılmaz olarak kendi içinde sürekli savaş halindedir. Bu 
durum karşıt sınıfların savaşıdır. 
 Tarihsel olarak insan kendini var ederken ve yapılandırırken açlık-
la, diğer avcı hayvanlarla, iklim koşullarıyla, hastalıklarla ... doğadaki tüm 
zorluklarla mücadele etti. Komün örgütlenmesiyle doğanın zorlu koşulları-
na karşı savaşma kabiliyetini elde etti ve yaşam kavgasında muzaffer oldu. 
Hiç kuşkusuz komünal yaşam insanın varoluşunu mümkün kılan düzen ve 
niteliktir. İktidar gücü komünü bastırıp egemen olduğunda insan edinebi-
leceği en güçlü, etkili düşmanı (kendisini kendine düşman edeni) yarattı. 
Sınıf mücadelesi sonucu itibariyle iktidar kurma amacıyla kitleler halinde 
birbirini yok etmek üzere harekete geçen insanların savaşıdır. Sınıflı top-
lumlar ve onların sebebi, sonucu olarak iktidar gücü hiçbir açıdan insanın 
doğadaki savaşımını kolaylaştırmamıştır. Hiçbir doğa olayı bahsettiğimiz 
iktidar savaşları kadar insana zarar vermemiştir. Tüm toplumsal örgütlenme 
ve üretim kabiliyetleri iktidar gücünü hizmetinde kullanıldığından dolayı ik-
tidar savaşı insanlığı yok edebilecek bir siyasal olgudur. İnsanlığın geleceği-
ni kurtarabilecek tek yol gerçek barışı tesis etmektir. Emperyalist kapitalist 
düzen egemenliğini sürdürdüğü müddetçe barıştan söz etmek 
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mümkün değildir. Sömürücü asalak sınıfın hakimiyeti altında barıştan söz 
etmek kadar büyük budalalık ve riyakarlık olamaz. İşçi sınıfı, halklar kadın-
lar ... eşitliği ve özgürlüğü kazanmadan, herkes için adalet sağlanmadan, 
baskı ve sömürü düzeni ortadan kalkmadan barış boş bir hayalden başka 
bir şey değildir. Savaşı ortadan kaldırmak, gerçek barışı tesis etmek için 
devrimci savaş kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
 Gerçek barış işçiler ve halklar arasında tesis edildiği andan itiba-
ren sömürücü asalak azınlığın ne gücü ne de hükmü kalır. Teknik olarak 
burjuva orduları da işçilerden, halklardan oluşmaktadır. İşçiler kendileri-
ni sömüren, baskı altında tutan patronlara hizmet ettiklerinin bilincinde 
olmadan burjuva ordularına katılmaktadır.  Burjuvazinin halka dayattığı 
yaşam çaresizliğin cehennemidir. Kitlelere sunduğu vatan duvarları görün-
meyen bir hapishane, vaat ettiği ise hiçbir zaman ulaşılmamış olan sahte 
bir cennettir. Hapishane insanın aidiyet duymadan, iradesi dışında, özgür-
lüğü kısıtlanmış bir şekilde yaşamaya tutsak olduğu yerdir. İnsanın yurdu 
ise özgür olarak, iradesiyle, aidiyet duyarak yaşamayı tercih ettiği yerdir. 
İnsan ihtiyaç duyduğu ve sahip olmadığı bir şeyi edinmek ister. Bunun için 
savaşım verir. Egemen sınıflar ideolojik, siyasal, ekonomik, askeri, kültürel 
tüm cephelerden insanların bu ihtiyacını çarpıtmayı ve kendisine yedek-
lemeyi hedefler. Sömürü düzeni, sömürülenler tarafından onaylanmadan 
ve yürütülmeden kendisini sürdüremez. Bu nedenle devrimci savaş pratik 
olduğu kadar ideolojik ve kültürel olarak da sömürü düzeninin bütününü 
hedef almak zorundadır. AKP-IŞİD faşizmine karşı Özgürlük Güçlerinin mü-
cadelesi emperyalist kapitalist iktidar güçlerine karşı topyekun bir devrimci 
savaştır.

