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Örgütsel sürecimiz: 
Hangi noktadayız?
Örgütümüz, bölge ve ülke çapında kı

zışan mücadelenin güncel gereklerini, 
parti hedefine her adımında daha fazla 
yaklaşarak yerine getirme göreviyle karşı 
karşıyadır. İki açıdan da yol alabilmek ise 
örgütün mevcut durumunun ve stratejik 
parti hedefine bağlı yakın örgütsel görev
lerin bilincine varmakla olanaklıdır. 
Devrimimizin geçtiği zorlu evrede prole
tarya ve emekçi kitlelerin ışığı olacak ihti
lalci KP'nin her yoldaştan istediği devrimci 
dönüşümün, örgüt bütününde yarataca
ğımız devrimci depremin yolu da buradan 
geçmektedir.

J . K o n fe ra n s 'ın  ve P a r t i  
h e d e fin in  k a v ra n ış ı
3. Konferans sonrasında faaliyetin tüm 

alanlarında toparlanma hedefi, sürecin 
yarattığı devrimci bir dinamizmle yaşama 
geçirilmeye çalışıldı. Ancak pek çok iç ve 
dış etmenin yanı sıra devrimci bir eyleme 
ağırlık verme zorunluluğu, bunların istenen 
kapsam ve süreklilikte olmasını engelledi. 
Dev bir adım atmak için birçok cepheden 
fedakarlık edilmek zorunda kalındı. Öte 
yandan TP sürecinin etkileri, bir dizi organ, 
alan ve yoldaşta törpülenmek şöyle dursun

yer yer köklenerek devam ediyordu. Bun
larla yeterince mücadele edilemedi. Keza, 
yerine getirilmesi gereken bir dizi pratik 
göreve hızla ve enerjiyle yönelinmeliydi. 
Ancak bununla kalınmamalı, iç içe bir 
tarzda ve özel bir gündem olarak parti 
hedefi güçlerimizin bilincinde berraklaş- 
tırılmalıydı. Her organda TP belgeleri ve 
Konferans'm temel sonuçları, taktik kav
rayış ve uygulayışımızda, kadro perspek
tiflerimizde, örgütsel işleyişimizde devrimci 
bir deprem yaratacak tarzda ele alınma-

İÇİNDEKİLER:
♦ Örgütsel sürecimiz: Hangi 

noktadayız?
♦ 18 Nisan seçim genelgesinden
♦ İnsan ruhuna kurulmuş bir 

tuzak: "Sohbet Yöntemi"
♦ Yeni bir içerikle ve ruhla örülmüş 

parti tarzı
♦ İç legalizmi altedelim
♦ "Devrimci Ferhatlar" ünvanıyla 

onurlandırıldık (Kad. Kouı.)
♦ Düşmanın avcundan kaçış 

(Kad.Kom.)
♦ Şehitlerimizi kitlelere taşımak 

için...
♦ Mart ayı mücadeleye çağrıdır.
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lıydı. Bu temel halkanın kavranmadığını 
görüyoruz. 3. Konferans'ın teorik, politik, 
örgütsel sonuçlarıyla bütünlüklü bir tarzda 
kavranmasına yönelinemedi. Konferans, asıl 
olarak hizip gibi kimi pratik örgütsel so
nuçlarıyla sınırlı algılandı ve bunlarla 
mücadeleye girildi. Kuşkusuz bu zorunlu ve 
başlı başına ayırdediciydi. Ancak bu Parti 
hedefi ve onun teorik-siyasal zemininin sis
tematik işlenişi ve partili tüzüksel yaşamın 
işlenişi ile birleştirilemedi.

Buna rağmen 8 Mart 1 998'de devrimci 
öncü bir çıkış yaptık. Gazi Antifaşist Halk 
Direnişi'nin devrimci bir içerik ve biçimle 
anılmasında ve yine devrimci 1 Mayıs 
taktiğinde ısrar gibi -örgütsel toparlanma 
süreci yaşayan küçük burjuva devrimci 
örgütlerin tam da bu gerekçeyle gerisinde 
durdukları- tutumlar aldık.4 Bu tutumlar, 
yeni görevleri militan devrimci, enerjik bir 
ruhla kucaklamanın zeminini oluşturuyor
lardı ve tasfiyeci akımla aramızdaki çizgiyi 
belirginleştirdiler. Aynısı, yoldaşlarımız tara
fından ne yazık ki olması gereken çaba ve 
ilgiyle karşılanmasa da, teorik dergimizdeki 
açılımlar için kat kat fazlasıyla geçerlidir. 
Keza bu kesitte özellikle sınıf çalışmasına 
derinlik kazandırmamızı sağlayacak iki alt 
yayının belli bir periyoda doğru güçlendi
rilmesi de, sürecin Parti hedefine denk, 
önemli adımlarından biri olarak anılmalıdır.

Güç toplamanın parti hedefi ile örülüp 
planlı bir taktik olarak yaşama geçirilmesi 
gereken evrede 3. merkezi operasyon dar
besini aldık. Karşıdevrim ve tasfiyeciliği güç
lü bir vuruşla darbelemeye, kitlelere moral 
kazandırmaya ve yeni bir devrimci atılımı

hem nicelik hem de nitelikçe artmış güçlerle 
gerçekleştirmeye hazırlanırken, büyük kısmı 
kesinlikle önlenebilir nitelikteki hata ve 
eksikliklerimiz yüzünden vurulduk, ağır yara 
landık. Mücadelenin ve örgütün büyüyen 
ihtiyaç ve görevleri düne göre çok daha faz
la güç ve irade yoğunlaşmasıyla yerine 
getirilmek üzere artık geride kalan sınırlı 
güçlerimizin önünde duruyordu.

O p erasyon  
d e ğ e rle n d irm e s i ve 
g ü v en lik
Merkezi operasyon sıcağı sıcağına vo 

kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutul 
masına rağmen ondan gerekli derslerin 
çıkarılıp uygulandığını söyleyemiyoruz. Kuş 
kuşuz sorun, değerlendirmenin ele alınıp 
alınmadığı, organlarda işlenip işlenmediği 
değildir tek başına. Bu asgari noktada dahi 
hâlâ boşluklarımız vardır. Sorun yalnızca 
kabaca ele alınıp işleme değil, "eğiticilerin 
eğitilmesi" kapsamındadır. Asıl önemli 
olan, dünü açıklayan klasik temaların 
ötesindeki bu değerlendirmenin kavranışın 
daki, sistemli bir tarzda pratiğe taşınmasın 
daki boşluklar ve zayıflıklardır. Birçok yol 
daş, tam da uyarıldığı ve beklendiği üzere, 
değerlendirmeye "dün" gözüyle bakma 
eşiğine takıldı. Değerlendirmeye ilişkin dü 
şüncelerini yazılı olarak istediğimiz birçok 
yoldaşın verdiği yanıt, kendi çalışmalarına 
ve geleceğe dönük sonuçlar çıkarmak ye 
rine, başlangıç için biraz da doğal olarak 
olayların gelişimine yoğunlaştıklarını ortaya 
koyuyordu. Dünü okuma eşiğinin bugün

“ "Buna rağmen"; burada doğru okumak gerekiyor. Söz konusu eylemlerdeki m ilitan devrimci 
konumlanış -güçlerimizin algılayış ve uygulayım ı baz alarak söylüyoruz- parti hedefinin bütün içerik ve 
örülüş tarzı ile kavranışından değil, asıl o larak devrimci bir yüklenme ve yenilenme ruhundan, 
güçlerim izin d iriliğ in in  korunmasından, faşizme ve tasfiyeciliğe duyulan devrimci tepkidon 
kaynaklanıyordu. Kuşkusuz bir yerde hem doğal hem de iyiydi; ancak temeli sürekli güçlendirilmeli, tüm 
merkezi politika ve taktikleri uygulama gücünü yaratacak bir donanıma doğru ilerletilmeliydi. Şimdi de 
gerekli olan budur. Aksi, bizi yalnızca eylem anlarında devrimci tarzda var olan, geri kalan durumlarda 
ise koşulları devrimci tarzda dönüştürmede işlevsiz, atıl bir yapı konumuna düşürür. Devrimci literatürde 
bu, "hareket tarzı" örgütlenmelerin pratiğine denk düşer. Son yıllarda enternasyonal komünist hareketin 
kullandığı "siyasi komiser" kavramına denk "sorumlu" kavramının yerini çoğu kez "inisiyatif" teriminin 
alması da bir "d il kayması" değil, asıl olarak bu zayıf şekillenmeyle ilgili bir durumdur.



ancak kısmen aşıldığını düşünüyoruz. 
Değerlendirmenin belirlediği hedeflerle 
birlikte düşünüldüğünde, bugünkü prati
ğimizde ortaya bir kez yapılması dahi 
ölümcül sonuçlara yol açacak bir hatalar, 
eksiklikler ve ihlaller manzumesi çıkıyor. 
Şimdiye dek bunların bir kısmı zorunlu 
riskler kapsamında alındı. Bir kısmının ise 
hangi vahim somut boyutlarda olduğu 
merkezi olarak bir bakıma yeni öğre
niliyor, yeni kavranıyor. Mevcut örgütsel 
gerçekliğimiz ne durumda olursa olsun, 
bizi neye zorlarsa zorlasın, değerlendir
menin perspektifleriyle yürüme gereği, 
sürekli bir denetim paydası olarak işlen
mek durumundadır. Bir anda değişti- 
remesek dahi, bir ölçü kaymasına yol 
açmamak için bundan sonra böyle yü
rümek zorundayız.**

