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Hücre sald›r›s› ve
yeni zindan direnifli

Hücre karfl›t› mücadelenin yeni bir

evresine girmifl bulunmaktay›z. Devrimci

tutsaklar ileriki bir aflamada Ölüm Orucu’na

dönüfltürülecek Süresiz Açl›k Grevi eylemine

bafllamak üzereler. Eyleme bafllama tarihi 20

Ekim olarak saptanm›fl durumda. Girmifl

bulundu¤umuz yeni evre bu büyük direnifl

eylemiyle karakterize olacak, sonuçlar› onun

taraf›ndan belirlenecektir.

Hücre sald›r›s›n›n ve hücre karfl›t›

mücadelenin Ulucanlar katliam›n› izleyen son

bir y›ll›k toplam seyri ve son iki ayl›k özel

evresi, devrimci tutsaklar›n art›k bu tür ç›k›fl

yapmas›n› bir ihtiyaç oldu¤u kadar

zorunluluk haline de getirmiflti.

Ulucanlar katliam›yla bafllayan ve Burdur

vahfletine varan süreç, hücre karfl›t›

mücadelenin Burdur sald›r›s› ertesinde

ulaflt›¤› önemli geliflme düzeyi, bu aflamada

devletin itildi¤i savunma konumu vb., tüm

bunlar genel planda yeterince tart›fl›lm›fl ve

parti bas›n›m›zda da yeterli aç›kl›k ve

genifllikte döne döne ifllenmifltir. Bu nedenle,

burada daha çok flu son birkaç ay›n

geliflmeleri üzerinde durmak, bu yak›n

sürecin zindan cephesinden devrimci bir

ç›k›fl› neden bir ihtiyaç oldu¤u kadar bir

zorunluluk haline de getirdi¤ini ortaya

koymak durumunday›z.

Haz›rlanan manevralar ve sürmekte

olan sald›r›lar

Öncelikle herhangi bir özel tahlil

gerektirmeyen, ç›plak gözle görülebilecek bir

aç›kl›kta önümüzde duran kaba bir gerçe¤in

alt›n› çizerek bafllayal›m. Burdur vahfleti

sonras›nda politik aç›dan savunmaya itilen

devletin, pratik aç›dan herhangi bir geri

ad›m› sözkonusu de¤ildir. Tersine, devlet o

günden beri genel bir sald›r›ya yönelik

haz›rl›k ve manevralar›n› bütün h›z›yla

sürdürdü¤ü gibi, birçok cezaevinde sistematik

hak gasplar› da birbirini izlemektedir.

Devletin Burdur vahfleti sonras›nda teflhir

olmas› ve savunma konumuna düflmesi

olgusu baz› çevrelerde tehlikeli yan›lg›lara

yolaçm›fl bulundu¤u için, bu gerçe¤in alt›n›

çizmek burada özellikle gereklidir.

Önce son birkaç ay›n pratik seyrine

kabaca bakal›m. Bergama sald›r›s›n›n

ard›ndan Buca’da a¤›r bir fiili durum

yarat›lm›flt›r ve bu haftalard›r sürmektedir.

Cezaevlerinde ve d›flar›da buna karfl› anlaml›

bir tepkinin yükseltilememesi, pervas›zl›¤›

daha da art›rmaktad›r. Birçok baflka

cezaevinde ise, sürekli sald›r› ve

provokasyonlarla bir taraftan haklar

gaspedilirken, öte taraftan y›ld›r›c› bir hava

yarat›lmaya, bir moral üstünlük durumu elde

edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ve bu arada,

yeterinci ilgi görmeyen, fakat politik anlam›

son derece önemli bir geliflme daha

yaflanm›flt›r. ‹lgili cezaevindeki PKK’l›

tutsaklar›n yak›n günlerdeki aç›klamas›na

göre, Erzurum Cezaevi’nde hücre

uygulamas›na resmen geçilmifl bulunmaktad›r.

Yak›nda bunu Elaz›¤ ve baflka cezaevlerinin

izleyece¤i de, ayn› aç›klamalarda yer

almaktad›r. Ulucanlar’› önceleyen süreçte iki

devrimci tutsa¤›n Eskiflehir hücrelerine

götürülmesi karfl›s›nda gösterilen politik

         



hassasiyet gözönüne al›nd›¤›nda, Erzurum

üzerinden bafllat›lan uygulaman›n politik

anlam› ve sonuçlar› çok daha iyi

görülebilecektir.

Bütün bunlara paralel olarak, hücre

sald›r›s›yla ne yapmak istedi¤i aç›¤a

ç›kar›ld›¤› ölçüde savunmaya itilen devletin

bu konumdan kurtulmak için giriflti¤i

manevralar, buna yönelik giriflim ve

haz›rl›klar da ayn› h›zla sürmektedir. Hücre

karfl›t› muhalefeti flafl›rtmay›, tereddüte

düflürmeyi ve bölmeyi, mümkün mertebe

yeniden devrimci tabana do¤ru daraltmay›

amaçlayan bu manevralar, meclis

çal›flmalar›yla birlikte bir karfl› sald›r› olarak

gündeme getirilecektir.

Ve en kritik noktaya geliyoruz. Burdur

vahfleti sonras›nda önemli bir güce,

dinamizme ve özgüvene kavuflan hücre

karfl›t› muhalefet ise, bu ayn› süre içerisinde

günden güne aktivitesini yitirmifl, gelinen

aflamada belirsiz bir bekleyifle sürüklenmifltir.

Devrimci ak›mlar›n ve tutsak yak›nlar›n›n

tüm çabalar›na ra¤men, bu durum halen de

k›r›lamamaktad›r. Ulucanlar vahfletinin

y›ldönümünde bile bunun k›r›lamamas›,

ortadaki tablonun “ola¤an” de¤il fakat bir

zaafiyet durumunu yans›tt›¤›n› göstermektedir.

Strateji-taktik, savafl-muhabere vb.

kategoriler üzerinden konuflup yazmaya pek

merakl› baz› çevreler, son birkaç ayl›k

geliflmelerin bu kaba tablosunu, “savafl›n

karmafl›k seyri” içinde yaflanan “ola¤an”

durumlar saymaya özel bir e¤ilim

gösteriyorlar. Burada bir samimiyetsizlik

yoksa e¤er, bu tür de¤erlendirmelerle

gerçekte ve yaln›zca kendi kendilerini

aldatm›fl oluyorlar.

Zorlu bir mücadele elbette düz bir çizgi

de¤il, fakat karmafl›k bir seyir izler. Bunu

unutmamak mücadeleye sab›r, soluk ve

esneklik kazand›rmakla kalmaz, isabetli

taktikler ve tutumlar izleme olana¤› da

sa¤lar. Fakat bu diyalektik düflünce tarz›n›n

bir baflka temel kural› daha var; buna göre,

gerçek her zaman somuttur. Ortada ç›plak

gözle bile görülebilir bir somut durum

varken, bir tak›m genel kategorilerilerle

oynayarak, bunu somut gerçe¤e gözlerini

kapaman›n olana¤› haline getirmenin anlafl›l›r

bir mant›¤› olabilir mi?

Böylelerine durumu bir parça

anlatabilmek için, biz de biraz o çok e¤ilim

duyulan “savafl dili”ne baflvurmak yolunu

seçelim. Savaflta düflman karfl›s›nda kazan›lan

bir üstünlük, ya ona karfl› yeni bir sald›r›n›n

dayana¤› olarak kullan›l›r, ya da gelecekte

haz›rlan›lacak bu türden bir sald›r›n›n önemli

bir mevzisi olarak korunup sa¤lamlaflt›r›l›r.

Burdur vahfleti sonras›nda elde edilen

üstünlü¤e bak›ld›¤›nda, devrim cephesi olarak

bu iki aç›dan da baflar›s›z kald›¤›m›z› kabul

etmek zorunday›z. Elde edilen üstünlü¤ü

hücre sald›r›s›n› püskürtmenin yeni bir

imkan› ve dayana¤›na dönüfltürmekte baflar›l›

olamad›¤›m›z gibi, edilgen bir bekleyifl

içerisinde düflman›m›za kendini toparlamas›,

yeni manevra ve sald›r›lar›n› serbestçe

haz›rlamas› için ak›l almaz bir kolayl›k da

sa¤l›yoruz. Bununla da kalm›yoruz, bu arada,

Buca örne¤indeki türden pervas›zl›klar›,

birçok baflka cezaevindeki ard› arkas›

kesilmeyen hak gasplar›n› afl›r› bir “sab›r”la

karfl›l›yoruz. Ve bunun düflmana yeni bir

moral güç ve sald›r› inisiyatifi kazand›rd›¤›n›

görmezlikten ve anlamazl›ktan geliyoruz.

Dahas›, böyle iflleyen bir sürecin, kendi

saflar›m›zda ve destek güçlerimiz içerisinde,

bir duyarl›l›k, toparlanma ve aktifleflmeye

de¤il, tam tersine, bir belirsizli¤e, yer yer

ciddi kafa kar›fl›kl›¤›na ve özellikle de destek

güçler aras›nda tereddüt, yalpalama ve

kan›ksamalara yolaçt›¤›n›n bilmezlikten

geliyoruz.

Zindan cephesindeki çat›flman›n

kendine özgü karakteri

Kendilerini belki masum ama o ölçüde

tehlikeli yan›lg›lara mahkum edenlerin en

temel yanl›fllar›ndan biri, devletle devrimciler

aras›nda zindan cephesinde gündeme gelen

çat›flman›n, bu çerçevede hücre sald›r›s›n›n,

kendine özgü karakterini gözden kaç›rmakt›r.

Genel bir politik yaklafl›mla, demek oluyor

ki nihai politik amaçlar› ve sonuçlar›

aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, zindanlarda

devrimcilerin teslim al›nmak istenmesi elbette

ki d›flardaki toplumsal muhalefetin teslim

al›nmas› amac›na yöneliktir. Bu gerçe¤in
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kitlelere anlat›lmas› ve propaganda edilmesi,

bu sayede ilgi ve desteklerinin uyar›lmas›,

böylece hücre karfl›t› mücadeleye

kazan›lmalar›, elbette özel bir önem

tafl›maktad›r. Fakat biz bunu al›r, mevcut

çat›flmaya “kitle hareketi diyalekti¤i”

kategorilerini uygulaman›n bir dayana¤›na

çevirirsek, (üstelik kitle hareketinin oldukça

geri ve parçal› bir çizgide seyretti¤i,

kendilerine yönelik en hayati sald›r›lar

karfl›s›nda bile kietlelerin anlaml› bir varl›k

ortaya koyamad›¤› bir evrede), bir kez daha

kendi kendimizi aldatm›fl oluruz.

Kendimizi aldatmayal›m; Türkiye’nin

bugünkü siyasal koflullar›nda, s›n›f

mücadelesinin ve kitle hareketinin bugünkü

geliflme düzeyinde, zindan cephesindeki

çat›flmada sürükleyici ve tayin edici

kuvvetler, devrimin ve karfl›-devrimin öncü

kuvvetleridir. En somut biçimde bak›ld›¤›nda,

bir tarafta boyun e¤dirilmek istenen

devrimciler, öte tarafta boyun e¤dirmek

isteyen devlet durmaktad›r. Elbette ki bu

çat›flmada taraflar sonuca, kitlelerin ve kritik

anlarda onlar›n duyarl›l›¤› alt›nda hareket

edebilen kamuoyunun deste¤ini alabildikleri

ölçüde yürüyebileceklerdir. Ama iflte bu

deste¤i alabilmek için de devrimciler kendi

cephelerinden tok, kararl› ve boyun e¤mez

davranmal›d›rlar. Zira ancak böyle

davranabildikleri ölçüde, devletin sald›r›lar›

karfl›s›nda inisiyatifi ele al›p gerekti¤inde

yeni sars›c› ç›k›fllar sergileyebildikleri ölçüde,

baflar›l› olabileceklerdir.

Elbette böyle oldu¤una kimsenin kuflkusu

yok, bu kadar›n› herkes paylaflmakta,

görünürde kendince uygun da

davranmaktad›r. Fakat son bir kaç ay›n kritik

geliflmeleri üzerinden bakt›¤›m›zda, durum

gerçekten tam böyle midir, bu çok tart›flma

götürür.

En haks›z ve vahfli bir sald›r›n›n

ard›ndan, maskesinin düfltü¤ü ve politik

aç›dan tecrit oldu¤u böyle bir durum

sonras›nda bile, devletin ard› arkas›

kesilmeyen sald›r›lar›na karfl› büyük ölçüde

sessiz ve hareketsiz kalan bir devrim cephesi

tablosunun etkilerini somut olarak görebilmek

için, son ikibuçuk ayl›k tabloya biraz

yak›ndan ve somut olarak bakmak yeterlidir.

Bunun, sert bir çat›flman›n ard›ndan

“taraflar›n geri çekilmesi ve karfl›l›kl› bir

bekleyifl içerisine girmesi” gibi bir durumla

yak›ndan uzaktan bir alakas› var m›d›r?

Sorunu böyle sunmak kendini aldatmak

de¤ilse nedir?

Tersine, taraflardan biri, ötekinin

rehavetinden ve belirsiz bekleyiflinden de en

iyi bir biçimde yararlanarak, bir yandan

sald›r›y› rötufllama ve böylece kabul edilebilir

k›lma manevralar›n› rahatça ve hummal› bir

biçimde sürdürürken, öte yandan hücre

sald›r›s›n›n hayata geçirilmesinin temel bir

basama¤› olan “Üçlü Protokol” çerçevesinde

pervas›zca fiili durumlar yaratmakta, peflpefle

haklar gaspetmektedir. Ve bu ayn› süre

içerisinde, taraflardan öteki, bu haz›rl›klar› ve

manevralar› bozacak, sonu gelmeyen fiili

sald›r›lara bir parça gem vuracak herhangi

bir ç›k›fl yapamam›flt›r, durum bu minvalde

sürse yapacak gibi de görünmemektedir.

Devrimci tutsaklar›n kararl›l›¤›n›n

belirleyici önemi

Biz bu sorunun çok özel önemine, tam

da hücre karfl›t› muhalefetin en ileri bir

düzeye ulaflt›¤› bir s›rada, Burdur vahfletinin

hemen sonras›nda en aç›k bir biçimde iflaret

etmifltik. “Baflar›ya ulaflabilmenin baz›

zorunlu önkoflullar›n›”  s›ralarken, ilk ve en

temel önkoflula iliflkin olarak flunlar›

söylemifltik:

“En temel önkoflul, zindanlardaki

devrimcilerin, hücrelere girmeme ve buna

karfl› ne pahas›na olursa olsun direnme

kararl›l›¤›n› en ufak bir zaaf belirtisi

göstermeksizin sürdürmeleridir. Sald›r›

kuflkusuz d›flardaki mücadelenin gücü ve

etkisi ölçüsünde püskürtülebilecektir. Fakat

d›flardaki mücadelenin gücü ve etkisi ise,

do¤rudan içerdeki devrimci kararl›l›¤a

ba¤l›d›r, bu bir an bile unutulmamal›d›r.

Ulucanlar’daki ve Burdur’daki ölümüne

direnifller olmasayd›, bugün d›flar›da ulafl›lan

güç ve etki de yarat›lamazd›.

“Devletin bu kararl›l›k karfl›s›nda

yaln›zca iki seçene¤i var. Ya çaresizlik, ya

katliam! ‹kincisinin neyi ne kadar çözece¤i

de Ulucanlar ve Burdur’da somut olarak
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görülmüfltür. Her iki vahfli sald›r› da siyasal

sonuçlar› bak›m›ndan ters tepmifl, devletin

aya¤›na dolanm›fl, devletin teflhirine ve belli

bak›mlardan geri çekilmesine neden olmufltur.

Bundan ç›kan sonuç, devletin vahflete

baflvurmas›n›n da belli s›n›rlar› oldu¤u

gerçe¤idir .

“Devrimci tutsaklar›n büyük bir titizlik

ve hayatiyetle gözönünde bulundurmas›

gereken temel nokta fludur. ‹çerden

yans›yacak ve zay›fl›k ya da zaaf olarak

anlafl›labilecek en ufak bir belirti, d›flardaki

deste¤i de zaafa u¤rat›r ve sald›r›y›

püskürtmenin bedelini kat kat artt›r›r. Bu

sorunu, tafl›d›¤› çok özel önemden dolay› ve

d›flar›da büyüyen deste¤in içerde en ufak bir

rehavete yol açmamas› gerekti¤ini

vurgulamak için hat›rlatm›fl oluyoruz.”

(Ekim, say›: 217 A¤ustos ‘00, baflyaz›)

‹çinde bulundu¤umuz evrede, zindan

eksenli çat›flman›n bu kendine özgü karakteri

konusunda herhangi bir tart›flma olamaz.

Buna, bu çok aç›k gerçe¤e ra¤men, gelinen

yerde samimiyetleri art›k çok tart›flmal› baflka

birileri de, kalk›p ciddi ciddi, sürmekte olan

“bu yeni muharebede de, ‘sokak’ bir kaç

ad›m önde olmay› sürdürmelidir”

buyuruyorlar. “Sokak”›n dili olsa, böylelerine

“emriniz olur” diyecektir herhalde.

Ortada gerçekten “sokak”›n, normal

ifadeyle hücre karfl›t› toplumsal muhalefetin

bir ad›m ilerde oldu¤u bir olgusal durum

olsayd›, kuflkusuz sorun kalmazd› ve bu pek

arzu edilir bir durum olurdu. Fakat böyle bir

durumun gerçekten varl›¤› ile, gerçekte

olmayan bir durumun böyle olmas›

gerekti¤ine iliflkin subjektif telkinler, tümüyle

iki ayr› fleydir. ‹lk durumda, bir ad›m önde

olan toplumsal muhalefetin birkaç ad›m daha

öne geçmesi için gerekli çabaya yo¤unlaflmak

gerekirdi. Fakat gerçek durumun bu olmad›¤›,

tersine, hücre karfl›t› muhalefetin bir

durgunlu¤a ve belirsizli¤e sürüklendi¤i,

“soka¤›n” ise bir kez daha bir avuç tutsak

yak›n›ndan ibaret kald›¤› bir s›rada, “savafl”

ve “muharebe” türünden pek süslü ve çekici,

ama ayn› ölçüde içi bofl sözlerin içine

s›k›flt›r›lm›fl temennilerin herhangi bir k›ymeti

harbiyesi olamaz. Bu, kaba gerçeklerden ve

yak›c› sorumluluklardan kaçmaktan baflka bir

fley de¤ildir.

Devletin har›l har›l sald›r› haz›rl›klar›n›

sürdürdü¤ü bir s›rada, bu kolay ve engelsiz

gidiflin bofla ç›kar›lmas› için gerekli ç›k›fl›

yapmak bugünün en acil görevidir. D›flardaki

hücre karfl›t› muhalefetin bugün yapma

gücünden yoksun oldu¤u bu tür bir ç›k›fl›

içerden devrimci tutsaklar yapabilir,

yapmalar› gerekir ve yapmak zorundad›rlar.

Bu, zindanlarda 20 y›ll›k bir mücadele

birikimi ve direnifl gelene¤inin oldu¤u kadar,

devletin bu çok tehlikeli sald›r›s›n›n mutlak

biçimde püskürtülmesi zorunlulu¤unun da

onlar›n omuzlar›na yükledi¤i temel önemde

bir sorumluluktur. Bu çerçevede, bugün

zindanlarda bafllamakta olan büyük direnifl

dalgas›, mevcut engelsiz ve tehlikeli gidifle

karfl› devrim cephesinden yap›lm›fl anlaml›

bir ç›k›flt›r. Bunun hücre karfl›t› tepkileri

yeniden ve yeni bir kuvvetle nas›l uyaraca¤›

da çok geçmeden bütün aç›kl›¤›yla

görülecektir .

Devrimci cephede birlik zaafiyeti

fiu ana kadar söylediklerimiz, mevcut

durumun de¤erlendirilmesi ve buna karfl›

al›nacak tutumun belirlenmesi noktas›nda,

devrimci ak›mlar aras›nda halihaz›rda bir

görüfl birli¤i olmad›¤›n› kendili¤inden ortaya

koymaktad›r. Do¤al olarak bu, zindanlarda

bafllamakta olan direniflin tüm devrimci

yap›lar› henüz kapsamad›¤› anlam›na da

gelmektedir. Kuflkusuz bu, hücre karfl›t›

mücadele ve muhalefet için önemli bir

zaafiyet noktas›d›r.

Ayr›nt›lar›na girmenin yeri buras› de¤il,

fakat çok yeni de say›lmamal›d›r bu durum.

Öncesi bir yana, Ulucanlar’› izleyen süreçten

beri, partimizin ve tutsak yoldafllar›m›z›n bu

konuda çok ciddi kayg›lar› olagelmifltir.

Tutsak yoldafllar›m›z bunu bir çok kez

elefltirel de¤erlendirme olarak ortaya koymufl,

yay›nlanmak üzere partiye de iletmifllerdir.

Fakat partimiz, hücre karfl›t› mücadelede

zaafiyete yolaçmamak kayg›s›yla, bu

sorunlar›n kamuoyu önünde tart›fl›lmas›ndan

son bir y›ld›r özenle kaç›nm›flt›r.

Geliflmelerin de yard›m›yla, iç tart›flma ve

elefltiri süreçleri içinde bu görüfl ayr›l›klar›n›n
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giderilebilece¤i umulmufltur. Fakat bugüne

kadar bunda baflar›l› olunamad›¤› ve gelinen

aflamada sorunun, görüfl ayr›l›¤› s›n›rlar›n›n

ötesinde, geriye çekici bir zaafiyet kayna¤›

haline geldi¤i görülmektedir. Böyle olunca,

birli¤i korumaya ve zindan cephesinden toplu

bir ç›k›fl örgütlemeye yönelik tüm çabalara

ra¤men, gelinen aflamada izlenecek yol

üzerinden bir kopma kaç›n›lmaz olmufltur.

Sorun gerçekten yaln›zca bir ç›k›fl› en

uygun bir f›rsat› kollayarak ve bu arada

yo¤unlaflt›r›lm›fl bir ön faaliyet üzerinden

gündeme getirmek olsayd›, kuflkusuz bunu

tercih etmek gerekirdi ve partimiz bunun

gerektirdi¤i esnekli¤i fazlas›yla gösterirdi.

Nitekim komünist tutsaklar haftalard›r bu

do¤rultuda bir esneklik sergilemekte, bir

görüfl birli¤ine ulaflmak için yo¤un bir çaba

içinde bulunmaktayd›lar.

Fakat yaz›k ki, hiç de¤ilse baz› çevrelere

üzerinden, sorun salt bir de¤erlendirme ve

zamanlama farkl›l›¤›ndan ötedir. Teslimiyet

sürecinin ve onun körükledi¤i tasfiyeci

e¤ilimin a¤›r tahribat›, zindan cephesindeki

baz› tutumlar üzerinden bugün giderek daha

aç›k bir biçimde görülmektedir. ‹çinden

geçmekte oldu¤umuz dönemin gözler

önündeki tablosuna ra¤men, örne¤in birileri

hala “yaflad›¤›m›z süreci” flöyle ele

alabilmektedirler: “Yaflad›¤›m›z süreçte ön

siperlerde çarp›flma görevi, hala iflçilerin,

gençlerin, kad›nlar›n, kamu emekçilerinin ve

tüm ezilenlerin omuzlar›ndad›r. Devrimci

tutsaklara düflecek rol ve zamanlamas› onlar

taraf›ndan bir baflka ifadeyle, soka¤›n sorunu

çözmek yeterlilik veya yetersizlik düzeyi

taraf›ndan belirlenecektir.”  (At›l›m, 7 Ekim

‘00)

Bu sözleri bir baflka zamanda ve

co¤rafyada birileri okusa, “yaflad›¤›m›z

süreçte ” , “iflçilerin, gençlerin, kad›nlar›n,

kamu emekçilerinin ve tüm ezilenlerin”

Türkiye devrim ordusunun düzenli birlikleri

içinde yer ald›¤›n› ve kendilerinden

istendi¤inde “ön siperlerde çarp›flma

görevi” ni tereddütsüz üstlenecek durumda

olduklar›n› düflünürlerdi herhalde. ‹nsan

gözlerini orta yerde duran kaba gerçe¤e

ancak bu denli kapatabilir. Düflünün ki

bunlar k›sa bir süre öncesine ait bir

baflyaz›n›n bitifl/final cümleleridir. Buradaki

sorun yan›lg› de¤il, düpedüz bir zaafiyettir.

Bu zaafiyet aç›k bir biçimde saptanm›fl

bulundu¤u içindir ki, TK‹P, DHKP-C ve

TKP (ML) davalar›na mensup tutsaklar,

dönemin omuzlar›na yükledi¤i a¤›r

sorumlulu¤u kendi bafllar›na üstlenmek

yolunu seçmifllerdir. Herfleye ra¤men, zindan

cephesinde direnifl birli¤ini yeniden kurmak

için gerekli en azami çaba bundan sonra da

gösterilecektir. Bunun en etkili yolu ise,

tereddütlü olanlar› belirsiz bir süreye kadar

beklemek de¤il, fakat faflizmin gelmekte olan

sald›r›s›na karfl› tereddütsüzce ileriye

at›lmakt›r. Bugün yap›lmakta olan da budur.

Ölümüne direnifle yaflamsal destek!

Bafllamak üzere olan zindan direnifli ile

birlikte hücre karfl›t› mücadele yeni oldu¤u

kadar zorlu da olan bir yeni sürece

girmektedir. Bunu ölümüne bir karfl› sald›r›

olarak alg›lamak; bafllam›fl olan direnifli her

alanda ve her yolla desteklemek

sorumlulu¤una da bu gözle bakmak

gerekmektedir. Devrimciler, zindanda

sürmekte olan direniflten de ald›klar› güçle

hücre karfl›t› muhalefeti gelifltirmek için

gerekli azami çabay› harcarlarsa e¤er,

böylece direniflin amac›na ulaflmas› da

kolaylaflacak, ödenecek bedeller en aza

inecek, devletin örülmekte olan tezgah›

bozulacak, hücreleri iyilefltirme tart›flmalar›

yerini hücrelerin kesin bir biçimde

kapat›lmas› isteminin özel a¤›rl›¤›na

b›rakacakt›r .