Devrim hedefinde netleşme, devrimci yaşamda karar kılmadır
Kapitalist düzen faşist devlet biçimi eliyle yönetiliyor, hegemonyasını tesis 
ediyorsa sınıf savaşımı gittikçe keskinleşir ve teşhir olur. Bu durumun ge-
çerliliği devrimci proletarya ve halkların çıkarları açısından negatif ya da 
pozitif sonuçlar doğurmasına bağlı değildir. Keskinleşen sınıf savaşımına 
kitleler ya yığınlaşarak faşizm saflarında ya da devrimcileşerek sosyalizm 
saflarında katılırlar. Faşist diktatörlüğün iktidarlaştığı tarihsel örneklerde 
ortak özellik olarak kitlelerin faşist parti ve halk saflarında kamplaşarak po-
litikleştikleri görülmüştür.
Faşist parti tam manasıyla bir savaş örgütüdür. Bu nedenle saldırgan bir 
biçimde örgütlenmesi zor olmamaktadır. Devrimci proletarya ve halklar 
doğası gereği insanlar arasında gerçek barışı amaçlayan örgütlenmedir. 
Dolayısıyla savaş pozisyonu almaması doğaldır.

Bu noktada işçi sınıfı ve halkların kurtuluşunu gerçekleştirmek için zor ola-
nı başarmak gerekir ve devrimci örgüt, kültür ve karakter bu noktada te-
reddütsüz devreye girer. Devrimci öncünün bu müdahalesi çözümsüzlüğe, 
çaresizliğe ve kısır döngüye karşı yıkıcı bir taarruzdur. Devrimci taarruzun 
başarılı olması devrimci savaş kabiliyetine sahip olmayı gerektirir. 
Devrimci savaş kabiliyetini elde etmek için onun gelişmesinin önündeki 
engelleri belirlemek ve aşmak gerekir. Kapitalist toplum mekanizması in-
sanları iktidar gücünün kontrolünde yaşamaya, hareket etmeye ve üret-
meye zorlamaktadır. Bu hiyerarşik mekanizma, bağımlılığa dayalı dikey bir 
disiplin oluşturur. İnsanın özgür iradesi sürekli baskı altında ve kullanıl-
maz durumda olduğundan dolayı işlemez hale gelir. Bu durum özgür irade 
gerektiğinde (devrimcilik bir yönüyle insanın harekete geçmesi-inisiyatif 
almasıdır) burjuva toplumda dayatılmış ve edinilmiş bireyci statüko yok 
edilmezse başıbozukluk, dağınıklık, öz disiplin yoksunluğu yaratır. Ortaya 
çıkması muhtemel böyle bir ortada kalma durumu burjuva sistemden he-
nüz kopulmadığı anlamına gelir. Bu hal devrimci bir şekilde aşılmazsa kaçı-
nılmaz olarak en düşkün şekilde sisteme tekrar entegre olmakla sonuçlanır.
istemle devrimci saflar arasında kalma halinin yarattığı başıbozukluktan 
kurtulmak devrim hedefinde netleşerek mümkün olabilir. Devrim hede-
finde netleşme devrimci yaşamda karar kılmadır. Devrimci kararlılık pratik 
yaşam ve fikirler arasında tam bir tutarlılık gerektirir. Aklını kullanabilen bir 
kişi kendisinin yaşamı üzerindeki belirleyicilik gücünün farkına varacaktır. 
Belirleyicilik gücünün farkında olan insan karar verebilecek ve kararlarının 
sorumluluğunu taşıyacaktır. Kararlarının sorumluluğunu taşımak  özgü-
venin gerçekleşmesidir. Devrimci işçi sınıfı ve halklarla kaderini birleştiren 
insan ancak tam olarak komüne güvenmiş olur. Güvenmek sadece bir duy-
gu-yaklaşım değil, kolektif aksiyonu yaratan eylemdir. Bununla birlikte ak-
lın kolektif üretimi gerçekleşmeden devrimci örgütleme ve hareket gerçek-
leşemez. İnsan kendini ve kendine düşman olanı (sınıf düşmanını) devrimci 
örgütlenme ve hareket içindeyken tanıyabilir. Kimse bilmediği, tanımadığı 
bir düşmanla savaşamaz.
Savaş durumunu ele aldığımız zaman birbirinin iradesini kırmaya çalışan 
iki karşıt taraftan bahsetmek gerekir. Savaş tek bir insanın yürüttüğü kavga 
değildir. Sınıf savaşında haksız, zalim, sömürücü ezenlerle; haklı, eşitlikçi, 
özgürlükçü ezilenler olmak üzere iki taraf vardır. Sınıf savaşında bu iki taraf 
insanların sınıfsal pozisyonuna göre ayrılmaz, oluşmaz. Tersine toplumsal 
mücadelelerin tarafları olan insanlar ideolojik yaklaşımlarına göre konum-
lanır.