Görünen ve değiştirilmesi gereken bir 
olgu da şudur: Yoldaşlarımızda komünist 
bir savaş örgütünün devrimci güvenlik 
ağının parçası olmak yerine örgütün ko
runması noktasında yer yer cehalet boyu
tundaki deneyimsizlikle karışık pratik 
kayıtsızlık hakimdir. İşinden, evinden çıkıp 
elini kolunu sallayarak üst organla rande
vusuna gelen, bir kısmı hiç de "yeni" 
olmayan yoldaşlarımız, bir sendika, bir 
dernek değil komünist bir yeraltı örgütü 
olan örgütümüzde ne yazık ki "anlamlı bir 
çoğunluğu" oluşturmaktadırlar! Bu yol
daşlarımızın pratik kayıtsızlık ve deneyim
sizliğini gidermenin bir yolu, deneyim ak
tarımı ve teorik-pratik eğitim ve sürekli 
denetimdir kuşkusuz. Ancak yine bütünün 
ihtiyaçları açısından düşünüldüğünde, so
runun üstüne salt eğitim boyutuyla değil 
artık cezai yaptırımlarla da gidilmesi zo
runludur. Özellikle temel organlarda ko
numlandırılmış hiçbir yoldaş, örgütün gü
venliğini, yoldaşlarının sıcak mücadele ko
şullarını darbelemekten ötürü, kanıksan

mış " K a v r a y a m a d ı m "  tarzı özeleştirinin 
kabulünü beklememelidir.

O p erasyon  so n ra s ı sü reç
Operasyon sonrası merkezi önderliğin 

pratik olarak geç kurumlaşması, dağınık
lığı arttıran ve bir dizi biçimde sürmesine, 
durumun ağırlaşmasına temel oluşturan 
anc etmen oldu. Söz konusu gecikmenin 
bir bölümü alanların tutulması ve koordi
nasyonu, bir yandan da 3. Konferans so
nuçlarının güçlerimize bir boyuttan taşın
ması ile kapandı denebilir. Yine bu süreçte 
AFMK Bülteni'nin yayını sürdü; gençlik 
yayını uzun yıllar sonra tekrar çıkmaya 
başladı vb. Ancak merkezdeki güç ve biri
kim yoğunlaşmasının gerçekleşmemesi, 
örgütün günlük pratik faaliyetinde rota 
belirsizliğine, kendiliğindenciliğin artması
na ve perspektif kaymasına yol açtı. 
MYO'nun çıkarılması hedefe koyulmasına 
rağmen ayları buldu. Asla tekrarlanma
ması gereken bu hatayı "gündem" ne 
olursa olsun, öncelikler sıralamasında 
birinci sıraya koyarak ve arkasında 
durarak gidereceğiz. Yine Türk-Metal üye
si işçilerin eylemleri sırasında sergile
diğimiz parçalı pratik, andığımız perspektif 
kaymasının en somut örneklerinden biri
dir. Bu kesitte mevzi tutma çabalarına rağ
men, bazı alanlarda örgütsel kurumlaşma 
anlamında dibe vurmaya denk düşen -o- 
narmaya başladığımız- kan kayıpları oldu. 
Kimilerinde çalışma çevresel düzeye indi. 
Zaten nicelik ve nitelikçe yetersiz olan legal 
kurumların aktivitesi, var olan sembolik 
düzeyin de gerisine düştü. Bu, örgütle en 
başta yakın çevre güçleri arasındaki açıyı 
büyüten bir rol oynadı. Bir başka sonuç ise 
emekçi semtlerinde gündeme geldi: Semt
lerdeki genel yozlaşmanın yanı sıra bu 
alanlarla örgütlü bağların daha da 
zayıflamasından dolayı, AFMK güçlerin-

**Güvenlilc, hem teknik hem de asıl önem lisi kitlelerle bağlan sürekli güçlendirme pratiğinde 
ustalaşma boyutundan ele alınmalıdır. Her ikisinde de çok gerilerdeyiz.



deki bozulma arttı. Profesyonelce ve parti 
tarzı örgütlemediğimiz, semt güçlerinin 
dalgalanmalarına bağlı olarak inip çıkan 
gazete satışı birçok semtte en geri noktaya 
inerken, kimilerince gazete dahi alınmadı. 
Dolayısıyla örgütün bırakalım sınıf ve 
kitlelerle, devrimci kitlelerle ilişkisi dahi 
zayıfladı. Tipik olarak ve tahmin edilebile
ceği üzere, en dar anlamıyla iç sorunlar 
zeminine çekilindi. Merkezi olarak ise bu 
süreçte kurumlaşma, güvenlik ağının oluş
turması, lojistik ve mali sorunların çözümü 
gibi bir dizi yakıcı sorunun gerçek anlamda 
çevresinde dolaşılıyordu.

Çalışmalardaki içe dönüklük ve ufuk 
yoksunluğunun kadro yetersizlikleriyle bir
likte ağır bir tarzda yaşandığı bugün, bu 
tablo bizi iki temel görevle karşı karşıya 
bırakıyor. Birincisi eldeki güçleri -temel 
güçler başta olmak üzere- parti işçisi, parti 
taraftarı, parti lojistiği vb. kalıbına dökmek; 
İkincisi ise karşıdevrimci rüzgarın tüm şidde
tine rağmen ve bu ağır havayı da veri kabul 
ederek politika ve taktiklerimizi örgüt faa
liyetine güvenlikten şaşmadan uygulamak. 
Mevcut seyrimiz, koyduğumuz hedeflere 
rağmen ne partili kadrolaşma, ne de sınıf 
temelli kitleselleşme hedefine uygundur. 
İşlerin algılandığı gibi -ki bu, düne göre da
ha geri bir algılamadır- götürülmesi, d e v 

rimci bir rüzgar da esmiyorsa bir örgüt için 
gelişme hatta istikrarlı yaşam olanaklarını 
ortadan kaldırır. Buna izin vermeyeceğiz.

K a d ro la r ım ız ın
k o m ım la n ış ı
Andığımız ve bugünü de kapsayan 

süreçte kadrolarımızın konumlanışını şöyle 
tanımlayabiliriz: Temel organlardaki kadro
larda devrimi ve örgütümüzü ilerden sahip
lenme tavrı, yakın/orta vadedeki gelecek 
güvencemizi oluşturuyor. TİKB dahil birçok 
örgütte '90'ların sonlarına gelindiğinde 
devrimcilik anlamında "h ız lı  y a ş a y ıp  g e n ç  

ö le n "  birçok eski devrimcinin varlığı orta
dayken, bu yoldaşlarımızın duruşu umut ve

ricidir. Öte yandan onlar son yılların inişli çı 
kışlı mücadele koşullarının, gözaltı ve <«1 

zaevi süreçlerinin ve örgütsel pratiklerin (im 
kısmı tarihsel öneme sahip eylemlerin, blı 
kısmı " is im s iz "  tempolu çalışmaların) içeıl 
sinden, onları omuzlayarak gelmektedirlm 
Buralardan süzülerek, bir kısmı önienebılıı 
kan kayıplarının yaşandığı süreçleri aşaınl 
gelmektedirler. Komünist mükemmelleşme 
yolunda ilerleyerek Parti işçisi formunu hrm 
teorik hem politik-pratik hem de örgüb«l 
bakımdan kazandıklarında partimizin kutu 
cu kadroları, aktivistleri, onların, bu kuşağın 
devrimcilerinin içinden çıkacaktır.

Ancak bulunduğumuz noktada bu yol 
daşlarırnızın hem sayısı pek azdır, hem d" 
çok yönlü partili yaşam deneyleri oldukça 
sınırlıdır. Daha doğru bir ifadeyle; güçln 
rimizi kadrolaştırmadaki, kadrolarımızı Parti 
kadrosu olarak işlemedeki -bu örgüt pratiği 
mizle teorik/politik gelişimimiz arasındaki 
açıyla ilgilidir- zayıflıklarımızdan dolayı, do 
neyimleri örgün ve süreklileşmiş değildiı 
Yataydır, kesiklidir, birçok açıdan da leko 
lidir. 6-7 yıldır saflarımızda bulunmalarına 
rağmen buna denk bir gelişimi sergileyenin 
yen, Partili devrimciliği tüm boyutlarıyla dolu 
dolu yaşamamış yoldaşlarımız vardır. Şimdi 
ise bir şeyi öğrendiği anda, henüz kişisel 
olarak dahi hazmetmeksizin alttaki güçlem 
doğru taşımak durumundadırlar; ki bir di/ı 
durumda bunun bile gerisindeyiz. Yine ço 
ğu, kadro sınırlılığı yerine farklı farklı alanla 
rı koordine etmeyi, ilişkileri sürdürmeyi pek 
aşamayan bir pratik içindedirler. Hemen 
hepsi "e ğ i t im "  kavramını unutmuştur. Eği 
tim, anıldığında dahi gözlerini parlatan biı 
özlem halini almıştır. Dolayısıyla altlarındaki 
ilişki ve güçlerin kadrosal olgunlaşmasını 
sağlamakta da yetersiz kalmaktadırlar. 
Alttaki kimi güçlerin görevleri omuzlamakta 
isteksiz duruşları, devrim ve örgütle şu ya da 
bu nedenden doğan mesafelilikleri, kadro 
larımızda temel halkalardan biri olan eği 
time daha fazla sarılmak, önderlik düzeyini 
politik bakımdan yükseltmek yerine sorunu



salt örgütsel-idari yöntemlerle çözme 
eğilimlerine yol açabilmekte; bu da yer yer 
tıkanma yaratmaktadır. Bütün bunlar ise 
merkezi önderliğin teorik-politik-örgütsel 
olduğu kadar moral rolünü iki kat büyüten 
bir gerçeklik olarak çıkıyor karşımıza.