Zindanlarda bedenlerini ölüme yat›ran

devrimcilerin bu yolla üstlendikleri fedakarl›k

ola¤anüstü önemdedir. Bu tür direnifllerin

ancak birbirini izleyen ölümler pahas›na

sonuç verdikleri, son 20 y›l›n deneyimleri

›fl›¤›nda, bugün Türkiye’de art›k herkesin

bildi¤i basit bir gerçektir. Fakat tam da çok

bilinen bu basit gerçe¤in kendisi, direniflin en

az bedelle baflar›ya ulaflmas› için bir imkan

olarak da ele al›nabilmelidir. Devrimciler, bir

kez ölümüne direnifle yatt›klar›nda ölümü

tereddütsüz bir yi¤itlikle karfl›lad›klar›n› da,

bugüne kadar say›s›z kez kan›tlam›fllard›r. Bu

sars›c› kan›tlaman›n kendisi, yeni direniflle
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bir kez daha ölümüne yola ç›km›fl

devrimcilerin hayatlar›n› güvenceye alman›n

en büyük olana¤› olarak

de¤erlendirilebilmelidir. Bu olana¤› en iyi

biçimde de¤erlendirmek zorunlulu¤u,

devrimci parti ve örgütlerin, ilerici kurulufl

ve çevrelerin, özetle hücre karfl›tl›¤›nda

samimi olan herkesin, ihmal edilemez bir

sorumlulu¤udur. Ve bu sorumlulu¤un

gerekleri, hücre sald›r›s›n› püskürtebilecek bir

büyük muhalefeti d›flarda örmekle yerine

getirilebilir ancak.

Bu görev ve sorumlulu¤un hakk›n›

verebilmek ise, hücre sald›r›s›n›n anlam›,

kapsam›, amac› ve sonuçlar› üzerine bir kez

daha derinlemesine düflünmeyi gerektirir.

Tecrit ve izolasyon demek olan hücrelerle

amaçlanan; devrimci kimli¤i ezmek,

devrimcileri düflüncelerinden ve inançlar›ndan

ar›nd›rmak, onlar› utanç verici bir teslimiyete

ve ihanete mecbur etmektir. Faflizm, bunu

baflard›¤› takdird; devrimci kimli¤i d›flarda da

öldürebilece¤ini, toplumsal muhalefeti

derinlemesine demoralize edebilece¤ini,

böylece bilinçli ve kararl› öncü kesimlerden

yoksun b›rakt›¤› iflçi s›n›f› ve emekçileri

daha kolay denetim alt›na al›p boyun

e¤direbilece¤ini, düflünüyor ve hesapl›yor. Bu

çok yönlü karfl›-devrimci hesap kuflkusuz

yayg›nca bilinmektedir ve “yaflam›n

hücrelefltirilmesi” olarak veciz bir biçimde

dile de getirilmektedir. Bunu burada bir kez

daha yinelememiz, bu bilincin gerektirdi¤i bir

karfl› koyuflun, buna uygun düflen bir çal›flma

ve mücadelenin tafl›d›¤› çok özel öneme

vurgu yapmak içindir.

Bugünkü zindan direnifli geçmiflle

k›yaslanamaz avantajlara sahiptir. F tipi

denilen hücre sald›r›s›yla devletin gerçekte

neyi amaçlad›¤›, bunun ne türden insanl›k

d›fl› faflist bir uygulama olaca¤› toplumun

önemli bir kesimi nezdinde iyi-kötü aç›¤a

ç›km›flt›r. Ulucanlar ve Burdur bu çerçevede

sars›c› tablolar sunmufllard›r. Öte yandan bu

alanda oluflan duyarl›l›k, Burdur sonras›nda

somutça görüldü¤ü gibi, ilerici toplumsal

kesimlerde daha bilinçli ve örgütlü bir

biçimde kendini gösterebilmifltir. Bu

duyarl›l›k son birkaç ayda biraz yat›flm›fl

görünse de, zindanlardaki ç›k›fl onu yeniden

uyarmak ve öteki biçimlerin yan›s›ra, “hücre

karfl›t› platformlar” halinde örgütlemek için

önemli imkanlar sunmaktad›r bize. Zindan

direniflinin bu sonucu kendili¤inden

yaratmayaca¤›n›, fakat bu sonuca ulaflmay›

bir hayli kolaylaflt›raca¤›n› bilerek

davranmak, görev ve sorumluluklar›m›z› bu

bak›flaç›s›yla ele almak durumunday›z.

Devlet, geçmifl örneklerde hep görüldü¤ü

gibi; açl›k grevlerini uzun süreli olarak

görmezden gelmek, ald›rmaz görünmek, bu

ç›k›fl› topluma kan›ksatmak ve bu arada

kararl›l›k gösterileri eflli¤inde bilinen

tehditlerini yinelemek yolu ve takti¤i

izleyecektir. Devletin bu takti¤ini gözönünde

tutarak, daha ilk gününden itibaren direnifli

ve direniflin taleplerini toplumun gündemine

sokmak için en azami bir çabay› harcamak

durumunday›z.

Hücre karfl›t› muhalefette samimi olan

tüm ilerici-demokratik örgüt, çevre ve kifliler

de omuzlar›na düflen sorumlulu¤a bu gözle

yaklaflabilmelidirler. Bu gibi çevrelerden

duyarl›l›k ve destek giriflimlerinin ancak

direnifller ölüm s›n›r›na vard›¤›nda geldi¤ini

geçmifl deneyimlerden bildi¤imiz için, bunu

burada özellikle hat›rlat›yoruz. Benzer

davran›fllar bu kez a¤›r bir sorumluluk

yarat›r. Herkes hücre sald›r›s›n›n baflar›ya

ulaflmas› durumunda toplumsal muhalefetin

geneli için yarataca¤› a¤›r sonuçlar›

gözeterek davranmak zorundad›r.

Zindan direniflçileri olarak devrimci

tutsaklar bir kez daha zorlu, fakat o denli

onurlu bir sorumlulu¤un alt›na girmifl

bulunmaktad›rlar. Üstlendikleri misyon,

kelimenin gerçek anlam›yla tarihi de¤erdedir.

Faflizmin sald›r›s›, devrimin beynini ve

yüre¤ini, düflünce ve ideallerini, ilke ve

amaçlar›n› hedeflemektedir. Dolay›s›yla

devrimin direnifli de bütün bunlar›

savunmaya, korumaya ve yenilmez k›lmaya

yönelmifltir. Bu, bu ülke tarihinin gördü¤ü en

hakl›, en meflru ve o ölçüde de hayati

önemde bir mücadeledir. Bunda sa¤lanacak

gerçek bir baflar›, demek oluyor ki direniflin

tam zaferi, bunu elde etmek için hayatlar›n›

ortaya koyanlar› sonsuza kadar

onurland›racakt›r.

Yaflas›n direnifl, yaflas›n zafer!

Yaflas›n devrim, yaflas›n sosyalizm!
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Süresiz Açl›k Grevi direniflindeyiz!..

Ölece¤iz ama hücrelere
girmeyece¤iz!

D›flar›da iflçi s›n›f›na ve emekçilere bask›y› ve köleli¤i, açl›¤› ve

iflsizli¤i, sosyal y›k›m› ve demokratik haklardan yoksunlu¤u

dayatan sermaye devleti, içeride biz devrimci tutsaklara da terör,

iflkence ve katliamlar› reva görmektedir. Fakat bu kadar› devlete

yetmedi¤i içindir ki, o bize ek olarak boyun e¤meyi, teslim olmay› dayatmakta, düflünce ve

inançlar›m›zdan utanç verici bir biçimde vazgeçmemizi istemektedir. “F tipi” diye

etiketlenen, tecrit ve izolasyonu amaçlad›klar› gizlenemez biçimde aç›¤a ç›km›fl bulunan

hücre tipi cezaevleri bunun için gündeme getirilmektedir. Hedeflenen, bizi bu hücrelere diri

diri gömmek, uygulanacak sistematik bask› ve iflkenceyle ya manevi bak›mdan çökertip

teslim almak, ya da ad›m ad›m ruhsal ve fiziksel y›k›ma sürüklemektir.

Buna boyun e¤medik, e¤meyece¤iz! Devlet bizi o manevi ve fiziki ölüm hücrelerine diri

diri sokamayacak! Hücrelere girmektense ölümüne direnece¤imizi, buradan dost-düflman

herkese bir kez daha ilan ediyoruz.

Öncesi bir yana, son bir y›l üzerinden yaflananlara bakal›m...

Bundan bir y›l önce basit bir ko¤ufl sorunu bahane edilerek, Ulucanlar’da, karar› devletin

zirvelerinde verilen bir katliam vahfletine maruz kald›k. On arkadafl›m›z iflkenceyle

katledildi. Onlarcam›z yaraland›k. Faflist katliamc›lar hakk›nda bugüne kadar k›l›n›

k›p›rdatmayanlar, daha bir de Nazilere tafl ç›kart›rcas›na, bizi kendi arkadafllar›m›z›

katletmekten yarg›lamak ars›zl›¤› gösteriyorlar.

Ulucanlar katliam›n›n hücreleri kabul ettirmek için bir gözda¤› olarak kullan›lmak

istendi¤ini söylemifltik. Katliam› izleyen MGK toplant›lar›nda bu niyet aç›kland›, hücre tipi

cezaevlerinin inflas›na h›z verilmesi kararlar› al›nd›. Emekçilere üç kurufl zam vermekten

sak›nanlar, ölüm hücreleri için trilyonlar ay›rmakta tereddüt etmediler.

Ard›ndan hücre sald›r›s›n› fiilen bafllatan ve bunun için tüm önkoflullar› haz›rlamay›

amaçlayan “Üçlü Protokol” gündeme getirildi. Ocak ay›ndan beri bu protokole dayan›larak,

geçmiflte u¤runa can›m›z› ortaya koydu¤umuz ve birçok canlar›m›z› feda etti¤imiz bir dizi

hakk›m›z gaspedildi, hala da gaspedilmektedir. Bu protokolden beri DGM’lerdeki her türlü

savunma hakk›m›z da fiilen ortadan kald›r›lm›fl bulunmaktad›r. Biçimsel savunmalar›m›za

bile gerek duyulmaks›z›n kendilerince yarg›l›yorlar, en a¤›r biçimde keyiflerince

cezaland›r›yorlar. Anayasalar› “eflitlik ilkesi”nden dem vurdu¤u halde, katlanm›fl cezalar

almakla kalm›yoruz, ayr› bir infaz yasas›na tabi tutularak verilen cezan›n neredeyse

tamam›n› fiilen yatmakla yüzyüze b›rak›l›yoruz.

“Üçlü Protokol”le gündeme getirilen sistematik sald›r› ve provokasyonlar, sonuçta Burdur

vahfletine vard›. Arkadafllar›m›z›n kollar› kopar›ld›, kafalar› parçaland› ve i¤renç biçimde

tecavüze u¤rad›lar. Aylar öncesinden ve say›s›z kez Burdur’da yeni bir Ulucanlar

tezgahlanmak isteniyor diye uyard›¤›m›z halde, sonuçta bütün bunlar oldu. Faflizm adeta

hücre sald›r›s›ndaki pervas›zl›¤›n› bu sald›r› üzerinden bir kez daha göstermek istedi.

Fakat bir kez daha baltay› tafla vurdu. Tüm üstünü örtme çabalar›na ra¤men, kan›tlar›yla

birlikte bütün ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kar›lan ve meclis raporlar›na bile geçen Ulucanlar
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vahfletinin ard›ndan Burdur vahfleti, devletin yüzündeki maskeyi indirdi; “F tipi” ile neyin

amaçland›¤› toplumun genifl katmanlar› nezdinde daha somut olarak görülür hale geldi.

Pervas›zl›¤›n› gösterme kayg›s› devletin aya¤›na doland› ve hücre sald›r›s› konusunda onu

köfleye s›k›flt›rd›.

Fakat köfleye s›k›flanlar, flimdi o köfleden ç›kmak ve önümüzdeki k›sa zaman dilimi

içerisinde bize ölüm hücrelerini bir kez daha dayatmak için, sinsi ve hummal› bir faaliyet

içerisindeler. Hesaplar›, gözboyay›c› rötufllarla hücreleri toplum nezdinde flirinlefltirmek ve

böylece bize dayatmaya kalkmakt›r. Haklar›m›za yönelik sald›r›lar ve yeni sald›r›lara yönelik

provokasyonlar ise, Burdur vahfletinden sonra bir nebze olsun h›z kesmek bir yana, gitgide

artmakta ve yayg›nlaflmaktad›r. Bergama’da var›lan uzlaflmaya ve verilen tüm sözlere

ra¤men, bunlar an›nda çi¤nenmifltir. Bergama’dan Buca’ya götürülen tutsaklar iki ay› aflk›n

bir süredir faflist bir toplama kamp› koflullar›nda tutulmaktad›rlar. Bu arada PKK’lilerin tam

teslimiyeti kullan›larak Erzurum’da hücrelere fiilen geçilmifl durumdad›r.

Tüm bunlar, sonuçlar› devrim davas› için oldu¤u kadar her türlü ilerici toplumsal

muhalefet için de a¤›r bir biçimde y›k›c› olacak olan hücre sald›r›s›n›n ad›m ad›m

yaklaflt›¤›n›n göstergesidir.

Fakat yineliyoruz, bu o kadar kolay olmayacak! Faflist katliamc›lar teslimiyet ya da ölüm

ikilemine dayal› hücrelere bizi diri diri gömemeyecekler! Bunu kabul etmeyece¤iz, buna

boyun e¤meyece¤iz! Ölümüne bir direnifl pahas›na!.. Habip Gül yoldafl›m›z›n Ulucanlar

katliam›n›n hemen öncesinde hayk›rd›¤› gibi, bu sald›r› karfl›s›nda e¤ilece¤imize k›r›lmay›

ye¤leyece¤iz! Yine Habip yoldafl›m›z›n ayn› vesile ile vurgulad›¤› gibi, faflizmin her türlü

sald›r›s›na karfl› “Biz haz›r›z, Partimizin bayra¤›na leke sürmeyece¤iz!”

Bu inanç ve kararl›l›kla, DHKP-C ve TKP (ML) davas› tutsaklar› ile birlikte, ileriki bir

aflamada Ölüm Orucuna dönüfltürece¤imiz Süresiz Açl›k Grevi direniflimizi 20 Ekim

tarihinden itibaren bafllat›yoruz. PKK’li tutsaklar da dahil tüm devrimci tutsaklar› bu direnifl

bayra¤› alt›nda kenetlenmeye, devrimci iradenin y›k›lmaz barikat›n› daha güçlü bir biçimde

örmeye ça¤›r›yoruz.

Direniflimizin en temel talepleri flunlard›r:

* F Tipi Hücre hapishaneleri derhal kapat›ls›n!

* Cezaevlerinde gaspedilen tüm haklar iade edilsin!

* Terörle Mücadele Yasas› kald›r›ls›n!

* Üçlü Protokol iptal edilsin!

* DGM’ler kald›r›ls›n, DGM yarg›lamalar›n›n tüm sonuçlar› geçersiz say›ls›n!

* ‹flkenceciler ve katliamc›lar yarg›lans›n!

Devrimci inanç ve ilkelerimiz için direniyoruz; bu inanç ve ilkeler tümüyle iflçi s›n›f› ve

emekçilerin temel ve yaflamsal ç›karlar›yla örtüflmektedir. ‹flçi ve emekçilerin hakl› davas›

için direniyoruz; zindanlara t›k›lmam›z, iflkence ve katliamlara maruz kalmam›z tam da

bunun içindir.

‹flçi s›n›f›n›, emekçileri, tüm ezilenleri, tüm ilerici-devrimci çevreleri bunun bilinciyle

hareket etmeye; hakl› davalar› u¤runa, devrimci kimlik ve insanl›k onuru u¤runa hayat›m›z›

ortaya koydu¤umuz bu direniflte bize omuz vermeye ça¤›r›yoruz. Sizleri tüm yaflam›n›z›

hücrelefltirmeyi amaçlayan sald›r›n›n en kritik halkas› olan hücre sald›r›s›n› birleflik bir güçle

püskürtmeye ça¤›r›yoruz.

Ölece¤iz ama hücrelere girmeyece¤iz!
Yaflas›n direnifl, yaflas›n zafer!

TK‹P Cezaevleri Merkezi Örgütlülü¤ü
20 Ekim ‘00
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DHKP-C, TKP(ML) ve TK‹P Davalar›ndan Tutsaklar:

Ölece¤iz ama hücrelere girmeyece¤iz!..
Yaflas›n genel direniflimiz!..

Devletin biz devrimci tutsaklar nezdinde “F Tipi” hücre hapishaneler uygulamas›yla bafllatt›¤›

sald›r› süreci bugün yeni bir aflamaya giriyor.

Hücrelere karfl› olan binlerce tutsak yak›n›, ayd›n, sanatç›, devrimci-demokrat-ilerici gözalt›na

al›nd›, iflkencelerden geçirildi. Yafll› analar›m›z hücrelere karfl› olduklar› için Ankara yollar›nda,

‹stanbul’da alanlarda öldüresiye dövüldüler. Oysa ki hücrelerin insan onurunu ayaklar alt›na alan

yerler oldu¤u hemen herkes taraf›ndan kabul edilmektedir.

 Herkes konufltu. Herkes bir fleyler söyledi. Hücre sald›r›s›na karfl› ç›kanlar, yan›nda olanlar

söylediler söyleyeceklerini. Art›k konuflma s›ras› biz tutsaklara geldi.

Nas›l ki, 12 Eylül cuntas›n›n hapishanelerdeki teslim alma politikalar› püskürtüldüyse,

Nas›l ki, 1 A¤ustos genelgeleri y›rt›l›p at›ld›ysa,

Nas›l ki, 1991’de Eskiflehir tabutlu¤u kapatt›r›ld›ysa,

Nas›l ki, 1996’da Ölüm Oruçlar›yla Eskiflehir Tabutlu¤u bir kez daha kapatt›r›l›p, halka

yönelik sald›r›lar›n önüne barikat olunduysa, bugün yine ayn› görevle karfl› karfl›ya kalan biz

devrimci tutsaklar bu sald›r›y› da püskürtece¤iz. Bedeli ne olursa olsun ödemekten

çekinmeyece¤iz. Ama hücrelere girmeyece¤iz. Art›k ülkemiz hapishanelerinde direniflin gür sesi

yank›lanacak. Bizler de¤iflik hapishanelerdeki DHKP-C, TKP(ML) ve TK‹P davas›ndan tutuklular

olarak devletin F tipi hücre sald›r›s› son buluncaya ve taleplerimiz yerine getirilinceye kadar, 20

Ekim 2000 tarihinden itibaren Süresiz Açl›k Grevi eylemine bafll›yoruz.

 TALEPLER‹M‹Z:

1- Bugüne kadar yap›m› süren F Tipi Hücre hapishaneleri kapat›lmal›d›r.

2- 3713 say›l› Anti-Terör Yasas› bütün sonuçlar›yla birlikte kald›r›lmal›d›r.

3- Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k Bakanl›klar›n›n ortak imzalar›ndan oluflan “Üçlü Protokol” iptal

edilmelidir.

4- Devlet Güvenlik Mahkemeleri kald›r›lmal›, verdi¤i cezalar bütün sonuçlar›yla kald›r›lmal›d›r.

5- Hapishaneler, belli periyotlarla tutuklular ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile insan haklar›

ihlalleri ile ilgili DKÖ’lerin atayaca¤› temsilciler ile Tüm Yarg›-Sen’in atayaca¤› temsilcilerinden

oluflan bir heyet taraf›ndan denetlenmelidir. Bu denetim keyfiyete b›rak›lmamal›, yasal güvence

alt›na al›nmal›d›r.

6- 21 Eylül 1995 tarihinde BUCA, 4 Ocak 1996 tarihinde ÜMRAN‹YE , 24 Eylül 1999

tarihinde D‹YARBAKIR, 26 Eylül 1999 tarihinde ULUCANLAR, 5 Temmuz 2000 tarihinde

BURDUR hapishanelerinde onlarca arkadafl›m›z›n katledilmesinden ve yaralanmas›ndan sorumlu

olanlar kamuoyuna aç›k bir flekilde h›zla yarg›lan›p cezaland›r›lmal›d›r.

7- Çeflitli hastal›klar› sabit olan, 1996 Ölüm orucu sonras› rahats›zl›klar› süren, çeflitli

operasyonlarda yaralanan ve tedavileri yap›lmayan arkadafllar›m›z derhal sal›verilmelidir.

8- De¤iflik tarihlerde ve yerlerde gözalt›ndayken bizlere iflkence yapanlar aç›¤a ç›kart›lmal›,

kamuoyuna aç›k bir flekilde h›zla yarg›lan›p cezaland›r›lmal›d›r.

9- Halklar›n demokrasi ve özgürlük mücadelesi önündeki tüm anti-demokratik yasalar iptal

edilmeli, Kürtler ve di¤er az›nl›klar üzerindeki bask›lara son verilmelidir.

Ölece¤iz ama hücrelere girmeyece¤iz!..

Yaflas›n genel direniflimiz!..

B‹Z KAZANACA⁄IZ!..

Bayrampafla, Ümraniye, Bursa, Çanakkale, Bart›n, Gebze, Malatya, Çank›r›, Ayd›n, Buca,

Ulucanlar, Uflak, Ceyhan hapishanesindeki

DHKP-C, TKP(ML) ve TK‹P Davalar›ndan Tutuklular
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Onlarla yafl›yor, onlarla savafl›yoruz!

Devrimciler ölmez, devrim
davas› yenilmez!

Habip Gül/Nevzat Çiftçi (Tekoflin) Ümit Alt›ntafl (Ak›n/Tuna)

TK‹P Merkez Komitesi Üyesi TK‹P Merkez Komitesi Üyesi
“... Haklar›nda söylenebilecek en önemli ve öncelikli söz, yap›lacak en anlaml›

de¤erlendirme ve tan›mlama, bu yoldafllar›n birer gerçek dava adam› olmalar›

olgusudur. Her iki yoldafl›n da en belirgin özelli¤i, en üstün ve göze çarpan niteli¤i

bu... Bu konuda hiçbir zaman zerre kadar tereddüt yaratmam›fllard›r. Ve her

aflamada davay› hakk›n› tam vererek temsil etmifllerdir...”

“Burada bütünsel bir dava adam› kimli¤i var. ‹nsanlar vard›r, vuruflma an›

gelince ölmesini bilir, yi¤itli¤i oradan geliyordur. ‹nsanlar vard›r, çal›flmadaki

gayretiyle, enerjisiyle dava adam›d›r. ‹nsanlar vard›r, d›flar›da çok verimsizdir de,

polisteki direnifliyle yine de gerçek birer dava adam› olduklar›n› gösterirler... Ama

bu yoldafllar tüm bu aç›lardan, tüm çal›flma, mücadele ve s›nanma alanlar›nda,

bütünsel bir tart›flmas›z devrimci kimli¤in temsilcisidirler. Onlar, çok yönlü gerçek

birer dava adam›d›rlar...”

“Onlar partimizin özü ve özetidirler.”



U¤runa tereddütsüz ölünecek bir
davaya adanm›fl iki devrimci yaflam

Habip ve Ümit yoldafl...

‹ki büyük önder, Ümit ve

Habip yoldafl... U¤runa

terddütsüz ölünecek bir dava

için adanm›fl iki yaflam... Öyle

ki, bize sadece yaflamlar›yla

de¤il, ölümleriyle de yol

göstermeye devam ediyorlar.

Baflta biz partililer olmak

üzere tüm devrimcilerin bu iki

komünist önderden, onlar›n

yaflamlar›ndan süzülmüfl

deneyimlerden ö¤renmesi

gereken çok fley var.

Katledilifllerinin y›ldönümünde,

yoldafllar›m›z›n an›s› önünde

sayg›yla e¤iliyoruz.

Bugün partililerin önünde

duran en önemli görev, baflta

iflçi ve emekçiler olmak üzere

tüm devrimci ve ilericilere

yoldafllar› anlatabilmek, onlar›

devrim mücadelesinde

“ölümsüz” k›labilmektir. Bunu

baflarman›n yolu,

yoldafllar›m›z› ölüm

y›ldönümlerinde anmaktan

ziyade, onlar›n flahs›nda

somutlanm›fl partili kimli¤i

kavrayabilmekten, kendi

kimli¤imizde

cisimlefltirebilmekten geçiyor.

Bu iki önder yoldafl›m›z

neyi baflarm›fllard›r? Devrimci

ve komünistlerin siyasal

süreçlerinde yaflayabilecekleri

zorlu ve çetin s›navlardan

baflar›yla geçmeleri midir

onlar› birer komünist önder

yapan? Elbette öyle, ama bu

yaln›zca bir sonuçtur. Zira

onlar as›l olarak partili düzeyi

yakalad›klar›, bu do¤rultuda

süreklilik arzeden bir geliflme

gösterebildikleri için komünist

önder niteli¤ini kazand›lar.

Yeni bir gelenek, yeni bir

kültür oluflturmak iddias›yla

ortaya ç›kan bir siyasal

hareketin yaflad›¤› her türlü

geliflim ve dönüflüm sürecine

efllik ettiler ve ona müdahale

ettiler.

Neydi bu dönüflüm

sürecinin özellikleri? Küçük-

burjuva ideolojik, politik ve

örgütsel bir gelenekten

kopmak, ama ayn› zamanda

onun devrimci yanlar›n› yeni

bir temelde, s›n›f devrimcili¤i

temelinde varedebilmekti. Bu

süreç sanc›s›z ve kendili¤inden

yaflanamazd› ve

yaflanamad›¤›n› nicelerinin

parti ve devrim davas›ndan

kopmas› gösterdi. Zira siyasal

temsilcili¤ine soyundu¤umuz

iflçi s›n›f›n›n durgun ve

nispeten geri bir düzeyde

olmas›, bu s›n›f›n

devrimcili¤ini, kültürünü ve

geleneklerini oluflturma

noktas›nda sizin daha yo¤un

bir iradi müdahale çabas›

sergilemenizi gerektiriyor.

Önderlik misyonu da kendisini

burada ortaya koyuyor. Parti

s›n›f kitlelerini kendi düzeyine

yükseltme, partili kadrolar

parti faaliyetini ve

çal›flmalar›n› bu hedef

do¤rultusunda örgütleme

noktas›nda çok yo¤un bir iradi

müdahale çabas› gerekiyor.

‹flte iki yoldafl›n en

önemli üstünlük alanlar›ndan

biri budur. Hareketimizin

saflar›na kat›ld›klar› andan

itibaren, onun yaflad›¤› geliflme

sürecine paralel olarak kendi

siyasal süreçlerine elefltirel bir

gözle irdeleyebilmeleri,

partinin ihtiyaçlar›

çerçevesinde bir dönüflüme

tabi tutabilmeleridir. Örne¤in,

yeni bir gelenek yaratma

iddias›yla ç›kt›¤›m›z ilk andan

itibaren kadro politikam›z

“düflünen ve savaflan

militanlar” olmufltur. Ve partili

dönemde de bu politika parti

tüzü¤ümüzün parti üyesinin

haklar› ve görevleri

çerçevesinde belirtilmifltir.