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Bu nedenle devrimci savaş sadece birbirine karşıt orduların-güçlerin mey-
danlarda top, tüfek vb. ile muharebe yürüttükleri eylem değil başlı başına 
ideolojik siyasal bir mücadeledir. 
 Savaşmak için cesaret-cüret gerekir. Fakat tek başına cesaretli ol-
mak devrimci savaş yeteneğini kazandırmaz. Hedefte ve hedefe varmayı 
sağlayacak yol konusunda net olmak gerekir. Bu netlik bir yönüyle düşman 
karakterinin örgütlenmesini, tarzını çözümleyerek elde edilebilir. 

Faşizm, karanlığın ordusunu inşa ederek insanlığa karşı savaştırır
Burjuva düşmanın birçok saldırı taktiği ve yöntemi vardır. Bu saldırı yön-
temlerinden en önemlisi halk saflarını zayıflatmak için uyguladığı özel böl-
me yöntemleridir. AKP-IŞİD faşizmi karşısındaki kuvvetlerin bazılarını im-
tiyazlar-ayrıcalıklar tanıyarak kendi gücü haline getirme yöntemini sıklıkla 
kullanmaktadır. Bu yöntemin yanı sıra antifaşist safların arasına husumet 
sokma faaliyetlerini de yürütmektedir. Faşizm kitlelerin manipülasyonun 
kullanmakla birlikte asıl gücünü baskı ve zor aygıtlarını burjuva demokrasi-
lerine  göre çok daha yoğun kullanmaktan alır. Öte yandan açık otoriter ey-
lemleri, monolotik yönetim tarzı faşist partinin ve örgütlenmesinin kitleler 
nezdinde daha kolay teşhir edilmesi imkanını vermektedir. Faşist parti mis-
yonu gereği kendi dayattığı kurallara uymayanlara saldırmak zorundadır.
Bu doğrultuda AKP-IŞİD faşizmi de tekelci burjuvazinin çıkarları  doğrul-
tusunda kitleleri örgütleyerek yığınlara dönüştürmek ve yığınları devrimci 
proletaryaya ve halklara saldırtmak amacıyla farklı kültürlere, yaşam tarz-
larına, inançlara vb. karşı düşmanlaştırıcı bir siyaset izlemektedir. Bahset-
tiğimiz farklılık ve çeşitliğin bastırılması ve yok edilmesiyle iktidar gücü 
varlığını sürdürebilir. Faşist devlet biçimi burjuva devletin birçok sahtekar-
lıkla kamufle etmeye çalıştığı tüm toplumun üzerinde olma yalanını büyük 
oranda deşifre eder. Faşist devlet biçimi ortaya çıktığında devlet mekaniz-
ması hoyratça ve açıkça yeryüzüne ve halkın arasına inmek zorunda kalır. 
Bu noktada faşist parti vasıtasıyla yürütülen karşı eylem niteliğindeki sınıf 
savaşımından bahsediyoruz. Faşist partinin varlık nedeni olarak temel işlevi 
tekelci burjuvazinin çıkarları için savaşacak karanlığın ordusunu yanıltmak 
ve yönetmektir. Faşist partiye çeşitli çıkarlarla bağımlı olan herkes karanlı-
ğın ordusunun bir parçasıdır. Erich Fromm’un bu konuya yaklaşımı şöyledir:
“Nazizmin herhangi bir gerçek siyasal ya da ekonomik ilkesi yoktu ki? Radikal  
çıkarcılığın Nazizmin tek ilkesi olduğunu anlamak ve kabullenmek çok büyük 
önem  taşımaktadır. Burada önemli olan, gelişmenin normal gidişi içinde para 
ya da güç kazanma fırsatı bulamayan yüz binlerce küçük-burjuvanın, şimdi Nazi  
bürokrasisinin üyeleri olarak, daha yüksek sınıfları kendileriyle paylaşmaya zor-
ladıkları servet ve saygınlıktan büyük bir pay almış olmalarıydı. Nazi makinası

nın üyesi olmayanlara, Yahudilerin ve siyasal düşmanların elinden alman 