Kadrolarımızı karakterize eden bir di
ğer gerçeklik, örgütün ağırlaşan yürü
yüşüne yer yer kötü bir uyum sergilemeleri 
ve devrimci dinamizmi tazeleme gereğinin 
ortaya çıkmasıdır. Bu kendisini birçok 
yoldaşta dünü sorgulama, dünü yaşama 
havasının aşılamamasıyla gösteriyor. Ör
gütün, alanına ya da kendisine (veya yakın 
bulduğu yoldaşlara) karşı o dönemdeki 
koşullardan kaynağını alan gerçek (genel
likle de parçadan baktığı için sanal) hata 
ve eksiklikleri, çalışma yeniden örgüt
lenmeye başladığında " b i r in c i  g ü n d e m  

m a d d e s i"  olarak bu yoldaşlar tarafından 
masaya koyuluyor. İfade edilmediği koşul
larda dahi böylesi soruların olabileceğini 
düşünüp işe başlamak gerekiyor. Devrimci 
olma, örgütlü devrimci olma gereğini ha
tırlatarak işe başlamak gerekmiyor bu yol
daşlarımızda. Yaşamlarındaki yer yer par
çalı duruşa rağmen, onlarla zeminimiz bu 
değildir. (Bu parçalılığı görmediğimiz ve 
gidermek için üzerine gitmeyeceğimiz sa- 
nılmamalıdır. Bir dizi olumsuz yazgı, bu 
parçalılığın devrimci tarzda silinmemesin
den, bütünlüklü bir devrimci kimliğin oluş
mamasından ortaya çıkmıştır.) Onlarla işte 
bu dünü sorgulama hali üzerinden karşı 
karşıya geliyoruz. Bunun yanında bazı yol
daşlarımızda devrimci yoldaşlık hissi de 
alabildiğine örselenmiş durumdadır. Or
gan toplantılarında gündemi en dar haliy
le organ içi sorunlar alabilmekte, devrimci 
olmayan bir uyumsuzluk, ilişkilerdeki bo
zulma ve sıradanlaşmama görüntüsü ola
rak baskın gelebilmektedir. Kuşkusuz yö
netici yoldaşların sorunları ve gündemleri 
üstten koymamaları da burada ciddi bir 
etmendir. Yine zaman zaman kimi eksiklik 
ve zayıflıkları farkedilen sorumlu yoldaşları

"b e ğ e n m e m e " ,  açık-örtük rekabet veya 
boykot hali, sorunları onları atlayarak çöz
me eğilimleri az değildir. Ancak bununla 
da kalınmamakta; TP sürecinin kalıntıları 
olarak -kuşkusuz politik değil pratik alan
da- MK'ni kapsayacak tarzda kötü bir 
sorgulayıcılık devam etmektedir. Keza yol
daşlarımız alanlar/kurumlar arası reka
bete, iç legalizm havasına da kolaylıkla 
kapılabilmektedirler.

Y a k ın  ö rg ü tse l h e d e fle r
Şimdiye kadarki süreçte örgütsel mü

dahale ve toparlanma, bütünde değil kimi 
parçalarda gerçekleştirildi. Ulaşılan sonuç, 
hem parçalar bakımından eksiktir hem de 
henüz aritmetik bir toplamı aşamamış; 
niteliksel bir değişim sağlanamamıştır. 
Toparlanma en gözle görülür haliyle bir 
ilimizin emekçi semtlerinde ve en dar 
biçimiyle yaşam bulabildi. Kuşkusuz bu 
devrimci bir çabanın, ancak onunla bir
likte uygun güçlerin varlığının ürünüdür. 
Sert karşıdevrimci rüzgar karşısında mev
cut haliyle ne kadar durabileceği bir ya
na, bu durumu örgütsel bir kazanım ola
rak görüyoruz. Ancak böyle bir tek yön
lülüğü ne politik ne de örgütsel bakımdan 
kabul edebiliriz.

Yakın örgütsel hedeflerimizin başında 
merkezi organ dahil tüm temel organların 
pratiğinin oturtulması ile çalışmanın 
çevresel yürütüldüğü alanlarda organ
laşma gelmektedir. Faaliyetlerimizin ken- 
diliğindenlikten kurtulması, bilgilerin mer
kezileşmesi, bütünde Parti hedefli sistema
tik ve planlı bir çalışmanın yaşam bulması 
buradan geçmektedir. Bunun temel bir 
aracı OÇ'nin periyodunda kaymalara 
meydan vermemek, yanı sıra yazılı yönlen
dirme ve genelgelerle örgüt çalışmasının 
içeriğini, hangi güç ve araçlarla nasıl ör
gütlendirileceğini ayrıntılı bir tarzda tanım
lamaktır. Rapor sisteminde sürekliliğin 
sağlanmasının -bu konudaki boşlukla
rımız yavaş yavaş aşılmaktadır- yanı sıra



raporların içerik ve kapsam olarak nitelik- 
lendirilmesi için merkezi yönlendirme ve 
denetimi sıklaştıracağız. Raporlar örgüt 
faaliyetinin, asli ve çevre güçlerin, kitlelerin 
durumu ile devrim-karşıdevrim dengesinin 
alanlardan tanımlanmasının temel unsuru 
olarak kavranmalıdırlar. Bu açıdan zayıfız. 
Keza raporlara yanıt yazılı olarak ve en 
açımlanmış tarzda verilmeli; bunlar yönetici 
organlar için çalışmada sürekli bir referans 
kaynağı işlevi görmelidir.

Örgüt faaliyetinin kendiliğindenlikten 
kurtarılarak, rotanın oturtulması için, yoğun- 
laşma/derinleşme alanlarımızın her yoldaşın 
beynine kazınması gerekmektedir. Partiyi 
kucaklayacak bir faaliyetin, partili kadro
ların yaratılması işçi sınıfı, gençlik, emekçi 
memur ve legal alandaki çalışmalar üze
rinden gerçekleşecektir. Bu alanlarda derin
leşme asla vazgeçmeyeceğimiz bir çubuk 
bükme olarak gündemimizdedir. Tümünde 
de gerek alanın temel güçlerinin nicel (başlı 
başına önemli bir zayıflığımızdır) ve nitel 
zayıflıkları, gerekse de kitle açılım araç
larının işlememesi birer olgudur. Alan yayın
larına yeniden süreklilik kazandırmak, yeni
lerini devreye sokmak üzere hazırlıklara 
girişmek görevi, çalışmalara içerik ve yön 
kazandırmanın zorunlu koşulu olarak önü
müzde durmaktadır.

İşçi sınıfı içindeki çalışmanın yalnızca 
Parti hedefiyle değil devrimimizin stratejik ve 
güncel gelişimiyle ilişkisi, önemi, artık 
yayınlarımızın değil örgütsel pratiğimizin 
çekül ipi olarak kavranmak durumundadır. 
İşçi sınıfı hareketine, hareketin içerisinden 
doğan birikime ve öncü unsurlara yö
nelmeyen, onunla bağlantısı olmayan bir 
faaliyeti, şu ya da bu parçada hangi ileri 
çıkışı yaparsa yapsın, aşılması gereken bir 
zayıflığımız olarak görüyoruz, göreceğiz ve 
gerek merkezi gerekse bölgesel olarak 
düzelteceğiz. Keza ülke çapında kullanıla
bilecek mevzilerimizin bulunduğu, 10 yılın 
devrimci birikiminde azımsanmayacak bir 
yeri olan, yaşam koşulları gitgide işçi sınıfına

yaklaşan ve bağrından komünist aydınları 
çıkarma potansiyeline sahip emekçi memur 
hareketindeki dar kabuğunu kıramayan ça
lışma tarzına son vermeli ve derinleşmeliyiz. 
Üniversite, ama asıl olarak da liselerdeki (ö- 
zellikle de proletaryanın yeni kuşağını oluş
turacak meslek liselerindeki) emekçi halk 
gençliğine yönelik yeni açılımlarla birlikte 
çalışmalara yaygınlık, derinlik kazandırmak 
görevi de omuzlarımızdadır. Legal alanın 
etkin, militanca ve profesyonelce kullanımı, 
özellikle de sayıları artan kültür-sanat ku- 
rumlarımızın yeni kuşağın devrimci komünist 
ideolojik-kültürel biçimlendirilmesi yönünde 
işletilmesi için merkezi olarak daha ileri bir 
performans da bizi beklemektedir. Emekçi 
semtlerindeki çalışmalarımızda ise dar bir 
AFMK'lı çevre güç temelini, buna uygun 
seyreden dar ve kesikli pratiği aşmak zo
rundayız. Bu çalışma Parti hedefine uygun 
olarak ayrıştırılmalıdır. Gazete satışı, sınıfa 
dönük ajitasyon-propagandanın örgütlen
mesi örgütsel güvenceye alınmalıdır. Keza 
çeşitli tipteki (Pir Sultan, köy dernekleri) 
derneklerde çalışmaya yön çizilmeli; sadece 
semt faaliyetinin değil devrimin bir paydası 
olan emekçi kadın çalışması başlatılmalıdır. 
Özgürlük kavgasının güncel görevlerini 
omuzlayacak olan platform çalışmasının 
önemi en başta çalışmayı yürüten yoldaşla
rımızın bilincinde berraklaştırılmalı; tutsak ve 
şehit ailelerimiz başta olmak üzere geniş 
çevre güçlerin, demokratik duyarlılığa sahip 
emekçilerin örgütlendiği bir form kazandırıl
malıdır.