Örne¤in, Habip yoldafl›n yaz›

yazmak konusunda gösterdi¤i

muazzam çaba ve ald›¤›

mesafe, tüm partililere örnek

olacak bir tutumdur. Zira

Habip yoldafl “ilkokul”

mezunudur. Ancak Habip

yoldafl hep hareketin ihtiyaçlar›

ve kendi görev ve

sorumluluklar› üzerinden

yaklafl›yor sürece ve

mahkemelerde nas›l savunma

yap›l›rm›fl, düzen nas›l

yarg›lan›rm›fl, tüm bunlar›

ondan ö¤reniyoruz. Yine ayn›

yoldafl›n NATO’nun

Yugoslavya’ya müdahalesi

üzerine yazd›¤› yaz›,

cezaevindeki astsubay

taraf›ndan ilgiyle okunup
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tart›fl›labiliniyor. ‹flte Habip

yoldafl›n ö¤rettiklerinden biri;

davaya duyulan inanç ve

partiye karfl› duyulan

sorumlulukla görevlere

yüklenmek ve zay›f

yanlar›m›z›n üzerine gitmek.

Ayn› olgu Ümit yoldafl

için de geçerli. Onun düflünsel

üstünlü¤ünü ortaya koyan (bu

muhakkak ki sürekli bir kafa

eme¤i ve yo¤unlaflman›n

ürünü) birçok yaz›s›

yay›nlanm›flt›r. Yay›nlara katk›

iflin bir boyutudur yaln›zca.

“Düflünen ve savaflan

militanlar” tan›m›, örgütsel ve

siyasal cepheden birçok

konuyu kapsamaktad›r. Ne

demektir “düflünen ve savaflan

militan”? Nesnel olarak

süregiden s›n›f savafl›m›nda bir

taraf olabilmek ve bu savafla

bilinç unsuru katabilmektir.

Bunun somutland›¤› alan

partidir ve partiyi oluflturan

militanlar da bu savafl›, bilince

dayanan gönüllülük temeli

üzerinde yürütürler. ‹flte bu

gönüllülük temelinde yükselen

bilinçli eylem partili kadrolar›n

can damar› ve nabz›d›r.

Bilinçlilik, kuflan›lan

ideolojinin hayat›n zengin

deneyimlerinden süzülen

gerçekliklerle do¤rulanmas›

veya bofla düfltü¤ü noktada

nedenlerin anlafl›lmas› ile

sürekli bir geliflim

göstermesidir. Bu yüzden de

bir komünist kadro yaflam›n›n

her an›nda eylemini (bir bütün

olarak parti faaliyetini, s›n›f

mücadelelerini, bireysel

eylemini) sorgulayarak,

düflünerek ona yön vermeye ve

bilinçli bir müdahalede

bulunmaya çal›flmak

durumundad›r.

Ümit yoldafl›n siyasal

sürecine bakt›¤›n›zda, yoldafl›n

hareketin saflar›na kat›ld›¤› ilk

andan itibaren çal›flman›n

sorunlar›na, ihtiyaçlar›na ve

görevlere kafa yordu¤unu,

sorgulad›¤›n› ve üretimde

bulundu¤unu görürsünüz.

Örne¤in yoldafl legal

yay›nlar›n ç›k›fl noktas›nda bir

dönem erken davran›ld›¤›n›

düflünüyor ve hareketi

uyar›yor. Ayn› fley Habip

yoldafl için de geçerli; o da

birçok sorunda partiyi

uyarmay› bir görev olarak

biliyor ve parti faaliyetlerinin

sorunlar›na iliflkin olarak yol

gösterici perspektifler sunuyor.

Çünkü her ikisi de

partinin düflünen

militanlar›yd›lar. Ancak ayn›

zamanda partinin savaflan

militanlar› da oldular. Savaflan

militan kimli¤i sadece

düflmanla gö¤üs gö¤üse

çarp›fl›lan mevzi savafl›yla

an›lamaz, ki bu noktada bile

yoldafllar›n bize b›rakt›¤›

gelenek yoldafllar›n bu kimli¤i

en ileri düzeyde nas›l temsil

ettiklerinin somut göstergesidir.

Ümit ve Habip yoldafllar› her

defas›nda düflmana kendi

ininde diz çöktürmüfllerdir.

Ölüm oruçlar› ve zindan

direnifllerinde Habip yoldafl›n

örnek pratik tutumu herkes

taraf›ndan bilinmektedir.

Partiye karfl› ifllenen suçlarda

her iki yoldafl›n da tereddütsüz

tak›nd›klar› tav›r ve en son

Ulucanlar katliam›nda ölümü

tereddütsüzce karfl›lamalar›,

savaflç› kimli¤in pratikte

karfl›l›¤›d›r.

Ancak savafl öncelikli

olarak bir devrimcinin

kafas›ndad›r. Yaflam›n her

alan›nda ve an›nda savafl

devam etmektedir. Bu savafl

bazen devrimcinin kendi iç

düflman›na karfl› verdi¤i

savaflt›r, bazen parti

çal›flmas›n› ve faaliyetlerini

örgütlemek ve önderlik etmek

noktas›nda ortaya koydu¤u

çabad›r, bazen de düflmanla

aç›ktan difle difl yürüttü¤ü bir

mücadeledir. Ümit ve Habip

yoldafl savafl›n tüm

cephelerinden baflar›yla

ç›kt›klar› için, savaflan militan

kimli¤ini kazand›lar.

Peki bu yoldafllar

baflar›lar›n› neye borçlular?

Yaflad›klar› her türlü s›navdan

nas›l baflar›yla ç›k›p devrimi

ve gelece¤i temsil edebildiler?

Örne¤in Habip yoldafl,

hareketin saflar›na kat›ld›¤›

süreçte cezaevine düflmüflken,

tasfiyecilere karfl› net ve

cepheden bir tutum alma

gücünü nereden

bulabilmekteydi? Ya da her

tutsak düfltü¤ünde, özgürlük

tutkusuyla (ki onun için

özgürlü¤ün tan›m›, parti

faaliyetlerini yürütmek ve

devrimi örgütlemekti) nas›l da

bitmez tükenmez bir çaba ve

›srar gösterebiliyordu? Ya da

Ümit yoldafl çevresindeki

insanlar› s›rf kendi kiflili¤i

üzerinden devrime

yöneltebilme gücünü nereden

buluyordu?

Her iki yoldafl›n da ortak

özellikleri, davalar›na

duyduklar› sars›lmaz inanç ve

partilerine karfl› duyduklar›

sonsuz güvendir. ‹flte bir

devrimci için yaflamsal önemde

bu iki temel etkendir onlar›

partinin düflünen ve savaflan

önderleri yapan. Onlar›n

b›rakt›klar› bu birikim

üzerinden ve onu ileriye

tafl›mak hedefiyle partimiz,

yeni Habipler’i ve Ümitler’i

ç›karacakt›r. Mücadeleleri

yolumuzu ayd›nlat›yor.

Z. Burhan
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Onlar devrim davas›nda
ölümsüzlefltiler

Ulucanlar katliam›n›n birinci y›ldönümünde

Ümit Alt›ntafl (Ak›n-Tuna) Habip Gül (Nevzat

Çiftçi) yoldafllar›n an›lar› önünde sayg›yla

e¤iliyorum. Yoldafllar›m›z›n devrimci militan

kimlikleri, birikim ve deneyimleri

mücadelemizde bize hep yol gösterecek.

Düflünen ve savaflan iki komünist önder,

iki can yoldafl›m›zd› onlar. Ümit ve Habip

yoldafl partinin iflçileriydiler. ‹¤neyle kuyu

kazmak gibi bir sab›rla partiyi var etme ve en

iyisini yapma çabas›ndan geri durmad›lar. Parti

ve iflçi s›n›f› için savaflt›lar, düflünce ürettiler,

partiyi her zaman bir ad›m ileri tafl›mak, s›n›fla

ba¤lar›n› güçlendirmek için çal›flt›lar. Düflmana

ve devrim kaçk›nlar›na asla taviz vermediler.

Habip yoldafl zindanda hep en öndeydi ve

partiyi en iyi flekilde temsil etti. Habip

yoldafl›n düzene karfl› daha çocukluk y›llar›ndan

bafllayan öfkesi onu genç bir iflçi iken örgütlü

mücadeleyle buluflturdu. Devrimciliklerini

tüketen, kurdu¤u düzenle baflbafla kalmay›

tercih eden devrim kaçk›nlar›na karfl› mücadele

bayra¤›n› elinden hiç b›rakmad›. Y›llard›r

görmedi¤i çocuklar›n›n özlemi hiçbir zaman

geri dönmesine vesile olmad›.

Habip yoldafl› k›sa bir süre de olsa

tan›d›m. Siyasal yaflam›m›n ilk evreleriydi.

Tekstil fabrikas›nda çal›fl›yordum. Habip yoldafl,

birlikte oldu¤umuz bu k›sa süre içinde, fabrika

içindeki iliflkilere, çal›flmaya ve bana güven

verdi. Bu sayede fabrikayla ilgili ilk bildirimi

kaleme alm›fl ve bir iflçi arkadaflla k›sa sürede

bir fabrika rapor anahtar› haz›rlam›flt›m. Bu

rapor ilk örneklerden birisi oldu¤u için olumlu

karfl›lanm›flt›. Henüz gözünü yeni açan bir

iflçiyle elinden tutulursa neler yapabilece¤ini

Habip yoldafltan ö¤rendim. Evet, o

karfl›s›ndakinin gözünde bir k›v›lc›m gördü mü,

onu atefle çevirmesini biliyordu. Onun ard›ndan

yay›nlanan yaz›larda tan›k oldu¤umuz gibi, o

salt iflçileri de¤il, cezaevlerinde sahipsiz

b›rak›lm›fl birçok devrimcinin de ateflini

körükledi, aya¤a kald›rd›.

Bugün di¤er devrimci çevrelerin her iki

yoldafl›m›zdan övgüyle sözetmeleri bofluna

de¤il. Bu onlar›n davalar› u¤runa harcad›klar›

eme¤in, “sars›lmaz dava adamlar› “ olmalar›n›n

bir sonucu. Yetenek ve kapasitelerini parti ve

devrim davas› için en ileri düzeyde kulland›lar.

Son derece elveriflsiz bir dönemde biri

fabrikadan, di¤eri üniversite gençli¤inden

yetiflen iki filizdi onlar.

Ümit ve Habip yoldafllar örgütte

tasfiyecili¤in boy verdi¤i bir dönemde,

bulunduklar› alanda örgütü tahrip etme

çabalar›na karfl› örgütün birikimini ve eme¤ini

savundular. Habip yoldafl cezaevindeyken ve

henüz yeni bir devrimciyken tasfiyecili¤e karfl›

net bir tutum ald›. Ümit yoldafl ise EGK içinde

tavr›n› koydu. Örgüte karfl› gerçeklefltirilen

provokasyon karfl›s›nda da her iki yoldafl net

bir tutum ald›lar, böyle unsurlara örgüt içinde

yaflam hakk› tan›nmamas› gerekti¤ini

savundular.

Ümit yoldafl mücadelede sars›lmazl›¤›yla

genç devrimcilere hep yol gösterecek. O

gençli¤in sorunlar›n› s›n›f›n sorunlar›ndan ayr›

düflünmedi, hep gençlik alan›nda mücadeleyi

örgütlemeye çal›flt›. Günü geldi tart›flmalar›

üniversitenin anfisinde yank›land›, günü geldi

üniversite barikatlar›nda en önde çarp›flt›. O her

zaman en öndeydi. Ulucanlar’da sermaye

devletinin katillerine karfl› da en ön saflardayd›.

Kendisine biçti¤i 27 y›ll›k ömrünü vuruflarak

noktalad›. Devrimci mücadeleye adanm›fl bu

k›sa ömründe birikimiyle herkesi flafl›rtt›. Özgün

düflünen bir devrimciydi. Ama bu özgünlü¤ü

her zaman Marksizm-Leninizm zemininde ve

partinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltirdi.

Partisini korumak ve güçlendirmek için parti içi

demokrasiyi ilkeli biçimde kulland›. Bu tutumu,

örnek almam›z gereken yönlerinden biridir.

Ümit ve Habip yoldafllar “partimizin özü

ve özeti”dir.

Onlar partimizin “kartallar›”d›r.

”Devrimciler ölmez, devrim davas›

yenilmez! “

A. Engin
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Devrime adanm›fll›klar›yla bize
yol gösteriyorlar

S›n›f savafl›n›n atefl hatt›nda bulunan bir

parti her zaman zorlu dönemler yaflayabilir. Bu,

zorlu oldu¤u kadar onurlu bir mücadeledir ve

bedel ödemeyi de gerektirir. ‹flçi s›n›f› ve

emekçilerin kapitalizmin egemenli¤i alt›nda her

gün bedel ödedikleri bir yerde, komünistler ve

devrimciler için bedel ödemenin sözü edilmez.

150 y›ll›k proleter s›n›f savafl› tarihinde

onbinlerce komünist ve devrimci devrim davas›

için tereddütsüzce yaflamlar›n› feda etmifllerdir.

Partimizin düflünen önder, savaflan nefer

gelene¤inin en seçkin örnekleri olan Habip ve

Ümit yoldafllar›n siper yoldafllar›yla birlikte

flehit düflmeleri, 150 y›ll›k direnifl gelene¤inin

bu co¤rafyada yaflanan flanl› bir örne¤i

olmufltur. Yoldafllar›m›z›n yaflamlar›na,

mücadelelerine bakt›¤›m›zda, bu bilinç

aç›kl›¤›na ve toklu¤una fazlas›yla sahip

olduklar›n› görüyoruz.

Yoldafllar›m›z›n fiziki olarak aram›zdan

ayr›lmalar›n›n bizde duygu yo¤unlu¤u yaratmas›

son derece do¤ald›r. Ayn› duygular›, baflka bir

co¤rafyada ve farkl› bir tarihte flehit düflen

komünistlerin yaflam ve mücadelelerini

okudu¤umuzda da yaflayabiliyoruz. Ama

komünistler olaylara salt duygular›yla

yaklaflmazlar. Burada u¤runa savafl›lan ideal

komünizmdir. Bu her partilinin ortak idealidir.

Sözkonusu olan parti önderleri olduklar›nda, bu

sadece ortak amaç u¤runa daha çok emek

harcad›klar›, daha çok özveride bulunduklar›

anlam›na gelir. Devrimcilerin ölümsüzlü¤ü, tam

da komünizm mücadelesinin süreklili¤i ve

hedefe yaklaflmas›d›r. Yoldafllar›m›z›n ve devrim

mücadelesinde flehit düflen bütün devrimcilerin

an›s›n› yaflatmak, u¤runa tereddütsüz ölünen

davay› büyütüp gelifltirmekden geçiyor.

Habip ve Ümit yoldafllar›n yaflamlar›,

yaz›lar›, geliflim süreçleri ve verdikleri

mücadele, bize izlememiz gereken rotay›

göstermektedir. Burada, devrime adanm›fll›k;

ideolojik, politik ve örgütsel yetkinleflme;

düflmanla bütün çat›flmalarda militan direniflçi

kimlik; kendini sürekli gelifltirme, yenileme,

aflma ve partinin teorik-düflünsel birikimine

etkin bir flekilde katk› sunma; partiyi ve

devrimi her koflulda sahiplenme; sorunlar›n

çözüm eksenini daima parti ve devrimin

ç›karlar›n› oturtma vard›r. Partiye zarar

verenlere, kollektif eme¤i heba edenlere karfl›

tahammülsüz, ama tersinden de, insana ve

devrime ait de¤erleri üretebilecek potansiyel

tafl›yanlara karfl› hoflgörü ve sahiplenme vard›r.

Ancak bu de¤erleri sahiplenmek, gelifltirmek

ve prati¤e geçirmekle devrim davas›na katk›

sunabiliriz. Ki devrim ve sosyalizm davas›

yoldafllar›m›z›n yaflam gerekçesidir. Yolumuz,

Ulucanlar direniflinin yoludur.

Devrim flehitleri ölümsüzdür!

M. Da¤l›

Onlar› mücadelemizde yaflataca¤›z!
fiimdiye kadarki tüm toplumlar›n tarihi s›n›f savafl›mlar› tarihi olmufltur. Sömürünün oldu¤u

her yerde baflkald›r› da boyvermifltir. Egemen s›n›flar asalak düzenlerini ayakta tutabilmek için

her türlü zorbal›¤a, katliamlara baflvurmufllard›r. Pir Sultanlar’dan Mustafa Suphiler’e,

Denizler’den Mahirler’e ve ‹bolar’a, bugüne kadar binlerce devrimci alçakça katledilmifltir.

Onlarsa ser verip s›r vermeyerek, idam sephalar›n› kendileri tekmeleyerek ölümü yi¤itçe

kucaklam›fllard›r.

Geçti¤imiz y›l ise faflist sermaye devleti Ulucanlar zindan›nda 10 devrimci tutsa¤› vahflice

katletti, onlarcas› a¤›r yaraland›. Sald›r›n›n bir aya¤›n› hücre tipi cezaevlerine geçifl olufltururken,

di¤er aya¤› ise partimizin önder kadrolar›na dönüktü. Katliamda Habip Gül ve Ümit Alt›ntafl

yoldafllar›m›z flehit düfltü. Onlar Marks ve Engels taraf›ndan temelleri at›lan, Lenin taraf›ndan

gelifltirilen bilimsel sosyalizmin 150 y›ll›k birikimi üzerinde yükselen partimizin neferleri, düflünen

ve savaflan militanlar› ve önderleriydiler. 26 Eylül ‘99’da faflizmin zindanlar›nda 8 siper
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yoldafl›yla birlikte alçakça katledildiler.

Onlar u¤runa tereddütsüz ölece¤imiz davam›z u¤runa ipi birlikte gö¤üslediler. Partinin

bayra¤›na leke sürdürtmek bir yana, onu kanlar›yla daha da k›z›llaflt›r›p göndere çektiler. Düflman

onlar› öldürdü¤ünü zannederek yan›l›yor. Onlar ölmek bir yana daha da ço¤ald›lar ve

ço¤alacaklar. Bu ülkenin topraklar›nda yeni Habipler, yeni Ümitler yeflerecek. Her grevde,

direniflte, barikatta, çat›flmada, iflgalde, iflkencehanede, zindanlarda HAB‹P olup, ÜM‹T olup

dikilece¤iz düflman›n karfl›s›na.

Yoldafllar›m›z yaflamlar›yla oldu¤u gibi ölümü yi¤itçe gö¤üslemeleriyle de yolumuzu

ayd›nlat›yorlar. Onlar› mücadelemizde yaflataca¤›z. And olsun ki, k›z›l bayra¤›m›z› kapitalizmin

burçlar›na dikece¤iz ve katillerden hesap soraca¤›z.

Devrimciler ölmez! Devrim davas› yenilmez!

Parti ve devrim flehitleri ölümsüzdür!
 K. Boran

Davaya ölümüne inanç ve ba¤l›l›k
Devrim için çarpan iki

can, iki yürek, iki yoldafl›n 8

devrimci kardefliyle birlikte,

faflist sermaye diktatörlü¤ü

taraf›ndan katledilifllerinin

üzerinden bir y›l geçti.

Sermaye düzeni ON’lar›

fiziksel olarak yok etmekle

öldürebilece¤ini sand›, ama

yan›ld›. Nas›l ki bundan önceki

katliamlar›ndan istedi¤i sonuca

ulaflamad›ysa, bundan sonra da

bunu baflaramayacak. Her

katliam› bayra¤›m›z›n biraz

daha k›z›llaflmas›ndan ve

kinimizin bin kat daha

artmas›ndan baflka bir ifle

yaramayacak.

Egemenler, dün

katlettikleri fieyh Bedrettin’in

“Madem ki fetva biza ait,

verin ki basak ba¤r›na

mührümüzü” , ayn› flekilde Pir

Sultan’›n “Bir can derdine

düflmem! Dönen dönsün ben

dönmezem yolumdan!”

fleklindeki halka ve inançlar›na

ba¤l›l›klar›n›n; Deniz, Hüseyin

ve Yusuf’un “Biz flerefimizle

bir defa ölüyoruz, siz, bizi

asanlar, flerefsizli¤inizle her

gün öleceksiniz!”

hayk›r›fllar›n›n yaflamas›na

engel olabildiler mi? Onlar›n

bilinç ve öfkenin bizlere

ulaflmas›n›, yaflamlar›n›n ve

pratiklerinin bizlere yol

göstermesini, bizleri

ayd›nlatmas›n› hangi güç

engelleyebilir?

Habip ve Ümit bu

topraklarda yeni bir gelene¤in,

yeni bir kültürün, yeni bir

anlay›fl›n temsilcileriydiler ve

bunu da en iyi bir biçimde

yapt›lar. Onlar parti ve devrim

davas›yla özdeflleflmifllerdi ve

bunu da parti ve devrim

bayra¤›na leke sürdürmeyerek,

kanlar›yla daha da

k›z›llaflt›rarak gösterdiler.

Yas tutmuyoruz! Ve

katliam›n üzerinden ne kadar

zaman geçerse geçsin, kinimiz

sönmeyecek. Bir gün mutlaka

iflçi s›n›f› tarihsel misyonuna

sahip ç›kacak, Türkiye

Komünist ‹flçi Partisi bayra¤›

alt›nda sermaye düzenine karfl›

savaflacak. Bu düzen mutlaka

y›k›lacak. O büyük gün

geldi¤inde, yoldafllar›m›z›n

u¤runa tereddütsüz öldükleri

k›z›l bayra¤› kapitalizmin

burçlar›na dikerek, ON’lar›n

bofla ölmediklerini

ispatlayaca¤›z.

D. Cemre

mücadelesinin ve devrimci

direnifl gelene¤inin büyümesine

engel olabildiler mi?

Olamad›klar›n›, Ulucanlar’daki

destans› direnifl de bir kez

daha ortaya koydu.

Habip yoldafl›n

“Duvarlar›n›z› deldik,

düzeninizi de y›kaca¤›z!”

fleklindeki özgürlük ve

mücadele tutkusunun bizlere

ulaflmas›n›, devrimci bir miras

olarak gelece¤e tafl›nmas›n›

bugün hangi güç

engelleyebilir?

“Polisin, kapitalizmin

yararlar› ve devletin güçlülü¤ü

üzerine söyledi¤i her fikir,

program›m›za, onun bilimsel

temellerine çarpt› ve

paramparça oldu. Asl›nda

s›nanan bizim program

bilincimizdi. Program›m›z bu

s›namadan sapasa¤lam ç›kt›.

Bizi çözemezlerdi, zira biz

gözbebe¤imiz olan partiyi

kazanarak böylece asl›nda

tereddütsüz ölme gücünü

kazanm›flt›k”  diyen Ümit

yoldafl›n sesinin s›n›f›yla

buluflmas›n› hangi güç

engelleyebilir? Partiye ve

devrime ölümüne ba¤l›l›¤›n ve

polise meydan okuyan bu
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‘80 askeri darbesi devrimcilerin ezici a¤›rl›¤›n› hem zindanlarda hem de zindan sonras›

hayatlar›nda a¤›r bir yenilgiye u¤ratt›. ‘80 sonras›nda markac›, kültürsüz, düflünmeyen,

yarg›lamayan, sorgulamayan, bireyci bir gençlik yaratmada önemli bir baflar› sa¤land›.

Toparlanmaya çal›flan sol gruplar ya reformistlefltiler ya da ‘80 öncesinin küçük burjuva hatalar›na

düfltüler. Yaflad›klar› toplumu tahlil edemediler. Kimileri PKK’n›n pefline tak›ld›. Programdan

yoksunluklar›, gündelik politikalar peflinde sürüklenmeleri ve ilkesiz tutumlar›yla insanlarda hayal

k›r›kl›¤› yaratt›lar. ‹flte böyle bir ortamda insanlar kiflisel kayg›lara düflmeye, devrimci olmay›

gençlik ça¤›n›n bir heyecan› gibi kabullenmeye bafllad›lar. Bu süreç binlerden oluflan eski

devrimciler ordusu ç›kard›. Hemen hepsi evlendi ve mücadele etmeme elefltirileri karfl›s›nda; biz

bir fleyler yapt›k, biraz da baflkalar› yaps›nlar; ya da art›k düflünmem gereken birileri var, flimdiki

akl›m olsa hiç evlenmez ve çocuk yapmazd›m, bahanelerinin arkas›na s›¤›nmaya bafllad›lar.

Böyle bir gerçekli¤in yafland›¤› bir ortamda iflçilere, emekçilere ve gençlere önderlik edecek,

yol gösterecek devrimciler de ortaya ç›kt›lar. ‘87’de EK‹M siyaset sahnesine ç›kt› ve partileflme

süreci sonunda TK‹P kuruldu.

Hayat›n her alan›nda komünist çizgi yerleflmeye bafllad›. Habip ve Ümit yoldafl, özel

yaflamlar›nda insanlar›n arkas›na s›¤›nd›klar› bahaneleri reddederek, bizlere yap›lmas› gerekeni

gösterdiler. Yoldafllar› belki de bu ba¤lamda hiç düflünmemifltik. Özel yaflam komünistler için

üzerinde en çok durulmas› gereken konular›n bafl›nda gelmeli. Habip yoldafl üç çocu¤unu

b›rakarak, u¤runda ölünmesi gereken bir dava için hiç tereddüt etmeden, bir komüniste yak›fl›r

biçimde ölümü gö¤üsledi. Ümit yoldafl›n evlili¤i ise komünistler için yol gösterici olmal›d›r.

Hayat arkadafl› ve yoldafl›; herfleyi paylaflan ve üreten bir yaflam ve iliflki biçimi... Efllerin

birbirlerine karfl› sorumlulu¤u yoldafllar›n birbirine karfl› sorumlulu¤undan sonra geliyor.

Habip ve Ümit yoldafllar, zindanlarda, iflkencehanelerde, grevlerde, yürüyüfllerde ve ideolojik

geliflmemizde oldu¤u gibi, bu alanda da bize yol gösteriyorlar.

Bir genç önder...

Özel yaflamlar›yla da örnek
iki komünist...

