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Daha Güçlü Bir Örgüt İçin İleri!

Demokrasi İçin Birlik 1. Avrupa Genel Kurulu’nda yapılan konuşmadan, 14 Şubat 
1981.

Konuşmama başlamadan önce, Demokrasi İçin Birlik hareketinin, kuruluşundan 
kısa bir süre sonra Avrupa çapında genel kurulunu yapacak bir duruma gelmiş ol-
masından duyduğum sevinci belirtmek isterim. [...]

Türkiye’de sol hareket, işçi sınıfı hareketi gereken birliğini sağlayamamış da olsa, 
1960’ların başından beri büyük, hatta şaşırtıcı bir gelişme ve güçlenme göstermiştir. 
Burjuvazi ve emperyalizm, bir yandan hoşnutsuzluğu artan ve hareketlenen kitle-
leri, diğer yandan ilerici, demokratik, sol, sosyalist gelişmeleri bastırmak için hem 
devlet baskısını artırmak, hem de terörizmi geliştirmek yoluna gittiler ve solu sağa 
ezdirmek politikasını sahneye koydular. Bunu ilk başlatan, 1970’ten önce Demirel, 
onun partisi ve hükümeti oldu. Ama sağ terör, karşı tepki olarak, sol terör denen 
goşistlerin terörünü doğurdu. Ve bu karşılıklı terör durumu tırmandıkça tırman-
dı, daha doğrusu tırmandırıldıkça tırmandırıldı. Terörizm bilerek, bilinçle tırman-
dırıldı. Cuntanın gelişinden önce, istenseydi, en üstteki güçler isteseydi, terörizm 
önlenebilirdi. Ama sermaye sınıfı, emperyalizm gördü ki, kullandığı devlet baskısı 
yoluyla ve solu sağa kırdırma politikasıyla kitleleri, ilerici, sol, sosyalist gelişmeleri 
bastırmak, susturmak mümkün olamamaktadır. Bütün zorluklara karşın işçi sını-
fının militanlığı, bir derece düşmek şöyle dursun, daha üst düzeylere doğru yük-
selmektedir. İlerici, sol güçler mahkemelere verilmesine, 36 yıllık mahkûmiyetler 
almasına karşın, hareketlerde coplanmaya ve nihayet ateşli silahlarla saldırılara uğ-
ramasına, öldürülmesine karşın baş eğmemektedir, hareketlerine devam etmekte-
dir. O zaman kendilerinin deyimiyle, “güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet” getirme 
zorunluluğu doğdu kendi açılarından. İşte 12 Eylül Cuntası, böyle güçlü bir devlet 
olma hedefiyle gelmiş olan, faşist nitelikte bir askeri diktatörlüktür.

Solun Birliği
Bu görevin yerine getirilmesinde, burada büyük güçlüklerle karşılaşıyorsunuz, bili-
yorum. Türkiye’de de karşılaştık ve karşılaşmaktayız. Ortak kararlar alınıyor, karar-
lara uyulmuyor. Ortak eylemler başlıyor, verilen ortak kararların dışında, kendi dar 
grup çıkarlarına uygun hareketlere girişiliyor. Ve bunlar durmadan tekrarlanıyor. 
Bunu yapanların bir huyları da var, çok çabuk ve sözde özeleştiri yapıyorlar. [...] Ka-
palı kapılar arkasında bunları gayet kolay söylüyorlar. Oysa bu bir özeleştiri değil-
dir. Gerçek bir özeleştirinin aleni yapılması gerek. Yayın organlarında hareketi de-
ğerlendirirken yaptıkları yanlışları kabul etmeleri, özeleştirilerini yapmaları gerek. 
[...] Ancak, bu gibi durumlarla ne kadar çok karşılaşırsak karşılaşalım, görevimiz ne 
yapıp yapıp ilkeli bir birliği gerçekleştirmenin yolunu açmaktır. Onları da ilkeli ve 
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doğru tavır almaya ve davranmaya zorlayarak bu birliği başarmaktır.
Gelen haberler Demokrasi İçin Birlik hareketinin gelişme potansiyelini göster-

mektedir. Burada bulunduğum bir ay içinde üç yeni ülkede DİB komitelerinin ku-
rulduğunu gördüm. Daha iki ülkede kurulması girişimlerinin ilerlediği haberleri 
geldi. Ama ülke komitelerinin kurulması ilk adımdır. Asıl yapılacak iş, işçi kitlesinin 
içine girmektir. Fabrikalarda, işçi mahallelerinde komiteler, çalışma grupları kura-
rak örgütlenmektir. Ve bunlarla Türkiyeli toplulukları harekete geçirmek, müca-
deleye sokmak ve bu mücadelede onları yönlendirmektir. Türkiyeli işçiler içinde 
örgütlenirken onları bilinçlendirmek, bilinçli olarak mücadeleye sokmak, bilinç 
düzeylerini sürekli yükseltmektir. Önümüzde zor, çetin görevler var, ama son de-
rece onur verici görevler. Hepiniz bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi-
nin militanları olmak onurunu ve sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu sorumluluk ve 
onurun her an bilincinde olunmalıdır. Bu onur ve bilinçle bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinde yeni atılımlar yapılmalıdır. Bu atılımların yapılacağına 
yürekten inanıyorum.

Tek Cephe, Sayı 5, 1 Şubat 1981
 