Bugünkü gerçekliğimiz bize kimi kadro
larımızın tüm aktivitesine rağmen genelde 
eksik kapasiteyle çalıştıklarını, öte yandan 
bize en yakın olanlar da dahil çevre güç
lerimizin ise çoğunlukla işlevsiz, atıl kaldık
larını söylemektedir. Örgütü örgütlemenin, 
yeni ve taze kan pompalamanın, güvenlik 
dahil birçok sorunu çözmenin yolu, güçleri
miz içerisinde işbölümünün sağlanmasından 
geçmektedir.

"K it le le re ! "  İçe dönüklükten, kapalı devre



yaşamdan hızla çıkmalıyız. Bu bugün üç 
yönden daha yakıcıdır. Birincisi; işçi sınıfı 
ve emekçi kitlelerin son süreçte daha da 
artmış almak üzere çekinik duruşları, kad
rolarımızda, çevre güçlerimiz de dahil ol
mak üzere yer yer güvensiz bir yaklaşımı 
ortaya çıkarmaktadır. Bu, teorik-siyasal bir 
formülasyon değil, pratik bir olgu olarak 
yaşanmaktadır. Kitle gösterilerine komite
sine 2-3 kişi daha katarak gelmenin, 
" k r i t ik "  eylemleri güçlerimizin gündemine 
dahi sokmamanın bir ahlamı da budur. 
BÖylesi süreçlerin aynı zamanda kendi
lerine sabırlı ve sistematik bir faaliyetin 
götürülüp götürülmediği anlamında kitle
lerin de bizi sınadıkları evreler oldukları 
unutulmamalıdır. İkincisi; işçi sınıfı ve 
emekçi kitlelerin patlama dinamikleri kriz
le birlikte derinleşmektedir. Faşizmin tüm 
terörü bu dinamikleri soğutmak için işba
şındadır. Öte yandan derinleşen/daha da 
derinleşecek tasfiyecilik, doğabilecek dev
rimci fırsatları önden törpüleıtıekte, yolu 
bilinçli ya da bir sürükleniş halinde tıkayıcı 
oltnaktadır. Üçüncüsü; her yoldaşın gün
lük bir olgu olarak yaşadığı şoven dal
ganın emekçiler üzerindeki etkisini silip 
attna zorunluluğu bizlerin omuzlarındadır. 
Biz kanlı boğazlaşmaların seyircisi olma
yacağız. Yalnızca bir Türk-Kürt saflaş
masını engellemek değil, Balkanlar'dan 
Ortadoğu'ya emperyalist alevlere ve göz
yaşına bulanmış emekçilerin kaderini de
ğiştirmek için yüzümüz her an işçi sınıfı ve 
kitlelere dönük olmalıdır. Bunun için A/P 
faaliyetinde süreklilik, zenginlik ve ustalık 
şarttır. Bugün bizim için değerli olan yol
daş, gazete satışından işçi servislerinde 
yazılı-sözlü A/P'ya, ev ziyaretlerinden kitle 
gösterilerine, tiyatro oyunundan askeri ey
lemlere dek her alanda işçi sınıfı ile,

emekçilerle, kitlelerle her an iç içe olan, 
yapayalnızken dahi onlarla dolup taşan 
yoldaştır. 21. yüzyılın sosyalizm yaprağı 
devrimci kitle eylemleriyle bçılacbktır.

Son; ama temel bir nokta: Güvenlik, 
örgüt çalışmasında temel bir ilke ve 
denetim unsurudur. İlkeleri uygulama
dığımız için kaybettik; ilkeleri uygulaybrak 
kazanacağız. Örgüt güvenliğinin soruhnlu- 
luğu bir bvuç yoldaşın değil, her yoldaşın 
omuzlarındadır. Diğerleri gibi bunü da 
özgüven ve ustalıkla omüzlamayı öğren
meliyiz. Yazılı yönlendirme ve denetimi 
oturtmalı; randevu trafiğini en aza indir
meliyiz. Örgütün lojistik ağını genişletmek 
zorunludur. Bugün son derece dar olan bu 
ağ birkaç yoldaşın özverili çabasının 
ürünüdür. Bu konudaki kayıtsızlığa son 
verilmeli; bütünün ve yeraltının ihtiyaç
larından bakılmalıdır.

Devrimin zorlu olmayön hiçbir evresi 
yoktur. Örgütümüz, yoldaşlarımız da bu
gün çetiri bir etaptan geçmektedir. Bugün 
TİKB varsa, dünün fırtınalı günlerinde geri
ci akıma karşı koyabildiği için vardır. 
Teorik-politik zeminimizin güçlülüğü gele
cek perspektifimizin temelini oluşturmak
tadır. Yürüyüşümüz yavaşlatılmış oldbilir 
ama onu kimse durduramayacaktır. Bizler, 
Partiyi kuracak kadrolar, hangi aldnda 
olursa olsun tek bir irade etrafında bir
leşmiş silah arkadaşları, tüm enerjimizi 
sakınmasızca birleştirecek ve yoğunlaştıra
cak; engelleri devireceğiz. Bu başta belki 
gür akım değil bir menderes gibi olacaktır. 
Denizlere hedef bilinciyle ulaşacağız. 
Sadece yaraları sarmak değil, Parti inşa
sına yapı taşı olmak için YÜRÜYELİM!

Orak-Çekiç oku, okut 
düşmana teslim etme!



18 Nisan Seçim Genelgesinden;
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Yoldaşlar,
Seçim taktiğimiz ve onun her organ ve 

yoldaşa yüklediği pratik görevlere geçme 
den önce bunların hakkıyla yerine getiril 
meşini sağlayacak bir kavrayış zeminini bir 
genelgenin sınırları içerisinde kalarak ta 
nımlayacağız. Bu zorunludur; zira bıraka 
lıııı devrimci olmayı, aklı başında her in 
sanın görebileceği üzere devrindiniz "k r i t i k " 
sözcüğünün bile dar geldiği bir evreden 
geçiyor. Ancak bu evrenin kavraııışı salt 
güncel (ki güncel olan dahi devasa pratik 
görevler yüklüyor) bir algılamayla sınırlı 
kalmayacaksa ve gelecek perspektifi sağlam 
olarak derlenecekse, tablo bir bütün olarak 
görülmek durumundadır. Her yoldaş, tak 
fiğimizden doğan pratik görevlere geliş 
melerin köklerini ve güncel anlamını ta 
nımlayan ve gazetemiz ve teorik dergimiz 
deki açılını ve merkezi açıklamaları döne 
döne inceleyip özümleyerek sarılmalıdır.

MGK ve TÜSİAD 18 Nisan seçim
leriyle (ve şimdiden belli ölçüde öngörülen 
sonuçlarıyla) yeniden yapılanma programı 
önündeki engel ve tıkanıklıkları eşzamanlı 
ve eşgüdümlü bir biçimde aşmayı hedef 
liyor. Ekonomik planda bu, kriz faturaları 
ve toplumsal vahşet politikalarıyla emekçi 
sınıfları eze eze yeniden yapılanmanın tüm 
boyutlarıyla tamamlanmasıdır (enerji başta 
olmak üzere özelleştirmeler, sosyal güven 
ligin tamamen yok edilmesi, mezarda 
emeklilik, sanayi finaııs ilişkisinin yeniden 
düzenlenmesi, esnek çalışmanın "ça lışm a  
yaşamı ilkes i"  olarak oturtulması vb...). 
Siyasal planda faşist karşıdevrimin kendi 
güçleri, kurumlan ve düzen partileri 
içerisinde MGSB ve 28 Şubat çerçevesinde 
bir merkezileşmenin sağlanması, dışında 
kalan FP vb.nin de daha da küçültülmüş 
olarak hareket etmesi amaçlanıyor. Çil 
ler’in tasfiyesinden de vazgeçilmiş değildir. 
'95 'te ortaya çıkan profesyonel katiller 
bileşiminden farklı olarak bu kez ESK'da 
yaratılan bileşimin "p a r la m e n to  ira d esin e" 
yansıması ve emekçi kitlelere, Kürt halkına 
karşı yoğunlaştırılacak saldırılara korpo 
ratif bir bileşimle temel hazırlanmak is

teııivor (Dolayısıyla Budak gibi ayranı 
kabaran sendika ağalarının yönelimleri, 
burjuvazinin çok daha geniş ölçekli he 
saplarıyla burada buluşuyor!). Burjuvazi 
aynı zamanda kitleler üzerinde demagojik 
etkisini değerlendirebileceği, onları yönelt 
tiği tünı saldırılara rağmen baştan çıkarıcı 
yönleriyle tepkisiz tutabilecek bir "lider" ve 
partinin, bir hükümet oluşumunun 18 
Nisan seçimlerinden doğması beklen 
fisindedir. Cilalanmakla birlikte tutmayan 
CHP'ııin, yıpranma payı daha geniş olan 
ANAP vb.nin yerini bu açıdan, "gözde"  
olarak Ecevit ve DSP almıştır. "O rta n ın  
so lu "  dönemine ait "emekçi d o stu "  popülist 
çizgilerin hafızalardaki etkisi, "derici 
a d a m lığ ı"  rolü ve PKK Genel Başkanı 
Öcalan'm haydutça kaçırılmasıyla birlikte 
(asıl olan budur) şoven milliyetçiliğe hitap 
tarzı ve azgın şoven kimliği nedeniyle 
"P işm a n lık  Yasası" gibi önlemlerin yarata 
cağı gerici şoven tepkileri karşılama ko 
laylığı gibi nedenlerle bu rüzgar estirilmek 
tedir.