Ulucanlar’da katledilen

partimizin iki önderi, Habip

Gül ve Ümit Alt›ntafl, geriye

b›rakt›klar› de¤erler ve

ürünlerle ölümsüzlefltiler. Zaten

onlar› ölümsüzlefltiren de

bunlard›r.

Bugün Ümit yoldafl, say›s›z

yaz›s›yla, bizim yolumuzu

ayd›nlatan sat›rlarda yafl›yor.

Genç yaflta mücadeleye

at›lan Ümit yoldafl, Sovyetler

Birli¤i’nin da¤›ld›¤›, dünyada ve

Türkiye’de kitle hareketlili¤inin

geriledi¤i, Türkiye devrimci

hareketinin sanc›lar çekti¤i bir

dönemde büyük bir tutkuyla

partisini aramaya bafllar. Zaten

Ümit’i Ak›n/Tuna yapan da

budur. 27 yafl›nda partimizin

önderlik kadrosu olma onuruna

ulafl›rken, dünya devrimci

hareketinin en genç önderleri

aras›na girme onuru da ona

aittir.

Ayr›ca vurgulanmas›

gereken, Ümit yoldafl›n,

dünyada ve Türkiye’de kitle

hareketlili¤inin geriledi¤i,

küçük-burjuva devrimcilerinin

mücadeleden kaçt›¤› bir

dönemde, 27 yafl›nda bir genç

komünist önder olmay›

baflarabilmesidir. Lenin hep

Bolflevik partisinin gençlik

partisi olmas›yla övünmüfl ve

flunlar› söylemifltir: “Biz

gelece¤in partisiyiz. Çünkü

gelecek gençli¤e aittir. Biz

yenilikçilerin partisiyiz ve

yenilikçilerin peflinden en

candan gelenler, her zaman

gençliktir. Biz eski

kokuflmufllu¤a karfl› fedakarca

mücadele eden partiyiz ve

gençlik her zaman fedakarca

üstlenenlerin en bafl›nda gelir.”

Ümit yoldafl bunun bir kan›t›

olmufltur. Partimizin en genç

MK üyesidir.

Yaflam› ve mücadelesiyle

bize örnek olan bu genç önder

yaz›lar›yla da yolumuzu

ayd›nlat›yor.

And olsun ki yoldafllar parti

ve sosyalizm kazanacak!

K. Devrim
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Devrim davas› düflünen ve savaflan
kadrolar›n omuzlar›nda yükselecek!

Düflünen ve savaflan

militanlar gelene¤ini

gelifltirmek, tüm alanlarda

kadro politikam›z›n içeri¤ine

uygun bir derinleflmeyi

yaflamak, partili mücadele

sürecinin ihtiyaçlar›n›

karfl›laman›n temel bir

önkofluludur. Komünist partisi

iflçi-emekçi s›n›flar›n mücadele

süreçlerindeki öncüsüdür.

Bugün henüz bunu kendi

aç›m›zdan tam anlam›yla

somutlayabilmifl durumda

de¤iliz. Ancak bu bizi

karamsarl›¤a ve umutsuzlu¤a

düflürmemelidir. Tersinden, biz,

s›n›flar mücadelesinin geri

koflullar›nda, toplumsal

muhalefet hareketinin dibe

vurdu¤u süreçlerde komünist

iflçi partisi infla edebilmifl,

güçlükler karfl›s›nda y›lmam›fl,

zor bir dönemde güç olan›

baflarm›fl bir partiyiz.

Tasfiyecili¤in had safhaya

vard›¤› bir süreçteki ›srar ve

çabam›z bizi çeliklefltirmifltir

ve çeliklefltirmektedir. Tüm bu

zor koflullar karfl›s›ndaki azim

ve ›srar›m›z, gelecekte

yaflanacak toplumsal

patlamalara öncülük

misyonumuzun alt yap›s›n›

sa¤lamlaflt›rmaktad›r.

Önümüzdeki mücadele günleri

iflçi s›n›f›n›n damgas›n›

vurdu¤u süreçler olarak

yaflanacakt›r. Bu sürece parti

olarak haz›rlanmak, süreçlerin

ileri bir çizgide seyretmesinde

s›n›fa yol göstermek,

yaflad›¤›m›z süreçte devrimci

sorumlulu¤umuzdur.

Bu sorumlulu¤u yerine

getirebilmek, partinin kitleler

içerisindeki duyargalar› olan

kadrolar›n ve organlar›n

konum ve nitelikleriyle do¤ru

orant›l›d›r. Parti emekçi

kitlelere fliarlar›yla

kendili¤inden mal olmaz. Bunu

kitleler içerisindeki kadrolar›

sa¤lar. Partiyi toplumsal

temeline oturtmak, iflçi-emekçi

s›n›flar› tarihsel silah›na/

partisine kavuflturmak

kadrolar›n sorumlulu¤udur. Bu

hayati önemde sorumlulu¤un

lay›k›yla yerine getirilebilmesi,

“düflünen ve savaflan

militanlar”›n parti politikalar›na

›srarla sahip ç›kmas›na

ba¤l›d›r.

Savaflan militanlar

Marksist teorinin ortaya

koydu¤u gerçeklik fludur:

Bugün iktidar› elinde tutan

burjuvazi iktidar›n› gönüllü

olarak iflçi s›n›f›na

devretmeyecektir. Ve yine

temel önemde bir di¤er

gerçeklik ise; iflçi s›n›f›n›n zor

ayg›t›n› kullanmaks›z›n,

örgütlü iflçi-emekçi ordular›yla

iktidara yönelmeksizin,

proletarya iktidar›n›

kuramayaca¤›d›r. ‹ktidar ancak

iflçi s›n›f›n›n savafl örgütü

komünist partisi önderli¤inde

yap›lacak zora dayal› bir

devrim yoluyla kazan›lacakt›r.

Yaflanan süreç geliflecek büyük

s›n›f mücadelelerine gebedir.

Durgun süreçlerde savafla

haz›rl›k yapmayan, mücadele

ruhunu yükseltmeyen taraf,

savafl günü geldi¤inde gafil

avlanacakt›r. Bizim savafl›m›z

iflçi s›n›f›n›n iktidar savafl›d›r.

‹flçi s›n›f›n›n savafl kurmay›

olarak partimiz, bir bütün

olarak iktidar› hedefine

yönelen bir savafl haz›rl›¤›

yapmak durumundad›r.

Kitlelerin karfl›s›na düzen

karfl›s›nda konumlanm›fl bir

savaflç› kimlikle ç›kmal›y›z. Bu

savafl bütünlüklü bir savaflt›r.

‹flkencede, zindanda, okulda,

fabrikada, yaflam›n her

alan›nda burjuvaziye karfl›

büyütülmesi gereken bir

savafl... Bu savafl kendi dar

kadro güçlerimizle de¤il,

onlar›n iflçi-emekçi kitlelerle

birleflmeyi baflarmas›yla zafere

ulaflacakt›r. Burjuvaziye karfl›

savafl›m›z, ancak savaflç›

kadrolar›m›z›n kitlelerin

biriken kitle öfkesiyle

birleflebilmeleri ölçüsünde

nihai hedefine ulaflacakt›r.

Bunu baflarabilmemiz,

“düflünen ve savaflan

militanlar” politikas›n› hayata

geçirebilmemiz için, Habip ve

Ümit yoldafllar›n hayatlar›

bizim için bir pusula

olabilmelidir. Bu iki

yoldafl›m›z için, onlar kadro

politikam›z›n özü ve

özetidirler, diyoruz. Bu öz ve

özet somut bir biçimde biz

genç komünistlerin önünde

durmaktad›r. Kendi örgütsel-

siyasal geliflme süreçlerimizde

ileriye ç›km›fl iki yoldafl›m›z

bizim için de¤erlendirilmesi

gereken bir flanst›r. Sahip

ç›k›lmas›, ileriye tafl›nmas›

gereken bir mirast›r.

M. Can
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TK‹P art›k internette: http://members.tripod.de/tkip

Parti ve devrim davas›n›n temsilcilerine!..

Ulucanlar ’da ölümsüzleflen yoldafllara!..

Ben yanmazsam

    sen yanmazsam

        biz yanmazsak

        Nas›l ç›kar karanl›klar

                        ayd›nl›¤a...

                          N.Hikmet

Ulucanlar katliam›n›n üzerinden bir y›l

geçti. Planl› faflist katliamda 10 yi¤it devrimci

flehit oldu, onlarcas› a¤›r yaraland›. Ümit ve

Habip yoldafllar flahs›nda parti ve devrim

flehitlerinin an›lar› önünde sayg›yla e¤iliyorum.

Habip ve Ümit yoldafl› yak›ndan tan›ma

f›rsat›m olmad›. Ancak biz komünistler için

öncelikle bir yoldafl› düflünceleriyle, fikirleriyle

tan›mak gelir. Mesela Habip yoldaflla tan›flma

f›rsat›m da olmad›. Ama onun düflünceleriyle,

düflüncelerine yans›yan kiflili¤iyle tan›d›m. Onu

düzeni yarg›layan savunmas›yla, güncel siyasal

olaylara iliflkin yaz›lar›yla tan›d›m. Katliamdan

sonra gördü¤üm foto¤raf›n› sanki daha önce

görmüfl gibiydim.

Ümit yoldaflla ise çok k›sa bir

karfl›laflmam›z oldu. Katliamdan sonra, daha

önce okumufl oldu¤um B. Özen imzal› bir

siyasal de¤erlendirme yaz›s›n› hat›rlad›m.

Yaz›s›n›n sonunda flunlar› vurguluyordu: Bu zor

görünen sürece ra¤men, avantajlar› gözönünde

bulundurarak art›k umutsuz olmaya hakk›m›z

yoktur. Kongre kapan›fl konuflmas›nda ise,

“u¤runa tereddütsüz ölünecek dava”dan

sözediyordu.

Yoldafllar›m›z partili mücadelemizde ilk

flehit düflenler oldular. Parti ve devrim

bayra¤›m›z› en yukar›larda dalgaland›rd›lar.

Onlar ve siper yoldafllar› “bedel ödedik bedel

ödetece¤iz, bedel ödeyerek kazand›¤›m›z

mevzileri bedel ödeyerek koruyaca¤›z”

bilinciyle hareket ettiler. Düflman›n “teslim

olun!” ça¤r›lar›n›, “ölürüz ama teslim olmay›z!”

hayk›r›fl›yla yan›tlad›lar. Kurflun alt›nda halaya

tutuflarak destans› bir direnifl sergilediler.

Ulucanlar katliam›nda flehit düflen iki

yoldafl›m›z, partimizin önder ve seçkin

yoldafllar›yd›lar. Partimiz ad›na yap›lan

de¤erlendirmede “onlar partimizin özü ve

özetidirler” denilmektedir. Yoldafllar›n öncü

direniflçi mücadelelerinden ö¤renece¤imiz çok

fley var. Yoldafllara lay›k olmak, partiyi

büyütmek ve davay› yaflatmakla mümkündür.

‹çinden geçmekte oldu¤umuz dönem s›cak

mücadelelere gebedir. Devlet önümüzdeki

süreçte hücre tipi sald›r›s›n› hayata geçirmenin

haz›rl›klar›n› yapmaktad›r. Yeni Ulucanlar’›n,

Burdur’lar›n yaflanmas›n› önlemek, hem de

flehitlerimize hem de devrimci tutsaklara karfl›

yerine getirilmesi gereken bir görevdir.

Parti ve devrim flehitlerinin an›lar› önünde

bir kez daha sayg›yla e¤iliyorum.

Yaflas›n Ulucanlar direniflimiz!

V. Nidal
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Ulucanlar’da gerçekleflen faflist

katliam›n üzerinden bir y›l

geçti. Bu süre içerisinde faflist

rejim Burdur ve Bergama

Cezaevlerinde de yeni katliam

denemeleri yapt›. Fakat flunu

unutuyorlar ki, Ulucanlar’da

yak›lan isyan atefli devrime

gebe olan bu topraklarda içten

içe yanmaya devam ediyor ve

edecek. Ta ki bu topraklarda

iflçi s›n›f›n›n orak çekiçli k›z›l

bayra¤› dalgalanana dek...

Ulucanlar katliam›n›n

birinci y›ldönümüne yönelik

faaliyetlerin planlanmas›na

yaklafl›k bir ay öncesinden

bafllad›k. Öncelikli hedefimiz,

Ulucanlar katliam›n›n arka

plan›n› ortaya koymak ve (F)

hücre tipi cezaevleriyle ne

amaçland›¤›n›, çal›flma

yürüttü¤ümüz alanlarda iflçi ve

emekçilerin gündemine

sokmakt›. Eksikliklerlerimiz

olmakla birlikte, hedefimiz

do¤rultusunda oldukça baflar›l›

bir faaliyet yürüttü¤ümüzü

söyleyebiliriz.

Zaten uzun süredir hücre

karfl›t› faaliyet yürütüyorduk.

Ulucanlar›n y›ldönümüne hücre

karfl›t› mücadeleye yeni bir

ivme kazand›rmak

perspektifiyle yaklaflt›k.

Anmaya dönük haz›rl›klar ve

çal›flmalar hep bu perspektifle

yürütüldü. Genel propaganda-

ajitasyon faaliyetini düzenli

götürdü¤ümüz mahalleler,

organize sanayiler, iflçi

güzergahlar›nda yo¤unlaflt›k.

Menemen-Alia¤a, Çi¤li ve

Karfl›yaka’n›n emekçi semtleri

d›fl›nda, Kadifekale ve Buca

semtlerine faaliyetlerimizi

götürdük. Yüzlerce büyük parti

afifli, pul, kufl ve

yaz›lamalar›m›z› bu semtlere

yapt›k. Habip yoldafl›n köyü

olan Helvac›’ya, Menemen,

Alia¤a, Çi¤li Organize-Ata

Sanayi sitelerine, Güzeltepe ve

So¤ukkuyu’dan Çi¤li’ye kadar

uzanan Anadolu Caddesi’ndeki

durak ve tabelalara ayn› anda

pullar, yaz›lamalar yapt›k.

Alia¤a-Helvac›-Menemen’de

yapt›¤›m›z yaz›lamalar, Çi¤li

halk pazar› ile buradaki

duraklara yapt›¤›m›z ve

belediye otobüsünün

havaland›rmas›ndan d›flar›

b›rakt›¤›m›z kufllar, iflçi-

emekçiler taraf›ndan sempatiyle

karfl›lan›rken, sermayenin bekçi

köpeklerini adeta kudurttu.

Afifllere-pullara, yaz›lara

sald›rarak, üzerini boyayarak,

sokak sokak nöbet tutarak

kudurmuflluklar›n› d›fla

vurdular. Alia¤a-Menemen

bölgesi ve Çi¤li ç›k›fl›nda anma

gününe kadar yo¤un kimlik ve

üst aramas› yap›ld›.

Bu süreçte, aç›k alandaki

yoldafllar›m›z›n çal›flmalar›

d›fl›nda, hiçbir pratik (hücre

karfl›t›, Ulucanlar’›n y›ldönümü,

vb., illegal-legal) faaliyetle

karfl›laflmad›k.

Ayr›ca, iflçi iliflkilerimizle

tek tek veya birkaç kifli olarak,

“Onlara!.. Ümitlere!..

Habiplere!.. ”  broflürünü birlikte

okuduk. Kimine 5-10’ar adet

vererek çevrelerine

da¤›tmalar›n› sa¤lad›k. ‹lerici

insanlar ve iflçi iliflkilerimizle

Ulucanlar’›, hücreleri ve

sermayenin son sald›r›lar›n›

tart›flt›k. Çevremizde anmaya

kat›laca¤›n› söyleyen birçok

kifli oldu. Anmaya kat›lmasalar

da, bu iliflkilerimizin

gündemine Ulucanlar’› sokmay›

baflard›k, gittikleri yerde

tart›flmalar›n› sa¤lad›k. Genel

propaganda faaliyetine ve

anmaya s›n›rl› da olsa

çevremizdeki güç katabildik.

Faflist sermaye devleti

Ulucanlar’da yoldafllar›m›z› ve

siper yoldafllar›m›z› fiziki

olarak yok etse de onlar›

öldürmeyi baflaramad›,

baflaramazd› da. Habipler’in,

Ümitler’in, On’lar›n mücadele

ruhu, Ulucanlar’›n direniflçi

ruhu, Türkiye topraklar›nda

serpilen ihtilalci gelene¤e hep

ilham kayna¤› olacak. Bu

gelenek komünist iflçi partisi

önderli¤inde Türkiye iflçi

s›n›f›n›n güçlü yumru¤uyla

bütünleflip, sermayenin kanl›

iktidar›n› tarihin derinliklerine

gömene dek, ihtilalci kadrolar

yaratmaya devam edecek.

Bir Habip, bir Ümit ölür,

zafere kadar binlerce Ümit,

Habip do¤ar›z!

Yaflas›n Ulucanlar

direniflimiz !

‹zmir’den Partili Komünistler
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/4

 Parti üyesinin görevlerini izleyen madde

(II. Bölüm/4. madde), parti üyesinin haklar›n›

ortaya koyuyor. Bu konuda önce teknik bir

ayr›nt›. Gündelik konuflma dilinde genellikle

“haklar ve görevler” denilir, “haklar” ifadesi

“görevler”den önce kullan›l›r. Ama

tüzü¤ümüzde görevler öne, haklar arkaya

konulmufltur. Devrimci bir partide öncelik parti

üyesinin görev ve yükümlülüklerindedir. Bir

fleyi hak edebilmek için, önce görev ve

yükümlülüklerin gereklerini yerine getirebilmek

gerekir. Bu biçimsel düzenlemedeki mesaj

budur, görev ve yükümlülüklerini yerine

getirmeyenin hakk› da olamaz anlam›na geliyor.

Bu hat›rlatman›n ard›ndan parti üyesinin

haklar›n› madde madde incelemeye geçebiliriz.

Parti politikas›n›n sorunlar› üzerine

 tart›flmalara özgürce kat›lmak

“a) Yer ald›¤› parti örgütünde ve parti

yay›nlar›nda, parti politikas›n›n sorunlar›

üzerine tart›flmalara özgürce kat›lmak.”

Hat›rlanaca¤› gibi, “özgürce kat›lmak”

ifadesi d›fl›nda, buradaki herfley parti üyesinin

görevleri bölümünde de var. Burada dile

getirilen imkan bir hak oldu¤u kadar partiye

karfl› bir görev de oldu¤u için, bu flafl›rt›c›

de¤ildir. Buna görevler üzerinde dururken de

yeterince iflaret ettim; birçok görevin, bir parti

üyesi için ayn› zamanda bir hak oldu¤unu

vurgulad›m.

 Haklar bölümünün bu ilk fl›kk›nda vurgu

tam da o “özgürce kat›lma”yad›r zaten. Bu,

parti üyesinin herhangi bir bas›nç ya da

engelleme ile karfl› karfl›ya kalmaks›z›n, bu

olana¤› özgürce kullanabilmesi anlam›na gelir.

Düflünsel ve politik sorunlarda üyelerini bas›nç

alt›na almak, düflüncelerini özgürce ortaya

koymalar›n› flu veya bu yolla engellemeye

kalkmak, devrimci bir partinin baflvuraca¤› bir

yol olamaz. Tam tersine o, parti içinde bu

konuda rahat ve özgür bir atmosfer yaratmaya,

bunu parti içi yaflama egemen k›lmaya çok özel

bir dikkat göstermek durumundad›r. Her parti

üyesi parti iç yaflamda kendisini özgür

hissedebilmeli, bunun ifadesi rahat ve samimi

bir ortama sahip olabilmeli, varsa

söyleyecekleri söyleyebilmeli, varsa elefltirileri

ortaya koyabilmeli, varsa farkl›l›klar› bunlar›

ifade etmekten geri durmamal›d›r. Bu, partide

aç›kl›¤›, dürüstlü¤ü ve samimiyeti egemen k›lar

ve parti de bundan her zaman kazançl› ç›kar.

Bu tür bir iç demokrasinin oldu¤u bir durumda,

partide aç›kl›k, dürüstlük ve samimiyet egemen

normlar haline gelir.

Kuflkusuz bir partilinin parti politikas›n›n

sorunlar›na “özgürce kat›lmak” ihtiyac›

duyabilmesi, tam da farkl› ya da ayk›r›

düflündü¤ü durumlarda sözkonusu olur daha

çok. Partinin mevcut durumu, gidiflat›,

izlemekte oldu¤u taktik politikalar lehine

konuflmak herhangi bir güçlük tafl›maz, deyim

uygunsa bu do¤rultuda bir hak kullan›m› her

zaman s›n›rs›zd›r. Ama öyle durumlar olur ki,

parti üyelerinin kendi partilerinin, yerel yönetici

organlar›n›n ya da yer almakta oldu¤u organ›n

izlemekta oldu¤u çizgiye, uygulamakta oldu¤u

çal›flma tarz›na iliflkin belli kayg›lar› ya da

elefltirileri vard›r ve bunu aç›kça ifade etmek

isterler. ‹flte tam da bu gibi durumlarda, bir

parti üyesi düflünce, elefltiri ve uyar›lar›n›

ortaya koyabilmek için kendini yeterince rahat

hissedebilmelidir. Öncelikle yerald›¤› parti

örgütünde olmak üzere, partide parti

politikalar›n›n sorunlar› üzerine tart›flmalara

özgürce kat›labilmelidir.

Bu rahatl›k kötüye kullan›lamaz m›?

Elbette, bu her zaman olanakl›d›r. Ama

toplam›nda saflar›na devrimci bir atmosferi,

devrimci anlay›fl ve normlar› egemen k›lm›fl bir

partide, bu kötüye kullanmalar da önemli bir

sorun olmaktan ç›kar. Devrimci ve demokratik

bir ortam içinde kendini bulan ve bu temel

üzerinde partilerine sa¤lam bir biçimde

ba¤lanan parti üyeleri kitlesinin varl›¤›

Parti üyesinin haklar›
H. F›rat
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koflullar›nda, bu türden olumsuz ya da y›k›c›

davran›fllar›n önü de nispeten kolay al›nabilir.

Bir parti için as›l tehlikeli ve y›k›c› olan,

egemen hale gelmifl bas›nç ve k›s›tlamalar

ortam›nda, partide samimiyetsizli¤in ve ikiyüzlü

davran›fllar›n yayg›nlaflmas›d›r. Partiyi as›l

zehirleyip tahrip edecek olan da gerçekte

budur. Kald› ki, tüzü¤ümüzün toplam›

üzerinden düflünüldü¤ünde, haklar kendi bafl›na

de¤il fakat görevler ve yükümlülüklerle organik

bir bütünlük içinde ele al›nd›¤›nda, buradaki

“özgürlük” ya da “rahatl›k” en küçük bir

liberal anlam ve ifllev tafl›maz. Bunu bu

do¤rultuda istismar etmeye yeltenenler de zaten

partinin devrimci ortam›nda kolay tutunamazlar,

parti böylelerini ya hizaya getirir, ya da

umudunu kesip kovmak yolunu tutar.

Parti için büyük bir kuvvet kayna¤›

Genel olarak söylemek gerekirse, parti

üyelerinin parti platformlar›nda ve parti

yay›nlar›nda parti politikas›n›n sorunlar›n›n

tart›fl›lmas›na etkin ve özgürce kat›lmalar›, bir

parti için büyük bir kuvvet kayna¤›d›r. Herfley

bir yana bu, partinin düflünsel enerjisinin parti

amaçlar› do¤rultusunda en etkin ve verimli bir

biçimde kullan›lmas› anlam›na gelir. Ve dahas›,

bu tür bir parti yaflam› partide iç güveni,

dolay›s›yla da parti birli¤ini pekifltirir.

Yeterince dikkat çekmiyor olabilir ama,

organ yaflam›n›n ya da genel olarak parti içi

yaflam›n ötesinde, halihaz›rda yay›nlar›m›zda da,

parti üyelerinin parti politikas›n›n sorunlar›

üzerine tart›flmalara kat›lmas› uygulamas›

fazlas›yla var. ‹mzal› birçok yaz›, temelde parti

program› ve partinin genel çizgisi çerçevesine

otursa bile (ki bu kesin olarak böyle olmak

zorundad›r), konunun somut iflleniflinde ve

ayr›nt›larda parti politikas›na özgün katk›lar

içerdi¤i gibi, yazara özgü baz› farkl›l›klar da

içerebiliyor birçok durumda. Kuflkusuz kaba

yanl›fllar sözkonusuysa, öncelikle bunlar›

sözkonusu yoldafl›n kendisiyle tart›flarak

gidermek gerekir, olanaklar çerçevesinde bu

yap›l›r da. Ama öyle durumlar oluyor ki, bir

mesele bir yan›ndan kendine özgü bir biçimde

tart›fl›l›yor. Partinin bu konuda illa da bir

görüflü olmak zorunda de¤il, ya da parti ortaya

konulan bu görüflü paylaflmak zorunda de¤il.

Ama bu, bu tür bir yaz›n›n yay›nlanmas› için

bir engel de de¤il. Böyle birçok yaz› ç›k›yor

bas›n›m›zda.

Sorunun bir baflka yan› daha var. Parti

politikas›n›n sorunlar›n› parti bas›n›nda

tart›flmak, parti politikas›n›n üretim ya da

oluflum süreçlerini de kapsayabilir. Daha önce

iflçi platformlar› üzerinden bir örnek vermifltim.

Örne¤in ‹stanbul ‹flçi Platformu’na karfl› tav›r

ne olacak, bu ç›k›fl ne ifade ediyor? ‹flçi

hareketinin bugünkü geliflme aflamas› içerisinde

bunun yeri, anlam›, ifllevi, katk›s› nedir, ne

olabilir? Bu meselenin ve bununla ba¤lant›l› bu

sorunlar›n do¤rudan parti bas›n› üzerinden ve

kamuoyu önünde tart›fl›lmamas› için ortada

hiçbir neden yok.

Tabii “tart›flma” dedi¤iniz, buna fazlas›yla

merakl› ayd›n ya da yar›-ayd›n küçük-burjuva

ö¤elerin kendi özel meraklar› kapsam›na giren,

ama mücadeleyi çok da do¤rudan

ilgilendirmeyen sorunlar› tart›flmak hevesi

de¤ilse e¤er. Devrimci bir parti buna bir nebze

olsun prim veremez, verirse devrimci

konumunu ve kimli¤ini zedelemifl olur yaln›zca.