işler verilmişti; geri kalanlara gelince, onlara daha fazla ekmek verilmiyordu 
gerçi  ama, “meydanları” vardı. Bu sadistçe görünümlerin ve insanlara, üs-
tün ırk oldukları duygusunu veren bir ideolojinin sunduğu coşkusal doyum 
—hiç değilse bir süre için— yaşamları ekonomik ve kültürel açıdan yoksul-
laşmış insanları avutabildi.” (Özgürlükten Kaçış, s.177, Erich Fromm)

Kapitalizmin siyasal ve ekonomik temel ilkeleri faşist ideolojinin omurga-
sıdır. Fromm’un belirlediği gibi bu temel ilkeleri “radikal çıkarcılık” başlığı 
altında toplayabiliriz. “Radikal çıkarcılık” olarak adlandırabileceğimiz iktidar 
gücünün ideolojisini oluşturan anti felsefedir. Anti felsefe pratikte faşist 
parti örgütlenmesinin (merkezi yönetim hariç) ve yığınların düşünmeden 
yaşama haline tekabül eder. Bu pratik tam manasıyla kaçınılmaz bir sa-
vaş durumudur. İnsanın iradi var oluşundan, kendini sağlayan özgücünden 
bahsedeceksek eğer, toplumsal olarak iktidar ya da özgürlük amaçlarını ele 
almamız gerekir. Özgürlük herkes için, iktidar birileri içindir. İktidar gücü 
kendini topluma dayattığından dolayı tarihsel olarak özgürlük mücadelesi 
ortaya çıkmıştır. Birey ve toplum olarak insanın tercih yapma gücü vardır 
ve güçle kendi geleceğini belirleyecek saflardan birinde yer almıştır ya da 
yer alacaktır. Bu nedenle saflaşma ve sınıflar savaşımı ortadan kalktığında 
savaş da eski eserler müzesinin utanç bölümünde yerini alacaktır.

İki sınıf, iki savaş örgütlenmesi
Faşist diktatörlük belli bir açıdan ele alındığında burjuvazinin işçi sınıfına 
ve halka karşı savaş örgütlenmesidir. Proletarya diktatörlüğü de emper-
yalizme karşı mücadele açısından işçi sınıfının ve halkların devrimci savaş 
örgütlenmesidir. Bu belirlemeler tarihin gerçekleşmesinde sınıf mücade-
lelerinin belirleyiciliğini kalın hatlarıyla işaret etmektedir. Sınıf mücadele-
lerinin belirleyiciliğini bir an bile gözden kaçırıldığımızda egemen olanın 
tarafına savrulabiliriz. Bu bağlamda, Sovyet deneyiminin salt bürokratizm 
ve yer yer  sınıflarüstü bir yetkecilik kavrayışıyla yapılan diktatörlük tanımı 
üzerinden okunması, Hitler ve Stalin’i eşitleyen değerlendirmelerin yapıl-
masına yol açmaktadır. Sovyet deneyimi ve 20. yüzyıl sosyalizm deneyim-
lerinin yenilgiyle sonuçlanması doğru temelde analiz edilmeli ve sonuçlar 
çıkarılmalıdır.                  
Sovyetlerde bir karşıdevrimci iç hastalık olarak bürokrasi vardı ve birçok dış 
faktörün yanında Sovyetlerin yıkılışında etkin rol oynamıştır. Diğer taraftan 
Sovyetlerde bürokrasiye ve iktidarcılığa karşı devrimci proletarya ve halk-
ların mücadelesi de söz konusuydu.
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lir. Savaşta risk faktörü bir oranda her zaman vardır. Kaybetme riskini göze 
alamayan muhabere kazanamaz. Savaşma iradesi olanın savaşmak için 
güce ihtiyacı vardır. Kendini devrim hedefi doğrultusunda güçlendirmek-
ten korkanın devrimci iradesi olmadığı açıktır. Devrimci iradesi olmayan bu 
tarz hazırcı, statükocu ve bahanecidir.