Burjuvazinin seçim taktiği, işçi sınıfı, 
emekçi kitleler ve Kürt halkına karşı yıi 
rütiilen azgın eko no mik-siy asal-toplum 
sal terör zemini üzerinde anlam kaza 
iliyor. 18 Nisan seçimleri bir anlamda 
emekçi kitlelerin 28 Şubat derslerinin sı 
navından geçirilmesidir; hem devrim hem 
de karşıdevrim güçleri açısından! Emekçi 
lerin son 2-3 yılın deneyimlerini hangi 
yönde ve yoğunlukta bilince çıkardıkları 
yalnızca bir siyasal zor değil aynı za 
manda ona eşlik eden " to p lu m sa l m iihen  
d iş l ik ” çalışmasının, MGK'nın toplumsal 
alanı daha geniş kullandığı "k itle  ka m p a n  
y a l a n " nin ve tabii Öcalan'm kaçırılışı tize 
rinden şoven milliyetçiliğin yaygınlık ve 
derinlik marjları görülecektir. Ve tabii tam 
ter si de. Burjuvazinin gündemi/kitleleriıı 
gündemi biçimindeki dar ve düz algıla 
maların ötesinde seçim süreci emekçi sınıf 
larırı burjuvaziyle çatışma, güçlerini ileri 
düzeyden ve eyleme seferber etme zemini 
olarak kavranmak ve öyle yaşanmalıdır. 
Devrimci bir içerikle düzen partilerinden, 
aslolarak da rejimin temel kumrularından, 
ücretli kölelik düzeninden hesap soran, 
onun üzerine yürüyen tutumlar, her



alanda MGK'nın kitlelerden istediği, on
ları zorladığı onaylamanın karşısına di
kilmelidir.

Karşıdevrimin -yalnızca seçim sü 
reci ile sınırlı olmayan- taktiklerini ve 
uygulamalarını ele alırken şu iki temel 
paydayı görmemek, devrimci hareketin 
pratik geriletilmişliği zemininde karamsar 
ve yer yer teslimiyetçi bir ruh haline yol 
açacaktır. Birincisi, faşist karşıdevrim 
ciddi adımlar atabildiyse, bu kendi güç 
leriııi de belli ölçüde hırpalama, sağım so 
luııu çekiştirme pahasına ve asıl olarak da 
komünist ve devrimci önderlikteki eksik
likten, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin pratik 
bir engel olarak karşısına dikilmemesin 
den dolayı olmuştur. En "d iri" görünen 
leri de dahil küçük burjuva hareketin tas
fiyeci bir eğik düzlemde bulunmaları, 
PKK'deki reformcu kırılma gibi temel et 
menler başlı başına rol oynamıştır. İkin 
cisi ise, TUSİAD ve MGK, karşıdevrimin 
iç cephesinin düzenlenmesi de dahil hiçbir 
uygulamalarım şu ya da bu ölçüde kırıl 
maya uğramaksızın, otomatik işleyen 
süreçler olarak gerçekleştirememişlerdir. 
Seçim süreci de dahil olmak üzere is
tikrarlı bir devrimci inisiyatif gösterildiği 
koşullarda, karşıdevrim açısından alınan 
tüm mesafeye rağmen dengelerin dev
rimci yönde (veya buna elverişli bir zemin 
oluşturacak tarzda) alabora olma teh 
likesi düşman açısından vardır.

Öcalan'm kaçırmışından sonraki 
hareketlilik bir itilim kazandırmakla be
likte, işçi sınıfı ve emekçi kitleler sürece öıı 
zayıflıklarla giriyorlar. İşçi hareketindeki 
birikimi ve patlama dinamiklerini göste
ren Türk Metal üyesi işçilerin TİS satışına 
karşı öfkesi, SEKA işçilerinin eylemleri, 
kamu işçilerinin eylem dalgasının ortaya 
çıkmaması sonucu yaygın bir işçi hare
keti zemininde birleşemedi. İşsizlik ta
panına karşı olan tepkiler ise olabildiğince 
sınırlı kaklı. İşçi emekçi taleplerinin yük 
sel t ilebileceği şiddetli kriz ortamı, sınıf 
örgütlerinin dağıtılması ve kitlenin kade
rinin ESK toplantılarında tayin edilme
siyle burjuvazi lehine işledi. Komünist- 
devrimci müdahale ve önderliğin gerek 
liliklerinin sınırlı ölçekte dahi gerçekleşe

memesi, burada hem tarihsel hem de 
güncel bir etmen olarak rol oynadı. 
Dolayısıyla ön zayıflıkların başında anıla
cak olan bııdur. Kitleler, özel olarak işçi 
kitleleri politikaya ilgisiz değildirler! Bunu 
bizlerden de önce rejim yaratmaktadır. 
Bilinçleri gerici ve teslimiyetçi bir düşünce 
sistematiğiyle, şoven milliyetçilikle, sınıf 
işbirliği ruhuyla doldurmaya çalışarak 
yapmaktadır. Ancak tüm edilgenliğine 
rağmen işçi hareketine seçim sürecindeki 
müdahale, gelecek süreç açısından yol 
açıcı olacaktır.

Düzen partilerinin propaganda tema
larına hakim olmak, devrimci teşhir ve 
ajitasyonu güçlendirmenin zorunlu ko
şuludur. Bu konuda basınımızda çıkan 
malzemeler iyi irdelenmeli ve etkili bir 
dille kitlelere taşınmalıdır.

( . . . )

Yoldaşlar,
18 Nisan seçim zemini yalnızca kam 

panya düzeyinde bir politik etkinlik ola
rak değil, aynı zamanda ve özel olarak 
örgüt omurgamızı sağlamlaştırmak, kimi 
alanlarda oldukça zayıflamış olan güç
lerimizi yeniden ve daha ileri bir zeminde 
toparlamak açısından da önem taşıyor.
I ler organ ve yoldaş, bu süreci yaraları 
hızla sarma bilinciyle karşılamalı ve bu 
bilinçle yürümelidir.

Seçim taktiğimiz, seçimlere katılma ve 
işçi sınıfı ve emekçi kitlelere, Kürt halkına, 
ücretli kölelik düzeni, emperyalizm ve 
faşist rejime karşı slogan ve politikala 
rınıızı taşıyarak devrimci alternatifi güç
lendirme içeriğindedir. 18 Nisan seçim
lerine özgü olan, bu faaliyeti azdırılmış 
bir şovenizm zemininde yürütecek oluşu 
muz ve kimi alanlarda yerel seçimlere 
adaylarımızla katılmamızdır. Yine buna 
bitişik olarak bizimle bire bir aııılmasa da 
bize yakın güçlerden ya da devrimci 
demokratik hareketlerden destekleyebile
ceğimiz adaylar da olacaktır. Genel seçim
ler için ise adayımız yoktur. İçinden geç
tiğimiz kesitte gösterdiği dinamizme rağ 
men izlenen "siya sa l çö zü m "  politikasında 
bir farklılaşma olmadığından HADEP'i 
destekleyen güçler içerisinde yer almı-



yoruz. Ancak daha önce de belirtildiği üzere 
propagandamızın içeriği HADEP vd. güç 
lerin önünü kesmek değil rejime, onun 
temel kurumlarına ve kapitalist sisteme 
yöneliktir.

Komünist propaganda, seçim sürecinde, 
bizzat seçimin sahipleri tarafından da ma 
saya yatırılmış bulunan (kuşkusuz karşı 
devrimci yeniden yapılanma çerçevesinde) 
rejimin başta MGK olmak üzere temel di 
reklerini dövmelidir. Faaliyetimizin an- 
tifaşist içeriği yalnızca MHP'ye yönelik 
eylemlerde ve şovenizme karşı militan du
ruşta değil, aslolarak bu noktada somut
lanmalı; pratik tutumlar kaynağım bu bi 
linçten almalıdır. Komünist propaganda işçi 
sınıfı ve emekçi kitlelerin sosyal yıkım üze- 
rinden, işsizlik ve sefalet üzerinden ücretli 
kölelik düzenine biriken tepkilerini canlı bir 
sosyalizm propagandası ile yüklemelidir. 
KKK programının talepleri işçi sınıfı ve 
emekçi kitlelerin talepleri olarak yük 
seltilmeli; ancak bununla sınırlı kalma
yarak dolaymışız ve doğrudan bir sosya 
lizm propagandası yürütülmelidir. Üçüncü 
olarak komünist propaganda, halkların 
kardeşliği ve kader ortaklığı temelinde, 
Kürk emekçilerini zehirleyen şoven kam
panyanın etkisini kırmayı özel bir hedef 
bilmelidir. Kuşkusuz bu salt bağımsız ve 
salt propagandamıza bağlı bir sorun ol
mayıp asıl olarak pratik tutumumuzda so 
mutla nacaktır.