Ama mücadelenin sorunlar› ve görevlerine

iliflkin tart›flmalar›n zengin ve rahat bir biçimde

yap›lmas›, bir partiye yaln›zca yarar sa¤lar, ona

büyük bir düflünsel güç, canl›l›k ve zenginlik

kazand›r›r. Ve partinin bu konuda kendi

politikas›n› daha aç›k ve isabetli bir biçimde

formüle edebilmesinde, öncelikle böyle bir

tart›flman›n yap›labilmesinin, de¤iflik

yaklafl›mlar›n, deneyimlerin, bak›flaç›lar›n›n parti

bas›n›na yans›mas›n›n sa¤layaca¤› çok büyük

yararlar olacakt›r.

Ümit ve Habip yoldafllar, örne¤in Kürt

hareketinin teslimiyeti önceleyen süreçteki

gidiflat› konusunda parti bas›n›nda döne döne

yazd›lar, bunlar genellikle kendi imzalar›yla

yay›nland›. Bu yaz›larda çok özel noktalar,

parti olarak bizim çok da görüfl beyan

etmeyece¤imiz, etmek zorunda olmad›¤›m›z

özel ya da özgün sorunlar da vard›. Ama bu

bir parti için bir kusur de¤il yaln›zca düflünsel

bir zenginliktir, her zaman soruna böyle bakt›k

ve bundan da her zaman kazançl› ç›kt›k.

Kendileriyle ilgili de¤erlendirmede de ifade

edildi¤i gibi, Habipler ve Ümitler, iflte bizim

bu özgür ve verimli topra¤›m›zda yetifltiler.

Bu türden metinlerin yay›nlanmas›ndan ne

gibi durumlarda kaç›nabiliriz? Bunun partimizin

ç›karlar›n› o an zedeleme riski tafl›d›¤›
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durumlarda. Örne¤in bir sol siyasal ak›ma karfl›

a¤›r bir de¤erlendirmeyi, bu özünde do¤ru olsa

bile, kimi durumlarda yay›nlamaktan geri

durabiliriz. Bunun kamoyu önünde flimdilik

böyle ortaya konulmas›n›n s›ras› de¤il deriz,

ilgili yoldafl›n r›zas›n› da olanakl›ysa al›r, bu

tür bir metni yay›nlamaktan kaç›n›r›z, sorunun

daha farkl› yönlerini önplana ç›karmak yoluna

gideriz. Bu, bir parti üyesinin görüfllerine

ambargo koymak de¤il, fakat yaln›zca devrimci

mücadelenin ve partinin politik ç›karlar›n›

gözetmenin getirdi¤i bir hassasiyet, bununla

ba¤lant›l› bir geçici davran›flt›r.

S›n›f› nas›l kazanaca¤›z, gençlik içerisinde

yeniden sa¤lam devrimci mevziler nas›l

yarataca¤›z, kamu çal›flanlar› hareketi reformizm

taraf›ndan y›k›ma sürükleniyor, buna nas›l

müdahale edece¤iz vb., vb. Bunlar›n tümünü

do¤rudan parti bas›n›nda tart›flman›n bir partiye

kaybettirece¤i hiçbir fley yoktur, tam tersine.

Elbette bu tür tart›flmalarda arada yanl›fl,

kusurlu, eksik ya da fazla fleyler söylenir. Ama

bunu sak›ncalar›n› gidermenin bir güçlü¤ü de

yoktur. Nihayetinde, örne¤in konuya iliflkin

temel bir baflyaz› ya da orta sayfa yaz›l›r,

bunlar giderilir, konu toparlan›r, parti

politikas›n›n ald›¤› kesin ve ba¤lay›c› biçim

formüle edilir. Ama iflte isabetli, amaca uygun

anlaml› ve verimli bir sonuca var›lmas› da, tam

da o özgür ve zengin tart›flmalar sayesinde

olanakl› olur zaten.

Burada, parti bünyesinde politika üretmeye

yönelik bu tür tart›flmalarda, hep sa¤l›kl› bir

politik kayg› vard›r. Örne¤in s›n›fa yönelik

çal›flma nas›l gelifltirilip güçlendirilecektir,

tart›flmadaki ana kayg› budur; çözülmek,

isabetli bir sonuca ba¤lanmak istenen sorun

budur. Bu tür bir tart›flma içerisinde çok

anlaml› olmayan fleyler de söylenebilir

kuflkusuz, ama bunun bir sak›ncas› yok, bunu

özgür ve zengin bir tart›flmadan elde edilecek

verimin yan sonuçlar› saymak gerekir. Di¤er

türlü, politika üretme sorununu parti içinde çok

dar bir yönetici elit kadronun ifli durumuna

indirgemifl olursunuz ki, bu bir partiyi yaln›zca

zay›flat›r .

Bizim Kurulufl Kongresi tart›flmalar›m›z,

özgür ve zengin tart›flma tercihine iyi bir örnek

say›lmal›d›r. Toplam›nda parti bundan fazlas›yla

yararlanm›flt›r, bu bugün sonuçlar›yla da

ortadad›r. Elbette bu tart›flmalarda birçok yanl›fl,

eksik ya da kusurla düflünce de dile

getirilmifltir, tutanaklar bunun örneklerini

fazlas›yla içeriyor. Ama bunlar temelde do¤ruya

ulaflma amac›na ve kayg›s›na dayal› tart›flmalar

oldu¤u için, bu tür yanl›fllar ya da kusurlu

düflünceler yine ayn› tart›flmalar içerisinde

giderilmifltir. Canl› tart›flmalar yap›lm›fl, yanl›fl

yaklafl›mlar an›nda elefltirilmifl, karfl› görüfller

gelifltirilmifl, tart›flman›n toplam› içerisinde

genellikle do¤ru olana ulafl›lm›fl ve bu konuda

ço¤u kere genel bir anlaflma sa¤lanm›flt›r.

Toplam›nda daha bütünlüklü ve sa¤l›kl›

sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Özgür tart›flmalar büyük

bir düflünce zenginli¤i ve gücü ç›karm›flt›r

ortaya. Amaç ve kayg› da budur zaten, bir

devrimci parti için.

Parti anlams›z tart›flmalarla vakit

kaybedeme z

Ama parti yaflam›nda öyle de sorunlar

ç›kabilir ki, gerçekten tart›flmaya bir düzen

getirmek gerekebilir. Ciddi bir devrimci parti

kendini da¤›tan ya da kendisine bofluna zaman

kaybettiren, dikkatini da¤›tan ve enerjisini heba

eden tart›flmalar yapmaz, yapamaz, böyle bir

lüksü olamaz. Ve bu hiç de örgütsel

demokrasiyi s›n›rlamak tutumundan gelmez.

Ciddi ve devrimci bir parti kendi devrimci

misyonuna derinden inan›yorsa, kendisini

uluorta flu veya bu meseleyi tart›flma ad›na

tüketici ve da¤›t›c› tart›flmalarla meflgul edip

bo¤ma yoluna gitmez. Bunun içindir ki, parti

tüzü¤ümüzde bu türden genel iç tart›flmalara

belli esaslar ve s›n›rlar getirilmifltir; ilgili

madde (IV. Bölüm/16. madde), “Partide parti

siyasetinin flu veya bu sorunu üzerine genel bir

tart›flma” n›n hangi esaslar çerçevesinde

yap›laca¤›n› aç›k bir hükme ba¤l›yor.

Akmakta olan siyasal yaflam›n sorunlar› bir

partide her zaman tart›fl›l›r, tart›fl›lmal›d›r, parti

buna s›n›r getirmedi¤i gibi, tersine sürekli

olarak teflvik de eder. Az önceki örnekleri

(‹EP, s›n›f çal›flmas›, gençlik hareketi vb.)

bunun için verdim. Ama parti politik aç›dan

öncelik ya da önem tafl›mayan flu veya bu

sorunu tart›flmay› gündemine almay›

reddedebilir, reddetmelidir de. Bir parti

içerisinde her zaman her konuda tart›flma

yap›lmaz, yap›lamaz. Zira devrimci parti bir

tart›flma kulübü de¤il, fakat yak›c› politik
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sorunlar ve görevlerle yüzyüze bir mücadele ve

savafl örgütüdür. Tart›flma partinin politik

görevlerine, önündeki politik güçlükleri aflmaya,

kendi politik hedeflerine ulaflmaya hizmet

etmelidir. Birilerinin ayd›nca e¤ilimlerinden

gelen düflünsel kafa kar›fl›kl›klar›n›n giderilmesi,

bir parti için özel bir sorun ya da kayg›

olamaz, bunun parti içi demokrasiyle en ufak

bir ilgisi yoktur. Devrimci partinin devrimci

demokrasisi mücadeleyi, bu mücadelenin temel

arac› olan devrimci partiyi zay›flatan, da¤›tan

bir demokrasi olamaz.

Ama bir tüzük hükmü oldu¤u ölçüde de,

kuflkusuz partiye karfl› istismara aç›k bir

sorundur. Herhangi bir parti üyesi, en ayk›r› ya

da berbat görüfllerini, tam da parti tüzü¤ündeki

haklar maddesine dayanarak gündeme

getirebilir. Ben bir parti üyesiyim, bu

görüfllerimi parti yay›n›nda savunma, tart›flmaya

açma hakk›m vard›r, bu hakk› kullanmak

istiyorum, diyebilir. Burada parti tüzü¤ü var,

merkez komitesi bunu yapmamakla parti

tüzü¤ünü çi¤niyor, diyebilir.

Parti tüzü¤ü bu türden bir istismara elbette

aç›k. Ama tersinden de, Merkez Komitesi’nin

istismar›na aç›k çeflitli baflka maddeleri

göstermek mümkün. Bunlar› gidermek her

zaman kolay da de¤il. Kurulufl Kongremizin

tüzük üzerine tart›flmalar›ndan hat›rlanabilir;

orada deniliyor ki, devrimci bir partide

devrimci iyiniyet kayboldu¤unda, partinin iç

birli¤i a¤›r biçimda zaafa u¤rad›¤›nda, parti

tüzü¤ünün de pek bir hükme kalmaz ço¤u

durumda. Böyle bir partide MK

merkeziyetçili¤i istismar etmeye, onu bir

dayatma ve bast›rma arac› olarak kullanamaya

kalkabilir. Parti içinde gruplaflma ve hizipleflme

yolunu tutmufl birileri de partinin birli¤ini ve

disiplinini felce u¤ratma yoluna girebilirler. ‹fl

bu noktaya vard›¤› zaman da art›k kimse

tüzü¤e bakmaz, parti yaflam› art›k kurals›z bir

savafl alan›na dönüflür.

 Ama yine de, böyle durumlarda bile,

partinin çizgisine ve de¤erlerine sahip ç›kanlar,

demek oluyor ki partiyi gerçekten savunanlar,

parti tüzü¤ünün gereklerine de mümkün

mertebe uygun hareket etmek durumundalar.

‘92 y›l›nda saflar›m›zda baflgösteren tasfiyecilik

karfl›s›nda al›nan tutum ve gösterilen davran›fl

çizgisi, bunun pekala olanakl› oldu¤unu somut

olarak gösterdi ve biz bundan fazlas›yla

kazançl› ç›kt›k. Bu partimiz için önemli bir

deneyim say›lmal›d›r.

Haklar karfl›s›nda titizlik partiyi güçlendirir

Sorunun baflka bir yan› da var.

Mücadelenin atefli içerisinde kendini kan›tlam›fl

ve olgunlaflm›fl partilerde, en a¤›r iç bunal›mlar›

ve bunun ürünü tart›flmalar› bile kald›ran bir

gelenek ve parti ortam› vard›r. Anlat›m›m›n

öncek bölümlerinde bir baflka vesileyle Brest

bar›fl›n› örnek vermifltim; orada sorun sadece

Sol Sosyalist Devrimciler de de¤il,

Bolfleviklerin kendi saflar›nda da bu konuda

büyük çalkant›lar yafland›. Buharin’in önderlik

etti¤i Moskova grubunun Lenin’i tutuklamay›

düflündü¤ünü bile söylüyebiliyorlar baz›

tarihçiler. ‹fl buralara kadar varabiliyor. Ama

biz büyük görüfl ayr›l›klar›na dayal› bu

tart›flman›n herfleye ra¤men, tart›flmalar› izleyen

parti kongresinde, Lenin’in çizgisi temelinde

yap›c› bir sonuca ba¤lanabildi¤ini de, sonraki

yolun beraber yürüdü¤ünü de biliyoruz.

Bolflevizmin tarihinde bunun baflka çarp›c›

örnekleri de var.

Dolay›s›yla, bir tüzü¤ün ifllevsel olmas›,

istismar›n d›fl›nda kalmas›, partinin devrimci

amaçlar›na hizmet etmesi, partinin gücüne,

geleneklerine, itibar›na, iç maneviyat›na s›k›

s›k›ya ba¤l›d›r. Bir partide parti merkez

komitesine inanç, güven ve sayg› kalmam›flsa,

tüzük ona en ileri yetkileri verse ne olur ki?

Tüzü¤e göre MK’n›n yetkisi fludur, deseniz ne

olur ki? Tüzük hükümleri parti içinde birli¤in,

bunun ürünü bir güvenin ve sayg›n›n oldu¤u

zemin üzerinde bir anlam ve ifllev tafl›r. As›l

devrimci ifllevini orada görür. Parti içi birli¤in

zaafa u¤rad›¤›, güven ve gönül ba¤lar›n›n

y›k›ld›¤› yerde, tüzük hükümlerinin de bir

gücü, ifllevi, parti iç yaflam›n› düzenleme ve

yapt›r›m ifllevi kalmaz.

Bizim devrimci demokrasimiz, devrimci

disiplinimizi güçlendirir, sonuçta devrime

hizmet eder, demifltim. Bu da öyledir; burada

da sonuçta partiyi güçlendiren bir teflvik

sözkonusudur. Meselenin özü de budur zaten.

Bir parti üyelerinin haklar›n› titizlikle gözetirse,

bundan sonuçta en büyük yarar› kendisi sa¤lar.

Bunun kaba bir faydac›l›kla en ufak bir ilgisi

yok. Komünist militanlar komünist partisine,

tam da devrime hizmet etmek için, devrimi
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zaferini her türlü fedakarl›k pahas›na

haz›rlamak için geliyorlar. Burada parti

üyesinin amac› ve kayg›s› ile partinin amaçlar›

ve kayg›lar› aras›nda çeliflki de¤il, gerçek bir

uyum ve örtüflme vard›r normal olarak. Birey

partisi için, parti bireyi içindir burada; elbette

karfl›l›kl› olarak birbirlerini besleyip

zenginlefltireceklerdir.

Devrimci bireyin partiye zarar veren bir

hukuk olabilir mi? Devrimci parti yaflam›

bambaflka bir fley. Devrimci yaflam›n mant›¤›

üzerinden bakarsan›z, her hakk›n neden ayn›

zamanda bir görev oldu¤u, her görevin neden

ayn› zamanda bir hak oldu¤u çok rahat

anlafl›l›r. Bir çeliflki yoktur burada.

Parti üyesinin haklar›na iliflkin bölümün bu

ilk fl›kk› üzerinde biraz fazlaca durdum. Fakat

bunu bu bölümün toplam› için bir sunufl da

sayabiliriz. Bu durumda haklara iliflkin öteki

hükümleri biraz daha k›sa tutabiliriz.

Parti organlar›na seçmek ve seçilmek

“b) Parti organlar›na seçmek ve

seçilmek.”

Yeterince aç›k bir hüküm kuflkusuz, bu

nedenle özel aç›klamalara girmek gerekli de¤il

bence. Parti organlar›na seçmek ve seçilmek,

parti üyeleri için temel bir hakt›r. Bir parti

üyesi bu konumu kazand›¤› andan itibaran,

parti kongresine delege olmaktan MK’ya

seçilmeye kadar her kademeye seçme ve

seçilme hakk›na sahiptir. ‹llegal yaflam›n

getirdi¤i tüm güçlüklere ve zorunlu

s›n›rlamalara ra¤men, özellikle parti kongresine

ve parti kongresi üzerinden de MK’ya seçme

ve seçilmek için ne denli genifl bir uygulama

alan› oldu¤unu, bizim üç genel konferans ile

Kurulufl Kongresi deneyimimiz yeterli aç›kl›kta

göstermifltir .

Aday üyeler için bu konudaki s›n›rlama,

aday üyelik üzerine alt bölümde yer almaktad›r.

Aday üyeler seçme ve seçilme hakk›ndan

yoksundurlar. Ama partimizin tüzü¤ü, aday

üyelerin parti kongresinde temsili üzerine bir

hüküm içeriyor, kuflkusuz bu parti üyelerinden

seçilecek delegeler üzerinden bir temsildir.

Yerel parti örgütlerindeki aday üyelerin oran›

gözetilerek onlara kongrede temsil hakk›n›

tan›yan parti tüzü¤ü, bunun biçim ve oran›n›n

saptanmas›n› MK’ya b›rak›yor.

Aday üyeler partinin temel örgütsel birimi

olan hücreler d›fl›nda bir organda, yani herhangi

bir yönetici organda görev alamazlar. Bir aday

üye en fazla bir hücrede, yani partinin en alt

örgüt biriminde yer alabilir. Burada

seçilebilecek tek makam, hücre sekreterli¤idir.

O da parti tüzü¤ü ile yasaklan›yor, “... Aday

üyeler hücre sekreteri olamazlar” , deniliyor

(III. Bölüm/9. madde, b fl›kk›).

Seçme ve seçilme hakk›na iliflkin bu

s›n›rlamalar d›fl›nda, bir parti üyesinin organ

çerçevesindeki tüm öteki haklar›na aday üyeler

de sahiptir. Dahas›, kendileri seçme ve seçilme

hakk›ndan yoksun olsalar bile, bu durum aday

üyelerin kendi organlar›n› bünyesinde

gerçekleflen her türlü tart›flma ve dolay›s›yla

seçimi etkileme olanaklar›na herhangi bir s›n›r

getirmiyor. Mevcut s›n›rlama, parti üyelerinin

görüfllerini ortaya koymas›na, dolay›s›yla parti

organ›n›n sözkonusu seçimdeki tercihini

etkilemesine hiçbir biçimde engel de¤il.

Tüm parti organlar›n› ya da görevlilerini

elefltirebilme k

“c) Örgütsel konumundan ba¤›ms›z

olarak, tüm parti organlar›n› ya da

görevlilerini elefltirmek.”

Bu hüküm de yeterinci aç›kt›r. Belki de

zaten yeterince aç›k ve ola¤an olan bir

davran›fl tarz›n›n özel bir madde olarak formüle

edilmesine neden gerek görülmüfltür diye

sorulacakt›r .

Deneyim bunun çok da nedensiz

olmad›¤›n› gösteriyor. Zaman içerisinde

devrimci partilerin bünyesinde oluflan bürokratik

gelenekler parti yönetimini ayr›cal›kl› bir alan

haline getirebilmifl, partinin üst organlar›n›n

elefltirilmesini zora sokabilmifltir. Bu ise

partilerin iç yaflam›n› tahrip etmifl, iç

demokrasiyi felce u¤ratm›fl, sonuçta bürokratik

yozlaflma ve çürümüyi haz›rlam›flt›r. Bir, iflin

bu yan› var.

‹kincisi, parti içerisinde yönetici olma

konumunun istismar edilebildi¤i durumlar bizim

kendi k›sa siyasal yaflam›m›zda bile hiç de

nadiren rastlanan bir davran›fl de¤ildir. Parti

öncesi örgüt belgelerimizde vard›r; geçmiflte,

kendisini elefltiren alt parti organ› üyelerinin

karfl›s›na “benim flahs›mda örgüte

elefltiriyorsun”, diyen garip yöneticiler bizim
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saflar›m›zdan da pekala ç›kabilmifltir. Elbett bu,

ilkel ve kaba oldu¤u ölçüde demagojik de olan

bir bürokratik tepkiden, bir elefltiriyi bast›rma

refleksinden baflka bir fley de¤il. Bir parti

üyesinin kendi yöneticisini, üst organdan gelen

birini elefltirmesi ile partiyi elefltirmesi

birbirinden tümüyle farkl› fleylerdir.

Tüm bu nedenlerle parti tüzü¤ü bu haklar›

çok aç›k bir biçimde tan›mlanmal›d›r. Bir

yoldafl; partimizin tüzü¤ü çerçevesinde bir parti

üyesi kademe fark› gözetmeksizin her bireyi ve

organ› elefltirebilir; ben partiye bu konuda

söyliyeceklerimi söylemek istiyorum, buna

hiçbir flekilde engel konulmaz, diyebilmelidir.

Parti tüzü¤ünde bu hakk›n böyle formüle

edildi¤i bir yerde, onu bast›rmak art›k çok da

kolay olmayacakt›r. Zira bunlar› saklamak

mümkün de¤ildir, bunlar bir biçimde partiye

yans›r. Tabii parti de e¤er devrimci bir parti

ise. Ama devrimci bir tüzük de zaten devrimci

bir partide ifle yarar, ifllevini yerine getirir.

Ortaya biçim olarak iyi bir tüzük koysa bile

kendisi kötü gelenekleri ve al›flkanl›klar› olan

bir partiyse e¤er, bunun devrimci bir ifllevi

kalmaz. Tüzük bir tarafta kal›r, parti beri bir

tarafta... Bu durumda yap›lacak bir fley de

olamaz zaten.

Ama biz hiç de böyle kötü durumlar›

varsaymak zorunda de¤iliz. Biz partimizin

devrimci oldu¤una, partimizin devrimci

geleneklerini, atmosferini koruyaca¤›m›za

inanmak zorunday›z. Art›, tüzü¤ümüzün onu

kolaylaflt›raca¤›na inanmak ve tüzü¤ü bu aç›dan

bir silah olarak kullanmak durumunday›z.

Bugüne kadarki deneyimimiz, gerçekleflen

somut uygulama, bu inanc› derinden tafl›mak

için yeterli bir nedendir bizim için.

Organ›nda kendisiyle ilgili tart›flmalarda

bizzat bulunmak

“d) Organ›nda kendi faaliyeti ve kiflisel

durumuna iliflkin tart›flmalarda ve karar

süreçlerinde bizzat bulunmak.”

Çok özel istisnalar d›fl›nda (ki bu daha çok

s›zma türü durumlarda sözkonusudur, ama bu

çok özel bir istisnad›r; burada sözkonusu olan

karfl›-devrimle savafl alan›d›r art›k, parti iç

yaflam› olmaktan ç›km›flt›r sorun), organ›nda

kendi faaliyeti ve kiflisel durumuna iliflkin

tart›flmalarda haz›r bulunmak bir parti üyesinin

en temel ve dokunulmaz hakk›d›r. Bir parti

organ› herhangi bir üyesiyle ilgili her durumu

üyesinin önünde, onun bulundu¤u ortamda ve

bütün aç›kl›¤›yla ortaya koyup tart›flma yoluna

gitmelidir. ‹sabetli ve dolay›s›yla adil bir

de¤erlendirme ve karar ancak bu takdirde

olanakl› olabilir.

Bu, partide aç›kl›¤›n temel bir gere¤i

oldu¤u kadar güveninin de temel bir kofluludur.

Bu gere¤in ve koflulun gözetilmemesi, partinin

(burada, somut olarak sözkonusu organ›n) iç

atmosferini bozar. Partide dedikodunun önü

aç›l›r, güvensizlik yayg›nlafl›r. Bir parti üyesini

organ› d›fl›nda, kenarda bir yerlerde

çekifltirmek, organ içerisinde onun karfl›s›nda

susmak olmaz. Bunu yapan parti üyeli¤i

onurunu zedeler, buna konu edilenin en temel

haklar›n› da çi¤nemifl olur.

Bu elbette, sözkonusu kifli yoksa, onunla

ilgili herhangi bir tart›flman›n olamayaca¤›

anlam›na gelmez, sorun bu de¤il. Do¤al olarak

bu türden durumlarda da tart›flmalar olacakt›r.

Ama o tart›flma ayn› aç›kl›kta bu üyenin

oldu¤u yerde de olmak zorundad›r, bir üyenin

önünde bir türlü arkas›ndan baflka türlü

konuflulamaz.

Daha da kritik olan› ise fludur; bu tart›flma

e¤er sözkonusu üye hakk›nda bir

de¤erlendirmeye ulaflmak ve bir karar almak

tart›flmas› ise, bu durumda o üye mutlak

biçimde organda haz›r bulunmal›d›r. Bir

organda, kendi bir üyesinin g›yab›nda, onun

faaliyeti ve kiflili¤i hakk›nda kararlara konu

olan tart›flma ve de¤erlendirmeler yap›lamaz.

Biz genel parti yaflam›na kat›l›mda da

bunu böyle ortaya koyuyoruz. Bir devrimci bir

ideolojik görüflünü sadece parti organ›nda m›

dile getirir? Elbette hay›r, kendisine güveni ve

sayg›s› olan bir parti böyle bir yasak getirmez.

Bir parti üyesi organ yaflam› d›fl›nda da varsa

e¤er kendine özgü baz› farkl› görüfllerini dile

getirebilir. Ama bunu dönüp kendi organ›nda

da ayn› aç›kl›kta ortaya koymak kayd›yla. Ya

da daha do¤ru bir ifadeyle, bunu daha önce

kendi organ›nda yeterli aç›kl›kta ortaya koymufl

olmas› kayd›yla. Kendi organ›ndan, kendi

partisinden bunu saklay›p sa¤da-solda

konuflursa, bu gibi durumlarda sözkonusu üye

partiye karfl› samimiyetsiz davranm›fl olmakla

kalmaz, parti disiplinini de çi¤nemifl olur,

hizipçi ve y›k›c› bir tutum göstermifl say›l›r.

‹llegalite, parti üyesinin bulunabilece¤i

ortamlara do¤al olarak bir s›n›rlama getiriyor,
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özel bir vurguyla, “Organ›nda... ”  deniliyor. Bir

hücre üyesi, elbette örne¤in il komitesinde

kendisiyle ilgili yap›lacak bir tart›flmada bizzat

bulunamaz, illegaliteyle ba¤daflmaz bu. Ama

kendini savunabilece¤i bir parti ortam› vard›r,

bu hücrenin kendisidir, kendi organ›d›r. Art›,

partinin her kademesi önünde kendini yaz›l›

biçimlerde savunma hakk› vard›r, kongre de

dahildir buna.

Partinin tüm yöneteci kademelerine

yaz›l› yollarla ulaflabilme olana¤›

“e) Kiflisel ya da parti ile ilgili tüm

sorunlarda, Merkez Komitesi de dahil tüm

yönetici organlara soru, elefltiri, istek, duyuru

ve önerilerini iletmek, onlardan aç›klama

istemek.”