Bir savaşa üç tür insan girişir: 1. Ne yaptığını bilen, 2. Başka çaresi kalmayan, 
3. Ne yaptığını bilmeyen. Devrimci savaş esas olarak ne yaptığını bilenlerle 
başka çaresi kalmayanların giriştiği savaştır. Devrimci işçi sınıfı ve halkların 
başka çaresi kalmamıştır ve hangi amaçla savaştığının bilincindedir. Karşı 
devrimci savaş ne yaptığını bilen sömürücü bir avuç azınlık ve yalaklarıyla 
ne yaptığını bilmeyen yığınların durum ve zamana göre değişen şiddet ve 
araçlarla sürekli yürüttükleri savaştır. Etkin bir karşı taraf olsun olmasın, 
ideolojik-politik ve pratik olarak sınıf savaşımı sınıflar var oldukça süreklilik 
arz eder. Sınıf savaşımında güçlüyü-zayıfı, kazananı-kaybedeni esas ola-
rak tarafların örgütlülük düzeyi tayin eder. Sınıf savaşımında savaşalım mı, 
savaşmayalım mı tarzında tereddüt kadar büyük budalalık yoktur. Zaten 
savaşın bir parçası-tarafı olan böyle bir tereddüdü yaşamasının hiçbir an-
lamı yoktur. Ezilen, zayıf, kaybeden ve sömüren olmaktan kurtulmanın tek 
yolu devrimci savaşıma girişmektir. Zaten kaybeden konumunda olanın bir 
daha kaybetme olasılığı yoktur. 
Devrimci savaşa girişme halinin kendisi sınıf savaşımında üstünlüğü ele ge-
çirmeye tekabül eder. Faşist parti kendi kendini şişirmiş ve gücünü abartan 
bir balon gibidir. Karşısına dikilmeyenlerin ataletinden, miskinliğinden ve 
dağınıklığından faydalanarak egemenliğini sürdürmektedir. Elbette faşist 
parti için kendisiyle savaşmayanlara karşı savaşmak kolaydır. İşçi sınıfı ve 
halklar faşizme karşı devrimci savaşıma giriştikleri andan itibaren ellerinde 
zaten mevcut olan tüm avantajlar özgürlük gücünün hizmetine girer. Bu 
avantajlar şunlardır:
1. Mücadelenin seyrettiği sahaya hakimiyet; stratejik noktalar düşman ha-
reketini sağlayan yollar halkın denetimindedir. 
 2. Sayı üstünlüğü işçi sınıfındadır. 
 3. Pratik yönetim kabiliyeti ve teknik ustalık niteliği işçi sınıfındadır. 
 4. Teknik olanaklar pratik olarak işçi sınıfının elindedir.
 5. İletişim, muharebe, koordinasyon araçları işçi sınıfının elindedir. 
 İşçi sınıfının ve halkların ürünü olan tüm bu avantajları faşist düş-
man kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Olanakların farkında 
olmayan onlardan faydalanamaz. Ancak yeterli güçte devrimci örgütlenme 
teşkil edilirse olanaklardan faydalanmak mümkündür. Hayata geçen, pra-
tikleşen devrimci fikirler bahsettiğimiz yeterli gücün ta kendisidir.

Bu mücadele devrimci proletaryanın gerici burjuvaziyle savaştığı alanlardan 
sadece bir tanesidir. Sovyetlerde süre giden iç devrimci mücadele dünya 
genelinde emperyalizm ve sosyalizm arasındaki savaşın bir mevzisi olarak 
Sovyetler ele alınırsa doğru analiz edilebilir. Sadece sonuçlara bakarak olan 
biteni yorumlamaya çalışanın elinde faşizmi alt eden ve “sosyalizmi güç-
lendiren” Stalin’le sembolize edilen Sovyet yönetimi kalır. Bu şekilde elde 
kalan bir doğru parçası da bütünlüğünden çok uzaklaşmış olur. Halbuki 
devrimci proletaryanın geçmiş, an ve gelecek diyalektiğini esas alarak her 
zaman sağlıklı bir öz eleştiri yöntemini esas alması gerekir. Kendini özgür, 
saf ve şeffaf bir şekilde değerlendirebilmek kendinin doğru ve eksiklikleri-
ne bütünlüklü sahip çıkmakla mümkündür. Kendinden kaçış insanın özgür-
lüğünü yitirmesini, iktidar gücünün tutsağı haline dönüşmesine yol açar. 