Seçim taktiğimizi militan bir tarzda uy 
gulayacağız. bu salt komünist kimliğimiz 
le ilişkili olmayıp aynı zamanda yakıcı an 
tifaşist görevlerimiz, duruşumuz açısından 
da zorunludur. Öte yandan propagan 
damızın içeriği, devrimci ve yurtsever ban
kete kitlesel isteri düzeyindeki faşist saldı 
rıların varlığı, buna uygun bir pratiğe tüm 
güçlerimiz nezdinde hazır ve tetikte olmayı 
gerektirmektedir. Alanlarımızda faşist şo 
vcn, gerici propagandaya, düzen partisinin 
salınmasına kitlesel ve dar eylemlerle izin 
vermeyeceğimiz gibi, devrimci yurtsever 
propagandanın güvenliğinin sağlanması, 
saldırıların göğüslenip militanca geri püs 
kürtülmesi de önümüzde görev olarak dur 
maktadır. Ancak hatırlatmak gerekir ki, 
düzen partilerine ait her "seçirn b ü ro su "

hedefimiz değildir. Bazıları (MHP) sistemıı 
tik bazıları ise daha sembolik ya da adaya 
göre hedefler sözkonusudur (Örn. Ankara 
Keçiören'de faşist Turgut Altınok par 
tisiyle çelişkileri temelinde FP'ye geçti. Bu 
FP'yi bu alanda Özel bir hedef haline getirir, 
vb.)

Çalışmanın içeriği her alanda aynı olmak 
durumundadır. Yüzyüze bulunulan kitle 
lerin durumu gözönüne alındığında düşü 
nülebileceği üzere örneğin emekçi semt 
lerinde antifaşist, sınıf sözkonusu oldu 
ğuııda ise daha sendikalist içerikli temaların 
işlenmesi, taktiğimizle çelişir. Özgüllükler 
tanınmalı; dil, vurgu noktaları vb, de kimi 
esneklikler gösterilebilmeli; ancak propa 
gandayı tek bir içerikte yürütmek gerektiği 
asla aklımızdan çıkarılmamalıdır. Keza şo 
venizmin etkilerine sık sık çarpacağımızı, 
bunun saldırı biçimini almasa da bir olgu 
olarak kitlelerle aramızda duracağını bil 
meliyiz. Yapmamız gereken, propaganda 
mızın içeriğinde ısrar olmalı; emekçi kitle 
lerden yüzgeri asla edilmemelidir.

Seçim taktiğimizi yaşama geçirirken, asıl 
olarak legal A/P araçlarına dayanacak ve 
onları kullanacağız. Bunlar başta gaze 
temiz olmak üzere afiş, kuş, el ilanları, 
bildiri, birebir ilişki için " a k t i f  a n k e t"  çalış 
maları, aday çıkarılan alanlarda aday im 
zalı pankart vb.dir. Uzun süredir gerçek 
leştiremediğimiz yaygın afişlemeler, nıeı 
kezi yerlere af işler gündemimizde olacaktıı 
İşçi servislerine bildiri dağıtımı, servis ve 
kahve konuşmaları belirli bir takvim teme 
1 i ı ide uygu la ııacak t ır.

Aday çıkartılan bölgelerin özel bir ağırlığı 
olmakla birlikte çalışmaları emekçi semt 
lerine gömülmüş olarak yürütmemek, 
sınıfa dönük A/P faaliyetine ağırlık vermek 
hedefimizdir. Pratiğimiz buna uygun ol 
malıdır. Aynı biçimde emekçi semtlerinde 
de bugüne kadarki darlığı kırarak semtin 
tüm bileşenlerine seslenen, onlarla buluşan, 
bire bir yüz yüze gelerek geleceğe köprüleı 
atan bir çalışma yürütülmelidir.

A/P malzemelerinin dağılımı da dahil ol 
mak üzere bir dizi görevi eşgüdümlü vı 
planlı olarak yürütmek üzere her bölgedı 
seçim eksenli, yakın çevre güçlerimizi, bun 
lar içinde doğal önder nitelikte unsurları da



içine katan korniteleşrneye gidilmelidir. 
A/P için gezici ekip, esnafla ilişkiler için 
ekip, kadınlara ulaşmak için ekip vb. 
oluşturulmalı, bunlar düzenli bir iletişim 
halinde iç ve yukarıdan denetime tutul 
malıdır. Aday çıkardığımız alan ve böl 
gelcr semtlerdeki faaliyetin yanında yüz
lerini asıl olarak sınıfa dönük A/P faali 
yetine ve bölgenin durumuna bağlı ola 
rak aday çıkan bölgeyi örgütlü tarzda 
desteklemeye dönmelidirler.

Seçim faaliyetlerinin güvenliği için 
APMK'lılar görevlidirler. Ancak yöne|ici 
organlar AFMK'lıların salt bununla ye 
tinmesini değil, APMK çalışmasının dar 
lığını kırmak için yüzlerini geniş antifa 
şist kitleye dönmesini sağlamalıdır.

Seçim gündeminin (ki genel bir politi 
zasyon seçimden de bağımsız olarak söz- 
konusudur) eklendiği politizasyon or
tamı, sınıf güçlerimiz, emekçi memur ha 
reketi ve öğrenci gençlik hareketi içindeki 
güçlerimiz tarafından başlangıçta konu
lan kuvvetleri toparlama perspektifiyle 
değerlendirilmelidir. Sınıf güçlerimiz yer 
yer dibe vuran çalışmayı ayağa kaldır
mak, geniş kitlelere gazetemizi ve poli
tikalarımızı, pratik etkinliğimizi taşımak 
için hareketlenmeli ve yakın çevre güç 
lerimizi ayağa kaldırmalıdırlar. Bu basa 
mak aşılmadan yüriinemez. Sendikalist 
bir içeriğe düşmeksizin sendika ağalarının 
sınıfın sırtından parlamentoya yükselme 
çabalarını kitlesel tarzda mahkum etmek; 
sınıfın antikriz politikalara karşı talep 
leriııi yükseltmek; şovenizme karşı etkili 
bir A/P yürütmek onların omuzların 
dadır. Rmekçi memur hareketi içindeki 
güçlerimiz yine salt KBSK bürokratlarının 
reforrnizrrıini teşhir değil daha geniş bir 
politik perspektifle çalışmayı yürütrneli, 
daralan kanallar açılmalıdır. Öğrenci 
gençlik hareketi içerisindeki güçlerimiz de 
zengin biçimlerle çalışmayı gelecek yok
sunluğuyla, faşist zorbalıkla bunalan 
gençliğin geniş kesimlerine ulaşmak için 
değerlendirmelidirler.

Kültür sanat alanı, bütün bu süreç 
boyunca müzik, tiyatro, şiir, panel vb. 
araçlarla dinamik bir tarzda işletilmeli; 
bunun için gazetemizdeki teşhir malze

meleri iyi izlenerek seri ürünlere dönüş 
türülmelidir. Ortaya çıkan ürünlerde biz 
zat emekçi kitleler içerisinde ortaya çıkan 
şartlanma, önyargı ve yanılgılara da vu 
rulmalı; ancak bu basit kalıplar içerisine 
sıkıştırılmış ya da paldır küldür değil 
işlenerek gerçekleştirilmelidir.

Yönetici organlar bütün bu süreç bo 
yunca (ki aynı zamanda Mart eylemleri 
ve 1 Mayıs hazırlıklarıyla da örülüdür) 
güvenlik paydasını şaşmadan o tu rt
malıdırlar. Devletin genel yönelimlerinin 
ötesinde bizim iç zayıflıklarımız ve devlet 
saldırılarının yoğunlaşması, çalışmaların 
öldürücü darbeler almasını önlemeyi ya 
kıcılaştırıyor. Bu nedenle legal-illegal ça
lışmaların ve ilişki kuruşların zemini iyi 
ayarlanmalı, sık görüşme vb. tarzına yer 
verilmemelidir. Uygun kanallarla sık ara 
lıklı rapor ve yönlendirmeler ağırlıklı ol
malıdır.

Tüm alanlar seçim sürecine dönük ön 
hazırlıklarının ve faaliyetlerinin raporu 
nu tutmaya başlamalıdır. Bunların bir 
kısmı içe dönük Örgütsel rapor biçiminde 
olacak; öte yandan gazetemize aktarıl 
inak üzere deneyim çıkarımı düzenli ola 
rak yapılacaktır.

MYO'mıızda çıkan '94 yılına ait seçim 
çalışmaları deneyini ve dersleri, sürecin 
başında yönetici organlar tarafından in
celenmeli; çalışmaları yürütecek olan 
güçlerimizin eğitimi için değerlendirilme
lidir.