Bu do¤al olarak çok demokratik bir

hüküm. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda çok da anlaml›

bir hak. Ama bir yan›yla da uygulamada pekala

bir partiyi kald›ramayaca¤› k›rtasiyecili¤e

bo¤abilecek bir mahiyete sahip. ‹llegal

koflullarda faaliyet gösteren devrimci bir

partinin MK’s› nihayetinde 5 , 7 ya da

bilemediniz en fazla 10-12 kifliden oluflur

genellikle. Yine illegal yap›lanma ve

konumlanman›n bir sonucu olarak, devrimci

partilerde MK, kendisine ulaflt›r›lacak her

türden yaz›l› metni kendi okumak, incelemek,

de¤erlendirmek ve nihayet yan›tlamak zorunda.

Çok say›da üyenin s›k s›k yazmas› ve yan›t

istemesi durumunda, bunlar› yan›tlaman›n

getirece¤i büyük bir yük olacakt›r. Kald› ki bu

madde parti sempatizanlar›n› da kaps›yor,

yorumunda var zaten. Yine de, bunun

getirece¤i külfet ne olursa olsun, parti üyeleri

için aç›k bir hak olarak tan›nm›fl bu gibi

durumlarda, partinin yönetici organlar› kendileri

için parti tüzü¤ünde tan›mlanm›fl yükümlülü¤ün

gereklerini yerine getirmek zorundad›rlar. Yani,

herhangi bir konuda aç›klama istendi¤i zaman,

en k›sa ve özlü biçimler içinde olsa bile, bunu

yaz›l› olarak yapmak durumundad›rlar.

Fakat bu türden bir pratik güçlük, salt soru

sorup yan›t ya da aç›klama isteme durumunda

yaflanabilir. Oysa sözkonusu hüküm bu özel

istemin ötesinde, “elefltiri, istek, duyuru ve

önerilerini iletmek” ten sözediyor. Bu ise üyeler

için bir hak oldu¤u kadar, parti önderli¤i için

de sürekli bir bilgilenme olana¤› anlam›na

geliyor. Böylece parti üyeleri her türlü

“elefltiri, istek, duyuru ve önerilerini iletmek”

olana¤› anlam›n› geldi¤i gibi, partinin yöneci

organlar› için de parti taban›ndan gelecek bu

türden katk›lar sayesinde paha biçilmez bir

bilgi edinme ve denetim olana¤› anlam›na

geliyor. Bu sayede parti yönetici kademeleri

tabandaki düflünce ve istekleri , elefltiri ve

uyar›lar›, çeflitli türden bilgi ve duyurular›

dolays›z olarak ve zaman›nda ö¤renebilecekler,

bir bütün olarak partideki geliflmelere ve

havaya egemen olma olana¤› bulabilecekler.

Böylece, parti taban›ndaki düflünce ve e¤ilimleri

parti yönetiminden gizleme olana¤› kalmaz.

Gerileyen parti üyelerine

tan›nan haklar

“f) Bir parti üyesi, ayr›lma gerekçesini

yaz›l› hale getirmek kofluluyla, partiden

ayr›lma hakk›na sahiptir. Güvenlik gerekçesi

sözkonusu oldu¤unda, ayr›lan üye partinin

koydu¤u s›n›rlamalara uymak zorundad›r. Bu

tür bir s›n›rlama süresi 6 ay› geçemez.”

Bu maddeyi yad›rgayan, bir partinin

tüzü¤ünde böyle madde olmaz diyen yoldafllar

oldu. Bir insan partiye devrim için kat›l›r,

devrimden ayr›laca¤› varsay›lan bir insana parti

tüzü¤ü üzerinden bir özel hukuk yarat›lmaz

denildi. Kuflkusuz bu elefltirilerin bir mant›¤›,

kendine göre soylu bir yan› da var. ‹nsanlar

devrime devrim için kat›lmal› ve gerisini

unutmal›, devrimden koptu¤u zaman hukuku ne

olacakt›r diye bir tart›flma olmamal›, denebilir

ve bu gerçekten soylu bir düflünce de olur.

Ama hayat böyle insanlar›n olabilece¤ini

de bize somut olarak gösteriyor. Ve parti böyle

bir maddeyi koyarken, gerçekte kendi

ç›karlar›n› gözetiyor. Ayr›lan ya da kaçan

neden ayr›ld›¤›n ya da kaçt›¤›n› parti önünde

ortaya koymal›d›r, bundan kaç›namaz, zira

zaman›nda bu türden bir hükmü içeren parti

tüzü¤ünü kendisi gönüllü olarak onaylam›flt›r ve

flimdi bu konudaki gereklerini yerine

getirmekten geri duramaz. Parti burada bir

biçimde kendi hukukunu gözetiyor; giden niçin

gitti¤ini gerekçelendirmek, parti önünde ortaya

koymak durumundad›r.

Art›, parti güvenli¤ini ilgilendiren

s›n›rlamalar konusunda da (burada 6 ayla

s›n›rlanm›fl) partiye tabi olmak zorundad›r.

Mücadeleyi b›rakan biri aç›¤a ç›kmak ister.

E¤er devletin onunla ilgili bildikleri varsa, onu
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aile ortam›na, ifl ortam›na döndü¤ünde

yakalarsa ne olacak? Bu nedenle ayr›lan üye,

partinin koydu¤u geçici s›n›rlamalara uymak

zorundad›r. Bu süreyi parti kendi cephesinden

gerekli önlemleri almak için kullan›r. Bu

süreçte parti gerekli güvenlik önlemlerini al›r,

gerekli de¤ifliklikleri yapar. Ondan sonra da

s›n›rlamay› ortadan kald›r›r. Davay› b›rakm›fl,

partiyi terketmifl bir insan› elbette parti

güvenli¤i ad›na uzun bir süre s›n›rlayamazs›n›z,

azami 6 ayl›k süre bundan dolay›d›r. Bu da

gidene tan›nan bir hakt›r.

Bir kültür yerlefltirmek bak›m›ndan çok da

önemsiz ve ifllevsiz bir madde de¤il bu.

‹nsanlar flu veya bu nedenle ayr›labilirler. Bu

hüküm bu tür ayr›lmaya bir tarz getiriyor. Öyle

durumlar oluyor ki, kaçanlar›n neden kaçt›klar›

bile belli olmuyor bazen. Ya da insanlar

kaçmayabilir, gerçekten partiyi dostça

b›rakabilirler de. ‹nsanlar zorluklar› kald›ramaz,

geriler ve partiye yük olmak istemedikleri için

ayr›lmak, onun bir sempatizan› ya da dostu

olarak kalmak isterler. Bu gibi durumlarda

baflka yap›labilir ki? Baz› iyi niyetli insanlar da

pekala böyle zay›fl›klar gösterebiliyorlar, insan

olarak iyi olduklar› halde devrimci olarak zay›f

olabiliyorlar ya da zamanla zay›flayabiliyorlar.

Böylelerinin partiye zarar vermeden parti

üyeli¤inden ayr›lmas› parti için de yararl›d›r.

Parti tüzü¤ünün bu hükmü böylelerine bir f›rsat

veriyor; adab›nla geriye çekilmen parti için de

senin içinde yararl›d›r, diyor.

Ard›ndan gelen son fl›kka da böylece bir

aç›klama getirmifl oldum. Gerçekte bu son iki

hüküm bir biçimde birbirini tamaml›yor. Bu

nedenle son hükmü yaln›zca okuyup

hat›rlatmakla yetinece¤im:

“g) Partinin geliflimine ayak uyduramad›¤›

için parti üyesi olman›n yükümlülüklerini

yerine getirmekte zorlanan bir parti üyesi,

kendi iste¤i ile parti sempatizan› olabilir.”

Parti tüzü¤ümüzün 4. maddesini oluflturan

“Parti Üyesinin Haklar›”  alt bölümü üzerine

genel hatlar›yla söylenilebilecekler bu kadar.

Kapitalist barbarl›k içinde çöküfle

izin verilemez

Gelinen aflamada kapitalist-emperyalist sistem

kendi içinde çözümü olmayan evrensel sorunlar

yaratm›flt›r. Tekeller ne kadar sermaye

biriktirmiflse, iflçi s›n›f› ve emekçi halklara bir o

kadar sorun ve y›k›m yaflatm›flt›r. Bilimsel-

teknik geliflmeler insanl›¤›n hizmetinde olmas›

durumunda, yaflam düzeyini ve refah› artt›ran

bir etken olacakken; kapitalist sistemde iflsizlik,

yoksulluk, açl›k, silahlanma, do¤an›n tahrip

edilmesi, ekolojik dengenin bozulmas› ve bitmez

tükenmez savafllar üretmektedir. Silahlanman›n

vard›¤› boyut ve askeri harcamalar korkunç

boyutlara ulaflm›flt›r.

Gezegenimizdeki nükleer-kimyasal silahlar›n

oran› dünyay› defalarca yok edecek

boyutlardad›r. Sovyetler Birli¤i’nin

da¤›lmas›ndan sonra zincirlerinden boflanan

tekeller aras› rekabetin ne tür y›k›mlar

yarataca¤›n› tahmin etmek hiç de zor de¤ildir.

Bu vahfli gidiflata dur diyebilecek tek güç

enternasyonal proletaryad›r. Verili durumda

örgütsüz, da¤›n›k görünen proleter kitleler,

insanl›¤› barbarl›ktan kurtarma potansiyeline

fazlas›yla sahiptir. Fransa iflçi s›n›f›n›n Cellatex

ve hemen ard›ndan Adelshoffen’de sergiledikleri

direnifl çizgisi ve bu çizginin proletaryan›n di¤er

bölüklerine örnek olmas›, yeni bir dönemi iflaret

etmektedir.

Henüz siyasi önderlikten yoksun olan

proletarya bölüklerinin sergiledi¤i bu direnifl

örneklerine bakarak, önderlik bofllu¤u

dolduruldu¤u zaman iflçi s›n›f›n›n nas›l bir güç

ve direnifl sergileyebilece¤ini kestirmek

mümkündür. Tarihsel özlemi gerçe¤e

dönüfltürmek, parti program›n› proletaryaya

maletmekten geçiyor.

Kapitalizmin insanl›¤a yaflatt›¤› ac›lara

bak›ld›¤›nda, bu düzenin bir gün bile ayakta

durmamas› gerekiyor. Dolay›s›yla kapitalist

sistemi y›kmak ve sosyalizmi kurmak

ertelenemez güncel bir ihtiyaçt›r. Ancak her

ihtiyac›n karfl›lanmas›n›n kendine özgü sorunlar›

vard›r. ‹nsanl›¤›n kapitalizm belas›ndan

kurtulmas›n›n temel ihtiyaçlar›ndan biri, iflçi

s›n›f›n›n öncü kesimlerinin Komünist ‹flçi Partisi

önderli¤inde örgütlenmesi ve parti program›yla

e¤itilip harekete geçirilmesidir. Yüklenilmesi

gereken bu temel halka ayn› zamanda

komünistlerin sorumlulu¤una iflaret etmektedir.

(Bafltaraf› s.35'de)

Sosyalizm tarihsel bir özlem...
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Partimizin tüzü¤ü üzerine/5

Partiye al›nma ve aday üyelik
H. F›rat

II. Bölüm’ün 5. maddesiyle devam

ediyoruz. “Partiye al›nma ve aday üyelik”

arabafll›¤› tafl›yan bu madde befl ana fl›ktan

olufluyor.

Üyeler partiye bireysel olarak kabul edilir

Birinci alt madde flöyle: “a) Üyeler partiye

bireysel olarak kabul edilir. Üyelik baflvurusu

yaz›l› olarak yap›lmal› ve baflvuran›n ayr›nt›l›

özgeçmiflini içermelidir.”

Basit ve al›fl›ld›k gibi görünen bu tür

hükümlerin arkas›nda hep bir bak›flaç›s› sorunu

oldu¤unu daha önce de birkaç kez önemle

vurgulam›flt›m. Üyelerin partiye bireysel olarak

al›naca¤› neden bir parti tüzü¤ü hükmü haline

getiriliyor, insanlar partiye zaten tek tek

baflvurmazlar m›, sorusu akla gelebilir burada.

Ama bu hüküm, zor koflullarda ve uzun vadeli

hedefler u¤runa mücadele eden devrimci bir

partinin kendi saflar›na üye al›rken gösterdi¤i

titizli¤e iflaret ediyor. Üyeleri partiye tek tek

almak, bireysel durumlar›n› ayr›nt›l› olarak ele

almak, irdelemek ve de¤erlendirmek anlam›na

geliyor. Partiye üye almadaki hassasiyeti

gösteriyor. Bu kadar› biliniyor, bunu

geçiyorum.

As›l önemli noktaya geliyorum. Bu basit

gibi görünen hüküm, siyasal yaflamda

karfl›laflt›¤›m›z belli durumlar gözönüne

al›nd›¤›nda, daha da özel bir önem kazan›yor.

Örne¤in, zaman zaman farkl› siyasal

çevrelerden saflar›m›za toplu geçifller olabildi

geçmiflte. Bunlar önden kendi içinde birleflmifl

bir grup olarak geliyor saflar›n›za. Partinin bu

gibi durumlardaki tutumunun bir formülasyonu

var örne¤in bu ilk fl›kta. Parti tüzü¤ünün bu

hükmü, bu gibi durumlarda saflara kat›lanlardan

partiye üye olarak al›nabileceklerin

durumlar›n›n ancak tek tek bir sonuca

ba¤lanaca¤›n› anlat›yor. Bir baflka ifadeyle,

kat›lanlar›n durumlar›/bireysel baflvurular› tek

tek al›n›p de¤erlendirilerek, ancak durumlar›

uygun olanlar›n partiye bireysel olarak

al›nabilece¤ini hükme ba¤l›yor.

Parti üyeli¤ine toplu baflvuru olamaz ve

dolay›s›yla toplu kabul de gerçekleflemez.

Kuflkusuz insanlar grup halinde gelip partinin

saflar›na kat›labilirler. Fakat parti, onlar› üye

aday› olarak saflar›na al›rken, gruba mensup

olanlar› tek tek gözden geçirmek, yaz›l›

bireysel baflvurular›n› almak, incelemek,

de¤erlendirmek ve herkesin kendi durumuna

göre, olumlu ya da olumsuz bir sonuca varmak

durumunda. Parti tüzü¤ü bunu belirliyor ve

bunu gerektiriyor. Nitekin bugüne kadarki toplu

kat›l›mlarda da uygulama aynen böyle oldu.

Dolay›s›yla parti tüzü¤ümüz, partimizin

saflar›na flu veya bu flekilde kat›lmak isteyen

bu tür çevreler konusunda çok aç›k bir tutum

belirlemifl oluyor.

Grup öncesi dönemlerde küçük gruplar

birlefliyorlar, daha üst düzeyde daha de¤iflik

örgütsel biçim ç›kar›yorlar, ben bunlar› sakl›

tutuyorum. Ama art›k bir parti aflamas›d›r

sözkonusu olan; art›k bir çizgisi olan, program›

olan, bir tüzü¤ü olan, yap›s› olan, de¤erleri

olan bir parti, kendi saflar›na hiçbir biçimde

haz›r grup kabul edemez. Çünkü parti kendi

saflar›yla ilgili teminat verebilecek durumdad›r,

kendi d›fl›ndakilerle ilgili böyle bir teminata

sahip de¤ildir. Sözkonusu grubu al›p gelen bir

yönetici çekirde¤in referans› da parti için

yeterli de¤ildir. Bu referans› elbette al›r parti,

ama bu kollektif bünyeyle parti saflar›na

kat›lmak isteyen insanlar›n her birinin

durumunu tek tek de¤erlendirmek ve sonuca

ba¤lamak hak ve hukukuna sahiptir, bu tüzük

çerçevesinde. Bu mesele bu aç›dan

san›ld›¤›ndan da önemlidir. Bizim yar›n da

karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z bu tür durumlar

konusunda bir aç›kl›k sunmaktad›r. Yaln›zca

partiye de¤il, partiye kat›lmak isteyecek

çevrelere de.
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Ayr›nt›l› özgeçmifl içeren

yaz›l› baflvuru

“...Üyelik baflvurusu yaz›l› olarak

yap›lmal› ve baflvuran›n ayr›nt›l› özgeçmiflini

içermelidir ”

Partiye üyelik için ancak yaz›l› olarak

baflvurulabilir. Tüm öteki temel önemde

nedenler bir yana, illegal bir örgüt olman›n

getirdi¤i s›n›rl›l›klar ve zorunluluklar bile kendi

bafl›na mutlak biçimde bunu gerektirir. Bir

partinin yönetici organ› taraf›ndan görüflülecek

olan bir baflvuru do¤al olarak yaz›l› olmak

durumundad›r. Bu yaz›l› belge baflvuran›n

durumunu dikkatle ve isabetle

de¤erlendirebilmek için oldu¤u kadar, sonraki

geliflmeler karfl›s›nda dönüp durumuna bu

baflvurunun ›fl›¤›nda yeniden bakabilmek için de

gerekli ve ifllevseldir. Her baflvuru metni bir

bak›ma baflvuran›n partiye verdi¤i yaz›l› bir

teminatt›r .

Baflvuru metni“ ...baflvuran›n ayr›nt›l›

özgeçmiflini içermelidir.”  diye devam ediyordu

ayn› alt madde. Sorunun bu yan› da

san›ld›¤›ndan da önemlidir. Partiye kat›lmadan

önce insanlar›n bir yaflam süreci, ço¤u durumda

bir ön siyasal yaflamlar› oluyor. Partiye

kat›lmak isteyen bir militan nas›l bir sosyal ve

siyasal geliflme süreci içerisinde devrim

saflar›na kat›ld›¤›n› de¤erlendirmek, nas›l

siyasallaflt›¤›n› ve devrimcileflti¤ini parti önünde

aç›kl›kla, siyasal aç›dan önemli hiçbir noktay›

atlamaks›z›n ya da gizlemeksizin, ortaya

koymak durumundad›r. Siyasal özgeçmifl

öncelikle bunu, partiye baflvuran militanlar›n

kendi geçmiflleriyle ilgili bilgi ve

de¤erlendirmeleri içermek durumundad›r.

Yan›s›ra, siyasal özgeçmifl, bir ikinci ana

bölüm halinde, partinin neden seçildi¤ini izah

etmek, gerekçelendirmek durumundad›r. Ben

TK‹P saflar›na flu flu nedenle, flu flu yaklafl›m›m

ve kavray›fl›m çerçevesinde kat›lmak istiyorum,

diyebilmeli. TK‹P’yi nas›l görüp

de¤erlendirdi¤ini aç›kl›kla ortaya koymak

durumunda.

Ve üçüncü bir alt bafll›k olarak da, partinin

saflar›na kat›lmak isteyen kifli, partiye neden

kat›lmak istedi¤ini, partili olmay› nas›l

kavrad›¤›n›, ona ne vaadetti¤ini, parti üyesi

olman›n anlam›n›, onurunu ve pratik gereklerini

nas›l kavrad›¤›n ortaya koyabilmek

durumundad›r.

Bu üç ana bileflenden ya da alt bafll›ktan

oluflan bir yaz›l› baflvuru, partiye kat›lmak için

gerekli ve zorunlu bir ilk ad›md›r.

Partiye karfl› tam aç›kl›k

Burada en hassas noktalardan biri, bu

siyasal özgeçmiflin ayr›nt›l› olarak sunulmas›d›r.

Bu, yasad›fl› bir partinin, saflar›na üye al›rken

gösterdi¤i bir titizli¤in ifadesidir. Parti saflar›na

kat›lan kifliyi çok iyi tan›yabilmek

durumundad›r. ‹nsanlar partiye yak›nlafl›rlar,

ilgili parti birimi, alan› ya da kadrolar› onlar›

bu süreç içerisinde çeflitli yönleriyle tan›ma

imkan› da bulur. Ama bu insanlar›n gene de

bir geçmifli vard›r ve ola ki bu geçmiflin

siyasal aç›dan bir hayli önemli baz› yönleri

hala da bilinmemektedir. Bunlar yaz›l› baflvuru

vesilesiyle partiye tüm kapsam ve aç›kl›¤›yla

sunulmak durumundad›r. Bir parti üyesi aday›,

yerel parti örgütü beni nas›lsa çoktand›r

tan›yor, diye düflünerek, bunun gereklerini

yerine getirmekten kaç›namaz. Burada

sözkonusu olan, siyasal bir anlam› olmad›¤›

sürece özel yaflama iliflkin sorunlar de¤ildir

kuflkusuz.

Bir devrimcinin sosyal-siyasal geliflme

sürecinin temel çizgileri onu saflar›na kabul

edecek parti için çok önemlidir. ‹nsanlar

geçmifllerinde yaflanan, siyasi mücadeleyle

do¤rudan ya da dolayl› iliflkisi olan her temel

noktay› yaz›l› baflvuruyla partiye bildirmek,

parti önünde aç›kl›kla ortaya koymak

zorundad›rlar. Burada, bu konuda partiden bir

fleyi gizlemek hakk›na sahip de¤iller. Ve parti

zaten bu hükmü gerekçelendirirken (ki bu

bizim parti yaflam›n›n sorunlar›na iliflkin öteki

tart›flmalar›m›zda da yeterli aç›kl›kta dile

getirilmektedir) önemle flunun alt›n› çizer;

herhangi bir üyenin siyasal geçmiflinde var olup

da partiye zaman›nda bildirilmemifl bir sorun

ya da durum sonradan aç›¤a ç›karsa, parti bunu

o kifliye karfl› temel bir güvensizlik nedeni

sayar. Ve bunu, art›k sözkonusu olay›n ya da

bilginin anlam› neyse, ona göre belli bir

soruflturma ve incelemenin konusu haline

getirir, getirme hakk›na sahiptir. Kendi siyasal

geçmifllerindeki bir tak›m kritik olaylar›
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partiden gizleyen insanlar, bunlar aç›¤a ç›kt›¤›

zaman, parti karfl›s›nda bazen de gereksiz yere

çok büyük s›k›nt›lara girmek durumunda

kalabilirler, kalabiliyorlar. Ayr›nt›l› özgeçmifl

istemine dair tüzük hükmü ve bunun flimdiki

türden gerekçelendirilmesi çabalar›, partiye

kat›lmak isteyen militanlar› bu konuda önden

uyarmaya ve e¤itmeye yöneliktir. Partinin yar›n

partiye baflvuracak sempatizan militanlar› tüzük

temelinde e¤itilirken ve bu hüküm aç›klan›rken,

bu noktan›n alt›n›n özenle çizilmesi bundand›r.

‹nsanlar›n siyasal geçmiflinde özellikle

partiden gizlenmemesi gereken ne türden fleyler

olabilir, diye sorulabilir. Çok de¤iflik fleyler

olabilir; insan›n apolitik yaflam› döneminden

gelen bir tak›m anormalikler olabilir, bunlar o

dönem yaflanm›fl ve geride kalm›flt›r. Ama parti

bunlar› bilmek zorundad›r. Parti bunlar› bilir ve

bu bilgiyi kendisinde tutar. ‹nsanlar baflka

siyasal ak›mlardan geliyorlar, polis deneyimleri

vard›r, moral ya da ahlaki de¤erlerle ba¤lant›l›

sorunlar vard›r, baflka baz› sorunlar vard›r, vb..

Siyasal yaflam› ilgilendiren çok çeflitli sorunlar

ya da durumlard›r bunlar. Konuyu da¤›tmamak

için çok örneklemek gerekli de¤il, ama istense

pekala geniflçe örneklenebilecek bir sorunlar

aland›r bu.

Özetleyerek yineliyorum; partiye baflvuran

herhangi bir kifli, kendi geçmiflinde siyasal

anlam› olan, siyasal aç›dan önem tafl›yan hiçbir

fleyi partiden gizlemek hak ve olana¤›na sahip

de¤ildir. Tüzük bunu zaten aç›kl›kla bir hükme

ba¤lan›yor. Ama ben alt› özenle çizilmesi

gereken önemli bir noktay› ekliyorum buna; bu

tür bir durum sonradan aç›¤a ç›karsa, parti

bunu ilgili üyesine iliflkin ciddi bir güvensizlik

konusu yapar ve bunun gerektirdi¤i bir

soruflturmaya konu eder. Bu partiye yalan

söylemek, partiyi aldatmak, partiden onu

ilgilendiren bir fleyleri gizlemek olarak

de¤erlendirilir. Bu çok önemli, zira hatadan

öteye suç iflleme kapsam›na girer bu tür bir

davran›fl.

Deneme ve üyeli¤e haz›rlama süreci

“b) Üyelik baflvurular›n› kabule yetkili en

alt yönetici organ parti il komitesidir. Üyelik

baflvurusunun kabulüyle birlikte bir deneme

ve s›nama statüsü olarak aday üyelik bafllar.

Aday üyelik süresi en az alt› ay, en çok bir

y›ld›r. Bu süre yurtd›fl›nda en az bir y›l, en

çok iki y›ld›r.”

“Üyelik baflvurular›n› kabule yetkili en alt

yönetici organ parti il komitesidir...”  Bu,

partimizin bugünkü geliflme düzeyiyle ilgili bir

hüküm. Bafllang›ç döneminde bu yetkiyi

do¤rudan Merkez Komitesi kullan›yordu ve son

derece normaldi, zira yerel örgütlerimizin

oluflturulmas› belli bir zaman ald›. Yerel

örgütsel yap›lar›m›z ve onlar› çekip çevirecek

konumda yerel yönetici komitelerimiz

yarat›labildi¤i ölçüde ve bu andan itibaren bu

yetki il komiteleri taraf›ndan kullan›lmaya

baflland›. Halihaz›rda, partimizin bugünkü

geliflme düzeyinde, parti tüzü¤ümüze göre bu

yetki il komitesinindir. Bir baflvuru herhangi

bir alandaki hücreye ya da alt komiteye yap›lsa

bile, ilgili alandaki il komitesine gider ve orada

de¤erlendirilir. ‹lgili kiflinin partiye al›n›p

al›namayaca¤›na il komitesi karar verir. ‹l

komitesinin karar› ba¤lay›c›d›r, kesin karard›r.

Yani bu konuda en üst yetkili organ il

komitesidir. Tabii ki il komitesi bu karar›

al›rken ilgili alandaki yoldafllar›n ya da

organlar›n, varsa hücrelerin, görüflleri ›fl›¤›nda,

yap›lan baflvuruyu sonuca ba¤lar.