 Esas konumuzdan bir miktar saparak yöntem üzerine tartışma yü-
rütmek zorunda kaldık, çünkü; devrimci bir mevzi olarak Sovyetler Birliği 
deneyimi olumlu ve olumsuz yönleriyle günümüzde devrimci savaşın za-
fere  ulaşması için önemli bir tecrübe kaynağıdır. Kalın hatlarıyla Sovyet 
deneyiminden konumuzla alakalı çıkardığımız sonuçlar şunlardır:
 a. Faşizmi ve emperyalizmi ezmek için devrimci proletarya ve halk-
ların güçlü bir orduya sahip olması gerekir. Ordu hem teknik hem de siyasal 
yönü olan bir araçtır. Devrimci ordunun siyasal yönü devrime, sosyalizme 
hizmet etmesiyle nitelendirilebilir. Devrimci ordu komün gücünü ortaya 
çıkarılması ve Özgürlük gücünün harekete geçmesiyle mümkün olabilir.
b. Bürokrasi ve hiyerarşi iktidar gücünün silahlarıdır ve sınıflı toplumların 
ürünleridir. Bu silahlar teknik gereksinimlerden çok siyasal silahlardır. İşçi 
sınıfının ve halkların ordusu bürokrasi ve hiyerarşiyle kesintisiz bir biçim-
de mücadele ederek devrimci niteliğini kazanır. 
 c. Özgürlük için savaşmak ve yaşamak doğrultusundaki gereken 
toplumsal örgütlenmeyi teşkil etmek bürokratik-hiyerarşik bir düzeneği 
gerektirmez. Tersine devrimci savaş örgütü ancak komün düzeni inşa edi-
lerek oluşturulabilir. 
 Komün gücü ideolojik ve kültürel olarak insan iradesinin kolektif 
aksiyon içinde ortaya çıkmasını sağlar. Ortaya çıkan irade özgürlük amacıy-
la durdurulamaz bir şekilde harekete geçer. Devrimci ordu bu iradi hareke-
tin özgürlük gücüne dönüşmüş halidir. İşlevleri dağınıklıkları toparlayarak 
örgütlenmeye dönüştürmek ve örgütlenmeye devrim hedefi doğrultusunda 
komuta etmektir. Komuta gücü en verimli şekilde harekete geçirme, çok 
yönlü-isabetli analiz, yüksek planlama kabiliyetlerine sahip olmalıdır. Bu 
kabiliyetler savaş sırasında oluşabilecek negatif ve riskli durumları azaltabi
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Sosyalist ideolojinin gücü
Fikir üretilen kavramları karşılama, düşünme eyleminin ürünü gibi tanımla-
malarla felsefenin konusudur. Felsefenin alt başlığı olarak metafizik yakla-
şıma göre fikir maddi dünyanın dışındaki bir evrene ait olarak, transanden-
tal (aşkın), tanrısal gibi anlamlara karşılık olarak kullanılmıştır. Bu ve benzeri 
tanımların tümü gibi fikir kavramını kullanım değeri açısından ele almamız 
gerekir. Fikir kavramının metafizik yorumlarının da kullanım değeri üret-
tiği biliniyor. Doğa üstü ya da maddi dünyaya ait olarak  tanımlanan fikir 
kavramı üstünlüğün, egemenliğin, iktidarın delili olarak ileri sürülüyorsa 
kullanım değerine göre ele alındığı ortadadır. Bu yaklaşımın tersine fikir 
özgürlük yolunda üretilmekte ve etkinleşmekteyse de kullanım değeri söz 
konusudur. Kullanım değeri açısından sistematik bütünlük ve hedefe sahip 
toplumsal fikirler (ideoloji), özgürlük ya da iktidar doğrultusunda gerçeğe 
tekabül eder. Gerçeğin herhangi bir varlık biçimi olarak ideoloji toplumsal 
hareketin ifadesidir (Tersinden toplumsal hareket de fikirlerin ifadesidir). 
Her ideoloji sınıfsaldır ve toplumsal hareketi burjuvazi ya da proletarya 
lehine yaratır. Lenin’in bu konuya yaklaşımı şöyledir:
“Hareketlerin süreci içerisinde, çalışan kitlelerin kendi başlarına formüle 
edecekleri bağımsız bir ideolojiden söz edilemeyeceğine göre, tek seçenek 
şu oluyor -ya burjuva ideolojisi, ya da sosyalist ideoloji; ikisi arasında bir 
orta yol yoktur. (Çünkü insanlık “üçüncü” bir ideoloji yaratmamıştır. Ve 
ayrıca da sınıf karşıtlıklarıyla parçalanmış bir toplumda sınıf dışı ya da 
sınıf-üstü bir ideoloji söz konusu olamaz) Öyleyse, herhangi bir biçimde 
sosyalist ideolojiyi küçümsemek, ona birazcık olsun yan çizmek, burjuva 
ideolojisini güçlendirmek anlamına gelir.” (V. I. Lenin, Ne Yapmalı, s.48, 
Sol Yayınları)
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