Yoldaşlar,
Özellikle adaylarımızın çıktığı alan ve 

bölgelerde çalışmaya tiını gücüyle asıl 
mak, örgütümüze ihtiyacı olan somut 
başarıları hem devrimci bir mevzi hem de 
politik-örgütsel-moral motivasyon aracı 
olarak kazandırmak; öte yandan tüm 
alanlarda gündemi bir silkinme ve yü
zünü partili geleceğe dönme aracı olarak 
kavramak yakıcı önemdedir. Kabuğu
muzu kıracak ve örgütümüzü yeniden 
kitlelerle buluşturacağız. Görev başmal
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insan ruhuna kurulmuş bir tıızalk: 
"SOHBET YÖNTEMİ"

H e r k e s  h a y a t ın d a  b i r  k e z  v a m p ir  
f i l m i  iz le m iş t i r .  V a m p ir  s o n  d e r e c e  

g ü z e l  v e  ç e k i c i  b i r  e r k e k  y a  d a  
k a d ın d ı r .  K u r b a n ın ı  ö z e n le  s e ç e r  

Ö y le  k u r b a n la r ın ın  ü z e r in e  a t la m a z .  
A lım lıd ı r ,  k ib a rd ı r ,  k ü l t ü r lü  v e  g iz e m 

l id i r .  B u  h a l iy le  k a r ş ı  c in s t e n  b i r i n i  
r a h a tç a  e tk i le r .  D a h a  s o n r a  ö z e t  b i r  
m e k a n a  g id i l i r .  İ l e r i  d e r e c e d e  b i r  
y a k ın la ş m a  y a ş a n ır .  V a m p ir in  y ö r ü n  

g e s in e  g i r e n  k iş i,  a r t ı k  ta m a m e n  o n a  
t e s l im  o  i  m a  y a  h a z r d ı r .  F iz ik s e !  y a 
k ın la ş m a n ın  e n  s ı c a k  a n ın d a  v a m 
p i r i n  d iş le r in in  u z a d ığ ın ı ,  g ö z le r in i  
k a n  b ü r ü d ü ğ ü n ü ,  o  y a k ı ş ı k l ı l ı k  v e  
ç e k i c i l i ğ i n  a r k a s ın d a n  iğ r e n ç  b i r  

s u r a t ı n  ç ı k t ı ğ ı n ı  g ö r ü r s ü n ü z .  D i ş l e 

r i n i  k u r b a n ın ın  ş a h d a r n a n n a  g e ç i r i r ;  

i ş i n i  b i t i r d iğ in d e ,  a ğ z ın d a n  d i ş l e r i n 
d e n  k a n  d a m la y a n  iğ r e n ç  b i r  y a r a t ı k  

t ır .  O n u n  g ü z e l l i ğ i  ve  ç e k ic i l i ğ i  k u r 

b a n ın ı  t u z a ğ ın a  d ü ş ü r e n e  k a d a r d ı r  
v e  o n a  u la ş t ığ ı  a n d a  b ü t ü n  ç i r k in l iğ i  

a ç ığ a  ç ık a r .

İşkenceci cellatlar da giderek daha sık 
ve sistemli olarak böyle bir görüntü 
sergilemeye başladılar. “K u r b a n la r ı n ı n "  

karşısına en “ d e s t " ,  en " s ıc a k " , en 
“ p o l i t i k ' , en " a r k a d a ş ', en.... halleriyle çı
kıyor, karşısındakilere ördükleri bu kuşat
mayla, dişlerini geçiriverecekleri o zaaf 
anını bekliyorlar. Çirkin işkenceci su 'a t
larını en " s a m i m i1 maskelerin arkasına 
gizliyor, canını alıvermek için sabırsızlık 
duydukları bir devrimcinin yüzüne ne
redeyse " a ş k la  bakabiliyorlar. Bu yeni 
tarz papazlık yöntemini “ sohbet yön
tem i” olarak niteliyorlar.

“S o hbet” in d«ıyawak
noktaları
Gerek çeteler savaşında, gerekse A. 

O calan'ın yakalanmasının ardından, uz

mantarca uygu andığı söylenen “s o h b e t  

y ö n t e m i ” sıkça gündeme geldi. Polis şef
leri bu yöntemden adeta böbürlenerek 
söz ettiler. Kuşkusuz devrimci iradenin 
karşısında geçerli olabilecek bir yöntem 
keşfedilemedi. Ansak, savaşta kazanmak 
için düşmanın araç'ar m ve silahlarını 
tanımak, hareketlerini izlemek, çözümle
mek, karşı tutumlar geliştirerek bunları 
etkisizleştirmek gerekir.

Gerek fiziki işkence yöntemleri, ge
rekse iradeyi çözmeye dönük diğer yol ve 
yöntemler, bu işin uzmanlarınca sürekli 
olarak geliştirilir. Polis sorgusunun esas 
dekorunu kuşkusuz her dönem işkence o- 
luşturur. Ancak, polisin işkencedeki ba
şarısını koşullayasak papazlık alanı ise 
asla boş bırakılmaz; iiınsan ruhu sürek
li daha fazla kuşatm aya a lınarak  
devrim cî iradeye bîr kea: ele bura
dan u laşılm aya ça lış ılır . Reklamı 
yapılan “s o h b e t  y ö n t e m i  "de bu bağlamda 
ele alınmalıdır.

Bu yönteme ilişkin öncelikle söy eri
mesi gereken, düşman tarafından son de
rece gelişkin bir tarzda uygulanmaya 
başlandığıdır. Bir kere papazlık teKdüze, 
hamasi nutuk olmaktan çıkarılmış, belli 
toplumsal gerçekler temelinde ıranıpı.ı- 
lasyon yolu benimsenmiştir, ik nçisi ise, 
herkese aynı demagojiyle gitmek yerine, 
adamına göre b r diyalog geliştirilmiştir.

Bu yöntemde, papazların konuşmaları 
serbest bir atıştan çok, ülkenin birtakım 
gerçeklerine dayandırılır. Toplumsal çü
rüme, yozlaşma, yabancılaşma, sefalet 
artışı, bunların yanı sıra çete'er (artık 
gündemde hangi pislik varsa) vb. konuş
malarına belli bir dekor oluşturur. Yine 
sınıf mücadelesi açısından uzayan dur
gunluk, kitle.erdeki hareketsizlik, bu ko
şullarda cevrimci örgütlerin tabanların



da ki daralma, devrimci saflarda müca
deleyi bırakanların yoğunluğu konuşma 
boyunca akılda bulundurdukları ve ko
nuşmalarını dayandırdıkları olgulardır. 
Ayrıca, yine toplumsal çürümenin yarat
tığı yozlaşma ve özellikle de yabancılaş
manın devrimci saflara da belli oran
larda taşınmış olması ve dönemin dev
rimci tipolojisi de üzerinde kafa yorduk
ları, devrimcilerin kafasına girmekte 
anahtar olarak kullanmaya çalıştıkları 
bilgi ve çözümlemelerdir. Ve en sonu, 
örgütün durumu, içinden geçilen dö
nemde hangi sorunlarla boğuştuğu vb. 
çıkış aldıkları noktalardır, işte bütün 
bunlar zemininde, bir de ellerindeki dev
rimcinin -biliyorlarsa- kişisel özellikleri 
onlara sohbet konularının içeriğini verir.

“ Biraz: solhbet edelim  mi? '1
Sizi sohbete aldıklarında, kendinizi 

sorguda, cellatlarınızın elinde hissetme
meniz sağlanmaya çalışılır. Amaçlarının 
sizinle sohbet etmek olduğunu, karşılıklı 
tanışmak istediklerini, sizi hiçbir şeye 
(konuşmaya, ifade vermeye vb.) zorla
madıklarını söylerler. Sohbet isteklerini 
reddettiğinizde, arkadaşça sitem edilir, 
sizden örgütü, sır vermenizi istemedik
lerini, sadece sizi tanımak istediklerini, 
neden böyle davrandığınızı anlayama
dıklarını filan söylerler. Siz cevap verin 
ya da vermeyin, konuşma çoktan başla
mıştır. Bazen sizin inadınızı kırmak için 
birkaç önemsiz soruyla başlarlar. Ö r
neğin yaşınız ya da hangi okulu bitirdi
ğiniz gibi. Cevap vermeyebilirsiniz, ıs
rarlı olmayacaklardır. Bu sadece bir 
ölçme hareketidir Konuşma son derece 
“d e m o k r a t i k ”  bir ortamda geçer. Sanki 
sizinle sadece bazı konularda görüş 
ayrılığı taşıyan bir arkadaşınızmış gibi, 
her şeyden rahatça söz ederler: Devrim
den, örgütten, yoldaşlarınızdan. Ve öyle 
bir ortam yaratılır ki, bunları konuşmak

asla suç değildir; tersine, sanki bunların 
konuşulacağı yer tam da orasıdır ve 
kimse bu yüzden sizi sorumlu tutmaya
caktır. Papazınız (ya da papazlarınız) si
zin yakın arkadaşınızmış gibi davranır
lar. İsterseniz aykırı görüşler savunun, 
yüzlerine karşı işkenceci olduklarını 
söyleyin, kızmayacaklar, ellerinde ol
duğunuzu, isterlerse sizi hırpalayabile
cekleri ni gösterir en küçük bir tavra 
girmeyeceklerdir. Hatta size hak veren
ler bile çıkacaktır. Anlayışlı, saygılı ve 
içten davranacaklardır.