“... Üyelik baflvurusunun kabulüyle birlikte

bir deneme ve s›nama statüsü olarak aday

üyelik bafllar.” Aday üyelik dönemi bir deneme

ve s›nama dönemidir. Ayn› zamanda bir parti

örgütü içinde parti üyeli¤ine haz›rlanma

dönemidir bu. Partinin içinde, onun bir

organ›nda yer alarak, parti yaflam›na kat›larak,

parti üyeli¤ine haz›rlanmak demek oluyor. Bu

parti için de üye aday›n› daha yak›ndan tan›ma

ve s›nama süresidir. Çok uzun bir süre de

de¤ildir asl›nda. Olaylar›n bugünkü h›z›, siyasal

süreçlerin biraz a¤›r seyretti¤i düflünülürse,

bugünün Türkiye’sinde alt› ayl›k bir asgari süre

asl›nda çok uzun bir süre de¤il. Asgari alt› ay,

azami bir sene deniliyor, bu tüzük maddesinde.

Partiye üye almak do¤al olarak devrimci

bir parti için ciddi bir olayd›r. Bir kimse

partiye kolay kolay al›nmaz, al›nd›¤›nda da flu

veya bu nedenle durduk yerde de ç›kar›lmaz,

mümkün mertebe buna mahal vermemek

gerekir. Aday üyelik aflamas› ve süreci bir

sigorta ifllevi görür bu konuda. Bir baflvuru

oluyor; bir insan› belli bir süreç içerisinde,
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belli bir faaliyet içerisinde tan›yorsunuz, onun

›fl›¤›nda baflvurusunu al›yorsunuz ve parti

saflar›nda örgütlü olarak sürecek bir dönem

bafll›yor. Bu dönem içerisinde sözkonusu üye

aday›n› parti yaflam› içinde, parti çal›flmas›

içinde daha yak›ndan tan›ma imkan›n›z oluyor.

Dahas›, onu örgütlü birim içerisinde partiye

haz›rlama göreviniz gerçeklefliyor. Mesele

sadece kat›lan üyenin s›nan›p denenmesi de

de¤il. Bu parti yönünden ayn› zamanda üye

aday›n›n partiye daha iyi bir biçimde

haz›rlanmas› süreci de oluyor. Bu asgari

sürenin sonunda, durumu aç›kl›¤a kavuflan, yani

yeterli güveni veren insanlar›n üyeli¤i

kesinleflir. Ama asgari sürenin sonunda e¤er

parti henüz kendini rahat hissetmiyorsa, azami

süreyi de kullan›r. Karar›n› alt› ay içerisinde

vermez, bekler. Ama azami sürenin, demek

oluyor ki bir senenin sonunda kesin karar›n›

vermek zorundad›r.

Bu her zaman böyle oluyor mu, partide

bugün ifller bu titizlikte gerçeklefliyor mu, bu

ayr› bir sorun. Ama parti bunun hedeflemeli ve

saflar›nda bu düzeni oturtabilmelidir. Parti

tüzü¤ü ayn› zamanda partinin kendini neye

göre düzenleyece¤ini, neye ulaflmay›

hedefleyece¤ini de gösteren bir yol gösterici

belgedir. Ve parti bir y›l içerisinde, kendi

saflar›nda üye aday› olarak bulunan bir

kimsenin durumu hakk›nda art›k bir aç›kl›¤a

kavuflmak zorundad›r.

Sözkonusu kifliyle ilgili de¤erlendirme

farkl› durumlar ç›karabilir ortaya. Ya ortada net

bir sonuç vard›r; bu yoldafl iyi bir süreç yaflad›,

partinin üyesi olarak kabul edilmesinde hiçbir

engel yoktur denilir, onaylan›r üyeli¤i. Ya bir

tak›m tereddütlere ra¤men, zaaflar konusunda

aç›k ve gerçekçi olunarak ve bunlar›n üyelik

süreci içerisinde giderebilece¤ine inan›larak,

belli kay›tlara ra¤men üyelik onaylan›r. Ya da,

bir y›ll›k sürece ra¤men sözkonusu üye aday›

asgari güveni vermemifltir, partiye al›nmas›

sak›ncal›d›r sonucuna var›l›r ve üyeli¤i

reddedilir, ilgili kifli parti örgütünden ç›kar›l›r.

Bu bizi ayn› maddenin c fl›kk›na getiriyor.

Üyeli¤in kesinleflmesi ya da

reddine iliflkin sorunlar

“c) Süresi dolan aday üyelerin üyeli¤i

parti il komiteleri taraf›ndan bir sonuca

ba¤lan›r. Üyeli¤in kesinleflmesi Merkez

Komitesi onay›n› gerektirir. Üyeli¤i reddedilen

aday üyeye bunun nedenleri yaz›l› olarak

bildirilir. Bu durumdaki aday üyeler, parti

Merkez Komitesi ya da parti kongresi

flahs›nda yaz›l› itirazda bulunabilirler.”

Merkez Komitesi’nin onay yetkisini

sonraya b›rak›yorum. Parti tüzü¤üne göre,

üyeli¤in reddi, üyeli¤i reddedilen aday üyeye

nedenleriyle birlikte yaz›l› olarak bildirilmek

durumunda. Parti üyesi olmak istedi¤i halde

partiye kabul edilmemek, elbette ciddi bir

durumdur sözkonusu kifli için. Kifli parti üyesi

olmak istiyor, üyeli¤inin onaylanmas›n› talep

ediyor, ama üyeli¤i reddediliyor. Bir

devrimcinin siyasi yaflam›nda böyle bir durumla

yüzyüze kalmas›, kuflkusuz ki önemli bir

olayd›r. Bundan dolay›, tüzük bu noktada

üyeli¤i reddedilen parti aday üyesine bir hak

tan›yor; bu, üyeli¤inin neden reddedildi¤inin

kendisine gerekçelendirilmesidir. Elbette bu

gerekçelendirmede çok fazla ayr›nt›ya

girilemez. Ama parti, temel noktalar halinde, flu

flu nedenlerle parti üyeli¤iniz uygun

görülmemifltir, deme yükümlülü¤ündedir.

Üyeli¤i görüflme ve bir sonuca ba¤lama yetkisi

il komitesinde oldu¤una göre, yaz›l› gerekçeyi

üyeye bildirmek görevi de do¤al olarak il

komitesinin görevidir.

Bu yaz›l› gerekçenin ›fl›¤›nda, e¤er parti

üyeli¤i reddedilen ilgili aday üye parti üyesi

olma ›srar›n› sürdürüyorsa, bunun kendi hakk›

oldu¤una inan›yorsa, bu konuda Merkez

Komitesi’ne baflvurmak hakk›na sahiptir.

Tüzü¤ümüz diyor ki; “Bu durumdaki aday

üyeler, parti Merkez Komitesi ya da parti

kongresi flahs›nda yaz›l› itirazda

bulunabilirler. ”  Burada parti kongresi ikinci bir

basamak oluyor. Üyeli¤i reddedilen kifli, parti

Merkez Komitesi’ne yaz›l› olarak baflvurur,

itiraz›n› partinin en üst organ›na iletir. Merkez

Komitesi bunu görüflür, uygun görürse ‹l

Komitesi’nin karar›n› iptal eder, daha yetkili

bir organ olarak. Ama ‹l Komitesi’nin ald›¤›

karar› uygun görürse, bu baflvuruyu reddeder.

Böylece ilgili kiflinin üye olma talebi bir kez

daha reddedilmifl olur. Parti tüzü¤ü bu konuda

üyeli¤i reddedilen kifliye son bir hak daha

tan›yor, parti kongesine yaz›l› olarak baflvuru
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hakk› bu. Parti kongreleri bizim tüzü¤ümüze

göre iki y›lda bir yap›l›yor, uzatma kapsam›nda

üç y›la kadar ç›kabiliyor bu. Dolay›s›yla bu

hak ancak bu zaman dilimi içerisinde

kullan›labilir. Örne¤in, partinin kongresi oldu,

partiye baflvurup girdiniz, bir sene sonra

üyeli¤iniz reddedildi, Merkez Komitesi’ne

baflvurdunuz , Merkez Komitesi de reddetti;

sizin kongreye itiraz edebilmeniz için bir

sonraki kongrenin toplanmas›n› beklemeniz

laz›m, do¤al olarak. Siz bir metin yaz›p

verirsiniz, parti kongresi topland›¤›nda itiraz›m

görüflülsün dersiniz ve beklersiniz. Bu son hak

ancak bu s›n›rlar ve zaman dilimi içersinde

kullan›labilir. Parti kongresi belli zaman

dilimleri içerisinde oluflan bir platform,

bekleme bunun getirdi¤i ve gerektirdi¤i bir

zorunlu durum. Bu arada tabii ki partinin

saflar›nda bir militan olarak çal›fl›rs›n›z,

itiraz›n›z›n ciddiyeti bunu gerektirir.

Üyelikle ilgili parti tüzü¤ümüzde bir

hüküm daha var: “Üyeli¤in kesinleflmesi Merkez

Komitesi onay›n› gerektirir.”  Bu partimizin

bugünkü geliflme düzeyiyle ilgili bir hüküm. Bu

kesin onay yetkisi, partimizin bugünkü geliflme

ve olgunlaflma düzeyinde partimiz için bir

sigorta ifllevi görmekte, onu il komitelerinin

muhtemel hatal› tutumlar›na karfl› korumaktad›r.

Aday üye alma konusunda il komitesinin karar›

kesindir. ‹l komitesi bir kiflinin aday üyeli¤ini

onaylarsa, o kifli aday üyedir, sorun burada

biter. Ama üyeli¤in kesinleflmesi, Merkez

Komitesi onay› gerektirir.

Yineliyorum, bu, partinin bugünkü geliflme

ve olgunlaflma düzeyiyle ilgili bir durumdur.

Parti gelecekte mücadele içinde yeterince

piflmifl, olgunlaflm›fl, deneyim kazanm›fl yerel

örgütlere sahip olmaya bafllad›¤›nda, tüzükte

gerekli de¤iflikliklere giderek bu hükmü

kald›rabilir. Daha ileriki safhalarda, parti aday

üye alma yetkisini daha alt yönetici organalara

tan›yarak kesin onay yetkisin de örne¤in il

komitelerine devreder. Hatta oturmufl partilerde

üye alma yetkisi hücrelere bile tan›nabilmifltir

geçmiflte.

Bizim bugünkü geliflme düzeyimizde

partiye kesin üye alma yetkisinin Merkez

Komitesi’ne verilmesinin gerisinde bir ihtiyat

var. Bu, henüz genç ve deneyimsiz olmas›yla

ba¤lant›l›. Öte taraftan bu ihtiyat tarihi dönemle

de ba¤lant›l›d›r. Devrimci yükselifl içerisinde

olmamak, yenilginin hala etkilerini yaflad›¤›m›z

bir dönemin içinden geçmek, durgunluk vb.,

üzerinden partiye üye alma olay›nda daha

hassas olmak, daha dikkatli davranmak,

dolay›s›yla bu konuda bir sigorta ifllevi görecek

bir flekilde kesin karar› Merkez Komitesi’ne

b›rakmak gibi bir tercih var burada.

Nitekim tüzü¤ümüzle ilgili olarak kongrede

yap›lm›fl tart›flmalar› hat›rlarsan›z, orada net bir

biçimde, partinin geliflme ve olgunlaflma

düzeyinin yan›s›ra, ülkedeki siyasal koflullara,

s›n›f ve kitle hareketinin geliflme düzeyine

ba¤l› olarak, parti tüzü¤ü belli de¤iflikliklere

u¤rayacakt›r, deniliyor. ‹flte, orada söylenenler,

özellikle burada, flu an tart›flmakta oldu¤umuz

baz› hükümler bak›m›ndan özel bir anlam

tafl›maktad›r .

b fl›kk›n› okurken atlad›¤›m bir nokta var.

Burada aday üyelik süresi yurtd›fl›nda en az bir

y›l, en çok iki y›ld›r, deniliyor. Birçok tüzükte

buna rastlam›fls›n›zd›r. Gerisinde, yurtd›fl›n›n

daha özel bir alan olmas› gerçe¤i var. Bu

bilindi¤i için üzerinde çok durmayaca¤›m. Zay›f

bir alan yurtd›fl›. Her parti kendini kendi

topra¤›na uyarlar. Yurtd›fl› burada, Türkiye’den

Avrupa’ya göçetmifl bir iflçi kitlesinin

varl›¤›ndan gelen çok özel bir alan olarak

karfl›m›za ç›k›yor. Buradaki koflullar›n

Türkiye’den farkl›l›¤›, süreyle ilgili böyle bir

ihtiyat› getiriyor. Bu farkl›l›k kendini buradaki

s›n›f mücadelesinin yap›s›nda, temposunda da

gösteriyor. Türkiye’deki olaylar›n h›z›,

çal›flman›n h›z›, süreçlerin h›z› ve yo¤unlu¤u

ile yurtd›fl› ayn› olmuyor. Yurtd›fl›nda alt› ay

ço¤u zaman bofl da geçirilebiliyor. Bu durgun

alanda alt› ayda insanlar› deneyip

tan›yamazs›n›z. Yurtd›fl›nda, ki bu somut olarak

Avrupa demek oluyor, süreçlerin daha a¤›r

seyretmesinin, daha az yo¤un olmas›n›n ve

dolay›s›yla tan›mak için daha genifl zaman

dilimine ihtiyaç bulunmas›n›n getirdi¤i bir

farkl›l›k bu.

Aday üyelerin hak ve görevleriyle

ba¤lant›l› sorunlar

“d) Aday üyeler seçme, seçilme ve

yönetici komitelere üye olma d›fl›nda, üyelerle

ayn› hak ve görevlere sahiptirler.”
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Özel olarak bu mesele üzerine daha önce

durmufltum, bu nedenle burada çok fazla

durmayaca¤›m. Seçme ve seçilme hakk›na sahip

olamamak, zaten do¤rudan yönetici organlara

da seçilememek anlam›na geliyor. Taban

örgütlerinde yer almak zorundad›rlar parti aday

üyeleri.

Kuflkusuz partinin kendini yeni infla etti¤i

bir dönemde ya da yeni infla etti¤i alanlarda bu

konuda baz› özgünlükler, esneklikler olabilir.

Dolay›s›yla parti kendini bu konuda kat›

kurallarla çok ba¤layamaz. Ama bu kendi

tüzü¤ünü ilgili hüküm üzerinden çi¤nemesi

anlam›na da gelmez, bu aç›dan do¤ru

anlafl›lmal› söylediklerim.

Örne¤in siz taflrada bir kentte

çal›fl›yorsunuz. Dar bir alan, bu dar alan›n

kendi içinde faaliyet ne ise, o faaliyeti çekip

çeviren bir birim kurabiliyorsunuz bafllang›çta.

‹nsanlar› öncelikle aday üye olarak al›yorsunuz.

Üyenizi gönderdiniz, orda partiye ilk elden üç

aday üye alma olana¤› da buldunuz. Bunlar bu

alandaki faaliyeti çekip çeviren militanlar. Bu

durumda bu üyenin sekreterli¤inde, içinde yeni

ald›¤›n›z üç aday üyenin de yer ald›¤› dört

kiflilik bir birim kuruyorsunuz. Bu, bu taflra

kasabas›n› ya da kentini yöneten bir komite,

kendi çap›nda bir yönetici organ oluyor. Bunun

içinde tabii ki aday üyeler olacakt›r.

Ama bu geçici, ya da bir geçifl durumdur.

Zira parti ilk f›rsatta bu organ› tümüyle

üyelerden oluflan bir yönetici komiteye

çevirmeyi hedeflemektedir. Tüzü¤ün bu

hükümleri bu esneklik içerisinde anlafl›lmak

durumundad›r. Ama siz orada bir yönetici

organ kurabildi¤iniz bir durumda, yani yerel

örgüt birimi daha bafltan üyelerden oluflmuflsa,

aday üyeler taban örgütlerinde yer al›rlar. Ve

orada herhangi bir yönetici organa seçilmek

için üye olmak, parti tüzü¤ü çerçevesinde

art›k dikkat edilmesi gereken bir temel

husustur.

Seçme ve seçilme hakk›na sahip olmamak,

organ yaflam› aç›s›ndan da dolay›s›z bir sonuç

yarat›r. Aday üyelerin yer ald›¤› birimler,

partinin temel örgütsel birimi olan hücrelerdir

ve seçilme haklar› olmad›¤› için do¤al olarak

parti hücresinin sekreteri olmak haklar› da

yoktur. Bu hüküm bunu da kaps›yor. E¤er bir

parti hücrenizde üyeniz yok, yaln›zca üç aday

üyeniz varsa, bu durumda bunlardan biri

sekreter olacakt›r. Zira parti tüzü¤ünün bir

baflka hükmü, hücre sekreterini kendisi seçer,

diyor. Ama, diyelim ki dört kiflilik bir hücreniz

var ve bunlardan yaln›zca biri üye, di¤er üçü

adaya üye ise, bu durumda burada üye

do¤rudan sekreterdir. Diyeceksiniz, hani bir

organ›n kendi sekreterini seçme hakk› vard›.

Evet vard›r, ama parti üyesinin parti aday üyesi

karfl›s›nda parti tüzü¤ü çerçevesindeki kesin

üstünlü¤ü, o hakk› parti üyesine tan›yor. Ama

örne¤in alt› ay sonra bu hücre zaten üyelerden

oluflan bir organ konumu kazanacakt›r. Bu

durumda bu hücre seçimi gündeme getirerek

sekreterini yeniden seçebilir, yeni üyelerden

herhangi biri parti hücresine sekreter olarak

seçilebilir.

Aday üyeler için haklarda böyle bir

s›n›rlama olmakla birlikte, görev ve

yükümlülüklerde bir s›n›rlama yok. Parti

tüzü¤ümüzün parti üyesinin görevleri

bölümünde s›ralanan bütün görev ve

yükümlülükleri parti aday üyeleri de yerine

getirmek zorundad›rlar. Parti üyesi olabilmek

için bunu yapmak durumundad›rlar. Kendini o

görevlere göre ayarlayamayan, bu çerçevede

partiyle uyum sa¤layamayan bir aday üyenin

üyeli¤i zaten tehlikeye girer. Nihayetinde aday

üyelik geçici bir süredir. Bir aday üye parti

üyesi gibi davranabilme kapasitesine ve

yetene¤ini ne kadar çok gösterebilirse, partiye

üye olarak kabul edilmesi o ölçüde

kolaylafl›r.

Zaten parti aday üyesini ayn› zamanda

denenmekte olan üye kabul etmek gerekir. Bir

aday üye asl›nda bir bak›ma üyedir. Bir üyenin

tafl›mas› gereken özellikleri tafl›mak zorundad›r.

Ama bunlar› gerçekte ne kadar kal›c› ve

sa¤lam bir biçimde tafl›yor, iflte bunun s›nand›¤›

bir süredir aday üyelik süresi. Bu konuda ne

kadar istikrarl›, ne kadar güven verici, aday

üyelik süreci bunlar› anlama sürecidir. Bunlar

görüntü mü, yoksa gerçekten bir kimli¤in

geliflen temel unsurlar› m›, parti, aday üyelik

süreci içersinde aday üyesinde bunu görmeye

ve de¤erlendirmeye çal›fl›r. Ve dahas›, bu

süreçte aday üyesinin bu özelliklerini

gelifltirmeye ve pekifltirmeye çal›fl›r, onun bu

konudaki olumlu özelliklerini güçlendirmeye,

kal›c› özellikler haline getirmeye çal›fl›r.
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Aday üyelerin kongrede

temsil i

Son fl›k olan e fl›kk›, aday üyelerin

kongrede temsili ile ilgili:

“e) Aday üyelerin kongrede temsili,

Merkez Komitesinin saptayaca¤› esaslara göre

sa¤lan›r. ”

 Bu temsiliyet, Merkez Komitesinin

saptayaca¤› esaslara göre sa¤lan›r. Aday üyeler

kongrede aday üye olarak temsil edilemezler.

Aday üyelerin kendi alt birimlerinin üstüne

ç›kma hakk› zaten yoktur. Buna ra¤men

kongrede temsil ne anlama gelmektedir? Bu,

bir parça aç›kl›k istiyen maddelerden biridir.

Bu hüküm, aday üyelerin temsil etti¤i yerel

parti örgütlerinin kongrede temsil edilme hak

ve olana¤›n› geniflletmektedir.

Örne¤in bir kentte 10 üyeniz, 40 aday

üyeniz var. Aday üyeler üyelerden çok olur

ço¤u durumda, tabii e¤er parti gelifliyorsa,

saflar›na durmadan yeni insan kazan›yorsa, bu

böyle olur. Böyle bir durumda genellikle aday

üye say›s›, üyelerden çok olur. Uzun bir

geçmifle sahip büyük partilerde bu genellikle

böyle de¤ildir. Zira büyük partiler uzun y›llar

boyunca çok say›da üye biriktirdikleri için,

saflar›na ne kadar h›zl› aday üye ak›fl› olursa

olsun, ço¤u durumda üyelerin oran› hep daha

yüksek olur. Ama genç partilerde, saflar yeni

yeni kuruldu¤u için, aday üye oran› ço¤u kere

üye oran›na göre daha yüksektir.

10 üyeye karfl›l›k örne¤ini bunu gözönünde

bulundurarak verdim. Bir kente 10 üyeniz, 40

da aday üyeniz var ve parti Merkez Komitesi,

kongre için her 5 üyeye bir delege hakk›

tan›yor. Salt üyeler üzerinden bak›ld›¤›nda, bu

kentten yaln›zca iki delegenin gitmesi gerekir.

Ama bu örnekte geliflkin bir örgüt ile

yüzyüzeyiz, zira üyelerin yan›s›ra 40 aday

üyesi var. Yerel parti örgütünün bu a¤›rl›¤›n›n

bir biçimde kongreye yans›yabilmesi, kendini

ifade edebilmesi laz›m, demokratik temsil

bak›m›ndan. Parti Merkez Komitesi o zaman

(ki partimizin tüzü¤üne göre kongreye kat›l›m›n

yöntemi, biçimi, temsil oran› o günkü parti

merkez komitesi taraf›ndan saptan›r) flöyle bir

de¤erlendirme yapabilir; her 20 üyeye de ayr›ca

ek bir delege diyebilir.10 üye ve 40 aday

üyenin oldu¤u bir kentte, bu durumda, üyeleri

temsilen gelen 2 delegenin yan›s›ra 40 üye

üzerinden ek iki delegenin daha kongrede

temsil edilme hakk› do¤ar. Demek ki, bu

kentteki 10 parti üyesinden 4 tanesi

delege olarak kongrede temsil etme hakk›

kazan›r.

Peki, burada aday üyeler iradelerini bir

biçimde gösterebilecekler mi? Seçilmek, demek

oluyor ki delege olmak zaten düflünülemeyece¤i

için geriye, kendilerini temsilen kongreya

kat›lacak üyeleri delege olarak seçme haklar›

olacak m› sorusu kal›yor. Parti Merkez

Komitesi parti kongresini toplad›¤› zaman bu

sorunlarla yüzyüze kalacak ve buna bir aç›kl›k

getirecektir. Parti tüzü¤ümüz bu konuda

ba¤lay›c› bir hüküm getirmiyor, demek ki sorun

MK’n›n inisiyatifine, dolay›s›yla tercihine

b›rak›yor. Nitekim III. Bölüm’ün 6. maddesinin

b f›kras›nda deniliyor ki; “Kongrede temsil

edilme kurallar› ve delege seçim yöntemi, MK

taraf›ndan belirlenir.”  MK da günü geldi¤inde

bu soruna bir aç›kl›k getirecektir.

Parti tüzü¤ümüzün ilgili hükmü, verdi¤im

örnek çeçevesinde, 50 örgütlü parti kadrosu

bulunduran bir yerel örgütün sadece iki

delegeyle temsil edilmesi s›n›rlamas›n› ortadan

kald›r›yor, daha genifl ve demokratik bir temsil

imkan› sa¤l›yor. Bu parti içi demokrasinin de

bir unsuru oluyor. Dolay›s›yla san›ld›¤›ndan da

önemli bir sorun bu.
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Sosyalizm tarihsel bir özlem ve
 güncel bir ihtiyaçt›r

M. Da¤l›

Toplumlar›n s›n›flara bölünmesi sömürü,

kölelik ve fliddeti beraberinde getirmifltir. Ayn›

zamanda, sömürüye ve fliddete maruz kalanlar›n

da eflitlik ve özgürlük aray›fllar›n› bafllatm›flt›r.

Bu aray›fl kendini farkl› biçimlerde ifade ederek

s›n›fl› toplumlar tarihi boyunca sürmüfltür. Ve

halen çözüm bekleyen en yak›c› sorun olma

özelli¤ini korumaktad›r.

 Küçük meta üretiminin zorunlu olarak

kapitalizme evrilmesi, üretimde ve s›n›f

iliflkilerinde yepyeni bir dönemi bafllatt›. Süreç,

üretimin merkezileflmesi ve toplumsallaflmas›

do¤rultusunda ilerledi. Yeni toplumun sömürücü

egemen s›n›f› olan burjuvazi, iflçi s›n›f›n›n

karfl›l›¤› ödenmemifl eme¤inden s›zd›rd›¤› art›-

de¤er oran›n› yükseltmek için her yola

baflvurdu/vuruyor. Bu, üretici güçleri

gelifltirirken, servetin bir yerde, sefaletin bir

baflka yerde toplanmas›na yol aç›yor.

Uzlaflmaz s›n›f çeliflkilerinin derinleflmesi

ve çözüm bulmas›, kendini dayatan bir olgu

durumundad›r. Uzlaflmaz s›n›f karfl›tl›klar›ndan

do¤an çat›flmas›n›n gerçek çözümü, eskiyen,

çürüyen ve insanl›k gelifliminin önünde engel

olan taraf›n (kapitalist sistem) y›k›lmas› ve

geliflen, insanl›¤› sömürüden, kölelikten,

fliddetten kurtaracak olan dinamik gücün

(proletaryan›n) zafere ulaflmas›yla mümkün

olacakt›r.

 Bilimsel temeller üzerine infla

edilen gelecek özlemi

S›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünya için

verilen mücadele ve insanl›¤›n düflünsel

birikimi, 1848 y›l›na gelindi¤inde, Marks-

Engels’e sosyalizmi bilimsel olarak tan›mlama

olana¤› vermifltir. Burada sözkonusu olan,

sömürüye tepki duyan bir yetenekli

reformcunun gelecek projesi de¤ildir. Var

olandan hareket eden, bizzat kapitalizmin s›n›f

iliflki ve çeliflkilerinin tahlil edilmesi üzerine

formüle edilen bilimsel sosyalizm, iflçi s›n›f›n›n

ilk devrimci program› olan “Komünist

Manifesto”yla, iflçi s›n›f› mücadelesini yeni bir

evreye s›çratm›flt›r. 1871’de, 72 günle s›n›rl›

olsa da, ilk kez iflçi s›n›f› Paris’te iktidar› ele

geçirmifltir. Böylece proletarya iktidar›n›n bu

ilk örne¤ini Paris proletaryas› uluslararas›

komünist harekete arma¤an etmifltir.

Buzu k›r›p yolu açan tarihsel bir

ad›m: Ekim Devrimi

19. yüzy›l›n s›n›f savafl›mlar›n›n ard›ndan

sosyalizm 20. yüzy›la damgas›n› vurmufltur.

Çok say›da ayaklanma, devrim ve yenilgilere

sahne olan 20. yüzy›l›n tart›flmas›z en önemli

olay› Ekim Devrimi’dir. Lenin, marksist bilimin

yol göstericili¤inde, kapitalizmin emperyalist

döneminin iliflki ve çeliflkilerini tahlil etmifl,

Bolfleviklerin önderli¤indeki Rusya proletaryas›

1917’de iktidar› ele geçirmifltir. Bu tarihsel

olayla beraber bilimsel sosyalizm, toplumsal

pratik içinde kan›tlanm›flt›r. 1848’deki

“komünizm heyulas›” gerçek olmufltur.

Kapitalistlerin ecel terleri dökecekleri proleter

devrimler ça¤› bafllam›flt›r.

Sovyet iktidar›, iflçi s›n›f› ve emekçilerin

sömürüden ve kölelikten kurtuldu¤u, halklar›n

kardeflçe yaflad›¤›, eflitli¤in sembolü bir iktidar

olmufltur. 20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru yenilmifl

olmas›, tarihsel önem ve de¤erini zerre kadar

azaltmaz. Tam tersine, iflçi s›n›f›na yol

göstermesi aç›s›ndan en ileri örnek olmaya

devam ediyor.

Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa’daki

çöküflün ard›ndan i¤renç ve bilimsellikten

yoksun bir anti- komünist kampanya bafllatan

tekelci kapitalizm, bu olana¤› 7-8 y›l içinde

tüketmifltir. Art›k bizzat eski Sovyetler Birli¤i

ve Do¤u Avrupa iflçi ve emekçileri sosyalizmin

sembollerini öne ç›kartmakta, bu sisteme olan

özlemlerini dile getirmektedirler. Ayn› dönemde

emperyalist metropoller dahil olmak üzere,

birçok ülkede anti-kapitalist mücadele

geliflmektedir. Bu mücadele yeni biçimler ve

ivme kazanarak sürmektedir.
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Fabrika çal›flmas› ve kitle
iliflkileri üzerine

A. Coflkun

‹flçi s›n›f› devrimin öncüsü olacakt›r. Fakat

bu devrimin gerçekleflebilmesi, iflçi s›n›f›yla et-

t›rnak misali bütünleflmifl ihtilalci bir partinin

önderlik etmesiyle olanakl›d›r. Bu nedenledir

ki, mücadele sahnesine ilk ç›kt›klar› andan

itibaren komünistler s›n›f-fabrika çal›flmas›n›

temel eksen alm›flt›r.

S›n›f›n genel durumu

Bugün s›n›f hareketi 3-4 y›l öncesine

k›yasla bir de¤iflim sürecine girmifltir. Tabii ki

bu Türkiye ve dünya çap›nda yaflanan

geliflmelerin etkisidir. Emperyalist kapitalizm

dünya ölçüsünde ve tek bir program halinde

iflçi ve emekçilere dönük azg›n bir sald›r›

bafllatm›flt›r. Bu beraberinde dünya çap›nda yeni

bir eylemlilik sürecini ve çat›flmalar›n

sertleflmesini getirmifltir.

Ülkemizde ise y›llard›r uygulanan ‹MF-

TÜS‹AD paketleri, her türlü bask›-zorbal›kla

emekçilerin sürekli terörize edilmesi, özellikle

depremden sonraki yaflanan süreç (onbinlerce

insan deprem enkaz› alt›nda iken, mezarda

emeklili¤in ve tahkimin dayat›lmas›, her türlü

sosyal haklar›n gasp edilmesi vb.), beraberinde,

devletin ne ifle yarad›¤›, kime hizmet etti¤i

gerçe¤ini genifl iflçi y›¤›nlar› nezdinde teflhir

etmifl, yönlerini mücadeleye çevirmelerini

sa¤lam›flt›r. Özellikle  Öcalan’›n yakalanmas›n›n

ard›ndan estirilen flovenist terörün etkisiyle

sersemletilen iflçi y›¤›nlar›, kendi deneyimleriyle

bunun bir aldatmaca oldu¤unu görmeye

bafllam›fllard›r. A. Öcalan yakalansa da, Türkiye

AB’ye girse de, ne iflsizlik, zamlar, sefalet

ücretleri geriliyor, ne de demokrasi geliyor.

Geldi¤imiz aflamada flovenizm ve gerici

burjuva vaadler iflçi s›n›f› üzerinde etkisini

yitirmektedir. ‹flçiler eylemliliklere kat›lmasalar

da daha s›cak bak›yorlar, sohbetlerinde eskisi

gibi futbol, toto, piyangodan çok, tahkimi,

mezarda emeklili¤i, bask› ve terörü, sefalet

ücretlerini, özellefltirme ve tafleronlaflt›rman›n

sömürünün yo¤unlaflt›rmas› anlam›na geldi¤ini,

vb. sorunlar› konufluyorlar. Geçmiflte

devrimcilerin uzatt›klar› bildirileri “terörist” ve

“bölücüler” da¤›t›yor diye almazken, flimdi

daha bir ilgiyle almaya bafll›yorlar. Kürt

emekçileri de dayat›lan teslilmiyetin ne anlama

geldi¤ini yaflayarak görmeye bafll›yorlar.

Devrim topra¤› olan ülkemizde iflçi s›n›f›n›n

öncü kurmay› olan partimiz, komünistlerin

y›llard›r verdikleri zorlu bir mücadeleyle

kazan›lm›fl, samimi devrimcilerin ve öncü

iflçilerin alt›nda savaflacaklar› bir bayrak olan

program›m›z, 150 y›ll›k devrimci miras›n

üzerinde yükselerek, dostun-düflman›n gözleri

önünde göndere çekilmifltir. Biz parti kadrolar›

ve militanlar›na düflen görev, bu program› bu

mirasla birlikte  özümsemek ve fabrikalardaki

iflçi kitleleriyle et-t›rnak misali bütünleflmesini

sa¤lamakt›r.

Fabrika çal›flmas›nda nelere

dikkat etmeliyiz?

S›n›f hareketinin gelece¤ini temel sanayi

birimleri belirleyecektir. Dolay›s›yla temel

sekörleri esas alan fabrika çal›flmas› kritik bir

önem tafl›maktad›r. Bunun için öncelikle fabrika

ve bölgenin iyice tan›nmas›, üzerinde

yo¤unlafl›lmas› ve bu çerçevede özgül plan ve

politikalar›n gelifltirilmesi gerekir. ‹flyerinde

yaflanan sorunlar, iflçilerin tepki gösterdikleri

noktalar, duyarl› olduklar› sorunlar, de¤iflik

sorunlara bak›fllar› vb. hakk›nda net bir fikre

sahip olmak, özgül politikalar›n belirlenmesinde

kritik bir rol oynayacakt›r.

fiu an iflçiler yüzlerini mücadeleye çevirseler

de, fabrika zemininde yükselmeyen bir s›n›f

çal›flmas› iflçileri harekete geçirip kucaklamay›

baflaram›yor. Bu baflar›lamad›¤›nda, s›n›f

çal›flmas› bire bir iflçi iliflkilerini aflam›yor;

iflçilerin yaflad›¤› sorunlar› s›ralayan, sonra da

mücadeleye ça¤›ran bildiriler, bültenler vb. ile

d›flardan seslenmenin ötesine geçemiyor. Bu

çal›flma kuflkusuz genelde s›n›f içerisinde hiçbir

politik-pratik çal›flma yürütülmedi¤i bir
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dönemde iflçiler taraf›ndan sempatiyle

karfl›lan›yor. Ama bu genel bir etkilemenin

ötesine geçemiyor.

Bildirilerimizi, bültenlerimizi özgül sorunlar

üzerinden yarat›c› bir flekilde kullanmay›

baflarabilmeliyiz. Bu konuda anlaml›

deneyimlere ve geldi¤imiz düzey üzerinden

bunu baflarman›n olanaklar›na fazlas›yla sahibiz.

Fabrika çal›flmas›nda k›sa vadeli beklentiler

içine girmememiz, uzun soluklu bir çal›flma

yürütmemiz gerekti¤ini hep vurguluyoruz. O

halde iflçilerle iliflki tarz›m›z›n, belirleyece¤imiz

politikalar›n, propaganda ve ajitasyonumuzun

buna uygun olmas› gerekiyor.

‹flçilerle s›cak ve yak›n bir iliflki

kurmaks›z›n, onlar›n ilgilerini çeken sorunlar›n

ne oldu¤unu anlamak mümkün de¤ildir. Onlar›n

dünyas›na girerek, ilgi alanlar›n› ve rahats›zl›k

duyduklar› sorunlar› anlayarak yap›lan

müdahaleler çok daha etkili olacakt›r. Bunun

için onlarla samimi dostluklar kurmak ve do¤al

ortamlar›nda tan›mak gerekir. ‹lk ifle giren iflçi

di¤er iflçilerin ilgi oda¤› olur. ‹lk süreçlerde ya

dincilere ya da devrimciler ilgi gösterirler.

Dejenere olmufl iflçiler ise ilk ifle gireni

ezmeye, ifl yapt›rtmaya çal›fl›rlar. Bu nedenle

yeni giren iflçiye yak›n davran›p yard›m eden

ilk kifli iliflkiyi gelifltirme imkan›na sahip olur.

‹fle yeni bafllayan iflçiyle, siyasal e¤ilimi ne

olursa olsun, yak›n iliflki kurmak önemlidir.

Kendi sürecimden bir örnek vermek

istiyorum. Çok k›sa süre ilk kez çal›flt›¤›m

fabrikada öncü bir iflçiyle karfl›laflt›m. 27

yafllar›ndayd› ve Kürte benziyordu. Ona

yard›mc› olarak ikinci günden sonra sohbete

bafllad›m. ‹lk fabrika çal›flmam olmas›ndan

dolay› çok heyecanl›yd›m. Acele ediyor, hemen

iliflki yakalamak istiyordum. Ad›n söyledi, Kürt

ismi galiba dedim, o da gülerek evet dedi. Bu

samimi tutumundan güç alarak, “bu isim

PKK’da intihar sald›r›s› yaparak flehit düflen bir

kad›n militan›n ismi de¤il mi”, dedim.

Beklemedi¤i bu sözler karfl›s›nda flafl›rarak,

“isim benzerli¤i var” dedi. Fabrikadan

ayr›ld›ktan sonra bu iflçiyle iki kez görüfltük.

PKK, Kürt sorunu, s›n›f sorunu, Türk solu vb.,

konular üzerinden konufltuk. Hem bölgedeki

baflka fabrikalar, hem de ayr›ld›¤›m fabrika

hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler edindim ondan. Fakat

benim aceleci davranmam ve onun dünyas›na

yeterince giremememden dolay› iliflkiyi

sürdüremedim. Yine ayn› fabrikada bu iflçinin

akrabas› olan baflka bir iflçinin evini arayarak,

onunla görüflmeyi istedi¤imi bildiriyordum.

Birkaç kez aramam›n ard›ndan kendisi telefona

ç›kt› ve “ne istiyorsun, niye ar›yorsun”

biçiminde tepki verdi. Büyük bir flaflk›nl›¤a

u¤ram›flt›m. Fakat ikinci fabrika çal›flmamda bu

deneyimden dersler ç›kartarak, yapt›¤›m

yanl›fllar› bir daha tekrarlamayarak, farkl›

sonuçlar almay› baflard›m.

‹flçi kitlelerini eylemlilik içerisinde

e¤itece¤iz, onun öncüsüyle eylemlilik içerisinde

buluflarak iliflkilerimizi gelifltirece¤iz. Hep bu

bilinçle hareket etmeli, sab›rl› ve soluklu

davranarak, iliflkilerimizi ad›m ad›m

gelifltirmeliyiz. Herfleyden önce güven vermeyi

baflarabilmek durumunday›z. Gerçek dostluk

iliflkileri kurmak, birlikte kültürel etkinliklere

kat›lmak, sinema, tiyatro vb.’ne gitmek,

d›flardan onu politiklefltirmeye çal›flan de¤il,

do¤al ortamlar›nda ad›m ad›m mesafe almay›

sa¤layan bir iliflki tarz›n› gelifltirebilmek

gerekir. Süreç içinde bildiri, bülten, gazete vb.,

materyalleri birlikte okumak, birlikte yaz›

yazmak, giderek iliflkiyi mitinglere, grev

ziyaretlerine beraber gitme düzeyine getirmek

gerekir.

‹liflkide oldu¤umuz iflçilerle görüflmelerimiz,

kim ne yap›yor, ne ediyor biçiminde bir rapor

isteme, ard›ndan bir tak›m nasihatlar verme

tarz›nda olmamal›d›r. Bu tür bir yaklafl›mla

do¤al olarak bir ilerleme sa¤lanam›yor. Bir süre

sonra iliflkide oldu¤umuz iflçiyi s›k›yor, iliflkiler

t›kan›yor. ‹liflkilerimizi kuru bir “politik

müdahale” alan›na s›k›flt›rmamal›, onlar›n ilgi

ve duyarl›l›k alanlar›n› gözeten bir müdahale

tarz› gelifltirmeliyiz.

Baflka kifliler arac›l›¤›yla veya bizim flu ya

da bu tavr›m›z/düflüncemizden etkilenerek

bizimle tan›flan bir iflçi, her sorun karfl›s›nda

bizden müdahale bekler, daha iyi tan›maya

çal›fl›r. Devrimci olarak tan›flm›flsak e¤er, di¤er

hareketlerden fark›m›z› arar. Biz bu

beklentilere, soru iflaretlerine cevap

veremedi¤imiz, yeterince donat›p önünü

açamad›¤›m›z taktirde, bu gizemli halimizle de

birleflince, mesafe almay› baflaramay›z.

Politik müdahaleye aç›k hale gelen bir

iflçinin bültene yaz› yazmas›n› teflvik etmek,

gerekti¤inde birlikte yazmak, bültenin kapak

yaz›lar›n› beraber okumak, iliflkinin geliflim
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Canl› ve somut bir propaganda
ve ajitasyon faaliyeti...

Emel Y›ld›z

‹flçi s›n›f›n›n s›n›f bilincini gelifltirmek için

yürüttü¤ümüz propaganda ve ajitasyon

faaliyetini bir sistemati¤e kavuflturmak

zorunday›z. Parti program›m›z temeli üzerinde

yükselmesi gereken bu sistemati¤in ise, ancak

ciddi ve bilinçli bir çaban›n ürünü olabilece¤i

yeterince aç›kt›r. Günlük prati¤imizde

yaflad›¤›m›z zorlanmalar ve iflçi iliflkilerini

ileriye çekme noktas›ndaki baflar›s›zl›klar

üzerine düflünerek, bu alanda kendimizi

yetkinlefltirmeli, yarat›c› yol ve yöntemler

gelifltirmeliyiz.

‹flçi ve emekçilere baz› gerçekleri

propaganda ederken temel bir hataya kolayca

düflebiliyoruz. Bilimsel sosyalizmin

kavramlar›n›-soyutlamalar›n› çok s›k ve mevcut

düzeyi gözetmeden kullanabiliyoruz. Bu tarz bir

propagandan›n iflçilerin bugünkü bilinç ve

birikim düzeyine hitap etmeyece¤i aç›k.

Anlafl›lamad›¤›m›z› gördü¤ümüzde ise, bu kez

de propaganday› ekonomik sorunlar ile

s›n›rlama hatas›na düflebiliyoruz.

‹flçi s›n›f›n›n tarihsel ç›karlar›n›n ve

hedeflerinin, politik mücadele, örgütlenme ve

önderlik ihtiyaçlar›n›n anlafl›lmas›n›

kolaylaflt›racak, aram›zdaki bilinç ve birikim

uçurumunu kapatmam›z› sa¤layabilecek olan

köprüler infla etmek için daha çok kafa

kormal›y›z. S›n›flar mücadelesinin günlük

binlerce yak›c› sorunundan hareketle,

kavramlar›n anlafl›l›r hale getirmeyi

baflarabilmeliyiz.

Bunu baflarabilmek için, öncelikle s›n›flar

mücadelesinin gerçekleri konusunda bir bilinç

aç›kl›¤›na sahip olabilmeliyiz. Yaflam›n,

mücadelenin gerçeklerinden kopuk bir devrimci,

gerçek yaflama iradi müdahale gücü ortaya

koyamaz. ‹flçi ve emekçiler zaten, günlük

yaflamlar›n›n bo¤ucu ve s›k›c› havas›ndan

uzaklaflabilmek-kaçabilmek için genelde kendi

sorunlar› üzerine konuflma, tart›flma, düflünme

noktas›nda direnç gösteriyorlar. Düzen

propagandalar›n›n, demagojilerin, yalanlar›n ve

eme¤i-emekçiyi de¤ersizlefltirme çabalar›n›n

baflar›ya ulaflt›¤› yerlerde, iflçiler hem birey

hem de s›n›f olarak kendilerini de¤ersiz görmek

e¤ilimine girebiliyorlar. Bu ve benzeri

durumlarda, özellikle genç yoldafllar›m›z, s›k›nt›

ve gerilim içine girerek atalete kap›labiliyorlar.

Günlük propaganda ve ajitasyon

çal›flmas›nda, popüler yaz›lar ve bildirilerde

mümkün oldu¤u kadar kavramlar ve

soyutlamalar yerine, bunlar›n günlük

yaflam›m›zdaki varolufl biçimlerini ifllemeliyiz.

Çünkü her bilimsel kavram›n ve soyutlaman›n

karfl›l›¤›, iflçilerin gün be gün yaflad›klar›,

bildikleri sorunlar yuma¤›n›n içinde fazlas›yla

vard›r.

Örne¤in; sömürü, art›-de¤er, kapitalizm,

emperyalizm vb. kavramlar› ancak daha politik

iflçiler anlayabilirler. Di¤erleri için bunlar

yabanc› bir dilin sözcükleri gibidir. Bu

kavramlar›n somut karfl›l›¤›n› gösterebilmeli ve

bunlar› kullanarak evrensel kavramlar›

anlayabilmelerini sa¤lamal›y›z. Çünkü bizler

biliyoruz ki, s›n›flar mücadelesi, sosyalizm,

komünizm, insan›n hayal gücünün ürünü

idealler de¤il, insanl›k tarihinin somut

gerçekleridir. ‹flçiler, “sömürü” kavram›n›

kullanmasalar da sömürüldüklerinin

fark›ndad›rlar. Kendi emek güçlerinin patronlara

üretim maliyetlerinin çok üzerinde bir kâr

getirdi¤ini bilirler, ama bunu art›-de¤er olarak

kavramsallaflt›ramazlar. Propaganda ve

ajitasyonumuzda bu gerçekli¤i gözeten bir

yöntem izleyebilmeliyiz.

Günlük konuflmalarda iflçilere; “ne kadar

ücret-maafl al›yorsun?” sorusu yerine, “hakk›n

olan ücreti-maafl› alabiliyor musun?” sorusunu

yönelterek bile farkl› bir etki yaratmak ve

farkl› bir sonuç almak mümkündür. Birinci

durumda, konuflman›n geçti¤i ortama da ba¤l›

olarak, ald›¤› ücreti abartma ya da gizleme

çabas› ortaya ç›kabilmektedir. ‹kinci türde bir

soruya verilen yan›t ise, hem bizim

propagandam›z› infla etmemizi kolaylaflt›racak

bir zemin ortaya ç›karabilmekte, hem de iflçinin

kendi nesnelli¤ini yans›tmas›n› ve kavramas›n›
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kolaylaflt›rmaktad›r. Bugün e¤itim bilimciler,

insanlar›n bilgi ö¤renme süreçleri üzerinde

yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda, kiflilerin kendi

keflfettikleri bilgilerin daha kal›c› oldu¤u

sonucuna varm›fllard›r. Biz de kendi

bilgilerimizi iflçiye aktarmak, ö¤retmek gibi

yukar›dan afla¤›ya iflleyen bir yöntemi de¤il,

onlara çeflitli sorular sorarak, yönlendirerek

bilgiye kendisinin ulaflmas›n› kolaylaflt›ran bir

yöntemi gelifltirebilmeliyiz.

‹flçiler sömürü sürecini genel olarak

“haks›zl›k”, “adaletsizlik” gibi kavramlarla

aç›klama e¤ilimindedirler. Sömürünün s›n›fsal,

toplumsal, siyasal kaynaklar› ve nedenleri

hakk›nda belli bir s›n›f sezgileri olsa da,

bütünsel bir kavray›fltan uzakt›rlar. Bencil, kötü,

ahlaks›z, bilgisiz insanlar›n kiflisel hata ve

kusurlar›na ba¤lanan say›s›z sorun hakk›nda

fikirleri vard›r. ‹flyerindeki ustadan devlet

mekanizmas›ndaki kiflilere kadar, iyi ya da kötü

insan yarg›lar› ile tutum ve düflünce belirtirler.

Burjuvazinin propaganda ayg›tlar› da sistemli

olarak sorunlar› ve çeliflkileri kiflisel, tekil

düzeyde alg›lamalar›na sa¤lamak için çal›fl›r.

Bizim müdahalelerimizin temel do¤rultusu ise,

bilinen somut sorunlar›n ve çeliflkilerin gerçek

nedenlerini ve kaynaklar›n› görmelerini

sa¤lamaya yönelik olmal›d›r. Bu ayn› zamanda

s›n›flar mücadelesini yeniden ve yeniden üreten

maddi zeminin, yani kapitalizm gerçe¤inin ve

bu insanl›k d›fl› sistemden insanl›¤›n

kurtar›lmas› mücadelesinin gereklili¤inin tekrar

tekrar bilimsel olarak kan›tlanmas› süreci

olacakt›r.

‹flçi ve emekçilerin hem kendi sorunlar›na

hem de toplumsal ve siyasal sorunlara duyarl›

hale getirilebilmesi için, örtük olarak yaflanan

s›n›fsal çat›flmalar›n aç›¤a ç›kmas›na hizmet

eden pratik müdahalelerin önemi çok büyüktür.

Çok basit bir sorundan hareketle bile olsa,

fabrikada ya da bölgede iflçi kitlelerini harekete

geçirecek, s›n›fsal çeliflkilerin aç›¤a ç›kmas›na

hizmet edecek eylemler örgütleme ve bunlara

önderlik etme çabas› içinde olmal›y›z. Örne¤in,

çarl›k Rusyas›’nda bolflevikler, ücretlerden

yap›lan küçük kesintiler, üretim hatalar›

nedeniyle verilen para cezalar› vb. gibi sorunlar

için bile, tek bir talep ileri süren ve en genifl

iflçi kitlesini harekete geçirmeyi hedefleyen

küçük grevler ve gösterileri çok yayg›n olarak

örgütleyerek, mücadeleci bir iflçi kufla¤›n›n

yetiflmesini sa¤lam›fllard›r. Pek çok politik

roman ya da inceleme bu türden örneklerle

doludur. Bugünkü Türkiye kapitalizmi

gerçekli¤inde de bunu gerçekleflmesinin

imkanlar› fazlas›yla vard›r. Yeter ki öncü

müdahale bilinci ile yo¤unlaflal›m ve

yüklenelim.

Fabrika çal›flmas› ve kitle...

seyrine göre yay›n organlar›n› birlikte okumak,

onu her alandan donatmak durumunday›z.

Politik yay›n organ›nda ya da bültende yaz›s›

yay›nlanan iflçi daha çok etkileniyor, yay›nlar›

daha çok benimsiyor. Özellikle bültende yaz›s›

yay›nland›¤›nda, al›p çevresinde da¤›tabiliyor.

Politika yapmakta ustalaflmal›y›z!

Politika yapmak, herfleyden önce sorunlar

üzerinde yo¤unlaflmay› gerektirir. Bu ülkede

politika üretmek için sorun ve malzeme

y›¤›n›ndan çok ne var ki! ‹flçi ve emekçilerin

gün be gün yaflad›¤› yak›c› sorunlar var.

Özgürlük yok, bask› rejimi var, kitleler sefalete

itilmifl ve yozlaflman›n bata¤›na çekilmeye

çal›fl›l›yor. Kardefl Kürt halk› alabildi¤ine

eziliyor, devlet kontralaflm›fl, hukuk yok, her

türlü a¤›r faflist terör uygulamas› sözkonusu.

Ülkemizde emperyalistler at koflturmakta,

topraklar›m›z bölgesel sald›r› üssü haline

getirilmektedir. Sözde sendikalaflma hakk›m›z

var, ama iflçiler sendikalaflmak istedikleri için

iflten at›l›yorlar. Büyük bir iflsiz kitle var. Ama

iflçiler 9-12 saat normal iflgünü olarak

çal›flt›r›l›yorlar, a¤›r mesailerle bedenleri

tüketiliyor, vb., vb... Bu güncel iktisadi

mücadelenin tüm talepleri kendili¤inden politik

talepleri yükseltmeyi getiriyor. Bu alanlarda

yetkinleflmek, ustalaflmak, sorunlar ve talepler

üzerinden mücadeleyi örgütleyerek iflçileri

saflar›m›za kazanmak göreviyle yüzyüzeyiz.

Güç politika yap›larak kazan›l›r. Politika

yapmak ise yo¤unlafl›larak baflar›labilir. Tüm

komünist militanlar sürece bu perspektifle

yüklenmelidirler.
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Ben yanmasam

     sen yanmasan

         biz yanmasak

           nas›l

             ç›kar

                karan-

                    -l›klar

                        ayd›n-

                           -l›¤a..

N. Hikmet

EK‹ M Say›: 219

Habip Gül / TK‹P

Ümit Alt›ntafl / TK‹P

Aziz Dönmez / DHKP-C

Ahmet Devran / DHKP-C

‹smet Kavakl›o¤lu / DHKP-C

Abuzer Çat / MLKP

Zafer K›rb›y›k / T‹KB

Mahir Emsalsiz / TKP (ML)

Önder Gençaslan / TKP (ML)

Halil Türker / TKP/ML

Katledilifllerinin birinci y›l›nda Ulucanlar flehitlerinin

an›lar› önünde sayg›yla e¤iliyoruz...

Devrim flehitleri ölümsüzdür!
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