Papazlarınız, öncelikle sizi anladık
larını hissettirmek için ellerinden geleni 
yaparlar. Belli bir mücadele geçmişiniz 
varsa, buna saygı duyuyorlardır. Hatta 
daha önce gelip ifade vermemişseniz, 
açıktan övgüler alırsınız, büyük devrimci 
olduğunuz ima edilir. Ya da daha genç 
bir devrimciyseniz de sizi anlıyor, saygı 
duyuyorlardır. Çünkü böyle sorunlu bir 
ülkede yaşayıp da bir şeylere tepki 
duymamak mümkün değildir. Ama bu 
tepkiyi ifade edecek, mücadele yürüte
cek pek çok yol vardır, Gençliğin heye
canına kapılmamak gerekir. Devletin de 
sizin gibi düşünen, dinamik insanlara 
ihtiyacı vardır. Asla " D e v le t  g ü ç lü ,  b a -  

ş e d e m e z s in iz ,  s iz  k im s in iz ,  b o ş u n a  

u ğ r a ş ı y o r s u n u z  filan demezler. Tabii ki 
ülkede sorunlar vardır. Kendileri de belli 
olumsuzluklara (çetelere filan) karşıdır
lar. Size " G e l in  b i r l i k t e  m ü c a d e le  e d e 

l im "  derler. Mücadeleyi bırakın demez
ler, birlikte edelim derler. Bırakmanız 
gereken tek şey yasadışı yollardır. 
Gençsinizdir, önünüzde bir gelecek 
vardır, belli bir yere geldikten sonra çok 
daha rahat mücadele edebilirsiniz. Önce 
okulunuzu bitirmelisinizdir. (Ya da 
" H a y a t ın ız ı ,  i ş in iz i  k u r u n  "filan. Du ruma 
göre değişir.) Yani sizin kişisel duru
munuzla, duygu ve tepkilerinizle ilgili 
uzun konuşmalar yapılır, geleceğinize



dair projeler yapılır. Yardım ve destek 
vaatlerinde bulunulur.

B ir  kere s i as insaın olarak değerli 
bîr 'işinizdir. Öncelikle verilmeye çalışı
lan, altı çizilen duygu btıdur. Hatta yer yer 
devrimci olduğunuz için daha da değerli 
olduğunuz hissettirilecektir. ("Bu mem
leket düşünen beyin sıkıntısını çok çek
miştir. Sen akıflı ve zekisin. Ülkenin 
kaderiyle ilg ilis in ,1' vb...) Düşmanınız 
sizinle böyle bir diyaloga girmeye çalı
şırken, bu tip mesajlarını sadece sözle 
vermez. Aynı zamanda oturuşundan bakı
şına, ses tonundan davranışına kadar her 
şeyiyle "eşit bir arkadaşlık" ya da gence
cik bir insanın (sizin) kollandığı "abi-kar- 
deş" ortamım sağlamaya çalışır. Hiçbir 
şeyden etkilenmeden bu rolü sürdürür, 
Ve birlikte olduğunuz zamanı mümkün o l
duğu kadar uzun tutar. İk inci önıemli 
nokta da buduır. Süre uzadıkça, ilk kar
şılaşmadaki gerginliğin ortadan kalk
masını, muhatabında bir gevşeme halinin 
başgöstermesini bekler. Bunu da sıkça 
kontrol eder. (Araya sıkıştırdığı küçük 
sorular, herhangi bir ikram vb. yoluyla.) 
Saatlerce süreri bir konuşmayı dinlemek 
zorunda kalmak bile insana en azından 
yorgunluk duygusu verir. Ya da konuşma
nın akışına kendini kaptırıp bulunduğun 
mekanı biran olsun unutman umulur.

G e v ş e m e k  y o k
Bu denli uğraşmalarının nedeni nedir7 

Öncelikle an ıdaki düşmanlık sın ırı
nı s itm ekiir. Bütün bu süre içinde, mu
hatabınız sürekli konuşur. Siz cevap verin 
ya da vermeyin, farketmez, o 'iç ten lik le1' 
hemen her konuda konuşur. Bunu yapar
ken de sürekli hangi konuya ilgi göster
diğinizi, nelerden etkilendiğinizi denetle
meye, yüzünüzdeki anlam dalgalanmala
rından dahi sonuç çıkarmaya çalışır. Laf 
arasına sürekli hiçbir bilgi özelliği taşı
mayan öylesine cümleler ya da sorular sı

kıştırır. Bunlar TV'deki ‘‘Evet-hayır’1 y a r \ş -  

ması gibi bizi boşa düşürmeye, farkında 
olmadan onlara cevap vermeye, sohbete 
çekilmenizi sağlamaya dönüktür. Örneğin 
bir punduna getirip laf arasına " 2 0 yaşın
daydı n değil mi?', "Yanılmıyorsam lise 
mezunusun" , "Daha önce de gelmiştin 
değil mi? Ne zamandı?"gibi zaten polisin 
bildiği ve saklamanız için hiçbir neden 
olmayan şeyler sıkıştırılır. Yine aradaki sı
nırları silmek için yalnızca dilini kullanmaz 
papaz. Konuşma aralarında çok doğal bir 
havada bir ihtiyacınızın olup olmadığını 
sorar, sigara tutar, su vb. isteyip isteme
diğinizi sorar. Hatta açlık grevinde oldu
ğunuz için (Dikkat edilsin sizi grevden 
vazgeçirmeye çalışmaz. Tutumunuza 
"saygı"duymaktadır ) size şeker ikram e- 
der. Onu bir kez reddetmeniz de yetmez. 
O sohbetin değişik aşamalarında bu tutu
munu sürekli tekrarlar. Ve eğer siz bu 
süre zarfında oraya yıakalantp ge
tirild iğ in izi, işkence merkezinde ol
duğunuzu, karşımızdakinin düşman 
olduğunu ve b iric ik  am acının sîzi 
çözmek olduğunu bir an olsun unu
tursan tiz, düşmanlık sıımnrıın incel 
meşine dahi izin verirseniz, onun 
$İ2În beyninize ulaşması zor olma
yacaktır.

Başta da söylediğimiz gibi konuşmaları 
"kuru sıkı" olmaktan "B itt i bu işler 
aslanım" gibi hamasiliklerden genellikle 
uzaktır. Belli temellere dayanır, zehrim 
bunun üzerinden kusar. Örneğin der ki, 
''Parti kurmak istiyorsunuz. Bu sizin için 
iy i bir hedef Ama parti demek, kitle 
demektir. Kriz koşullarına rağmen kitleler 
sokağa dökülmüyor, sizi desteklemiyor 
Peki nasıl kitlese/leşeceksiniz?' Söyleye
ceklerini cepheden bir düşmanlıkla söyle
yerek sizin tepkinizi çekmek yerine, sizin 
de inkar edemeyeceğinizi düşündüğü belli 
bir ''bilimsellik'' içinde konuşur. Söyle
yeceklerini daha usturuplu söylerken,



sizin kafanızda da soru işareti yarat
maya çalışır. Örneğin burada "K i t l e l e r  

s iz i  d e s t e k le m iy o r "  ve " N a s ı l  k i t / e s e / le -  

ş e c e k s in iz "  sözleriyle, uzayan durgun
luk sürecinin devrimci kitlede yarattığı 
bezginlik ve çıkışsızlık duygusuna sesle
nilmek istenir. (Birçok devrimcinin bu 
sürecin zorluklarını göğüsleyemeyip 
safları terkettiğini bilirler çünkü.) Sıkış
maya oynanır.

Ayrıca “sohbet" asla soyut bir nutuk 
havasında geçmez. Neden söz ederse 
etsin, papazın muhatabı sizsinizdir. Sü
rekli konuşmanın içine çekilmeye ça
lışılırsınız. Örneğin " B e n  ş im d i  ş ö y le  

d ü ş ü n ü y o r u m  A h m e t ’ , " B a k  A h m e t ,  

d ü n y a d a  o  k a d a r  ç o k  a d a le t s i z l i k  v a r  

k i ' , biçimindeki cümlelerle doğrudan ve 
sürekli size dönük konuşulur. Sürekli 
adınız kullanılarak konuşmaya ilginiz diri 
tutulmaya çalışılır. Ya da laf arasında 
" S e n  b e lk i  f a r k l ı  d ü ş ü n ü y o r s u n " , " A k l ı n 

d a n  ş u n u  g e ç i r i y o r  o la b i l i r s i n " , " B u  

b ö y le  m id i r ? ' vb. vurgular hem sadece 
sizinle konuşulduğu etkisini uyandırır, 
hem konuşmaya senli-benli arkadaşça 
bir hava katar hem de sürekli sizi soh
bete dahil olmaya, havaya girmeye 
doğru çeker. Konuşma hem siyasaldır, 
hem kişisel. Yani örgütünüzün hedef
lerinden, sorunlarından söz ederler, 
ama bunu yaparken sürekli siz ve sizin 
mücadele/örgüt içinde yer alışınız da 
vardır konuşmada.

“ S ab ırs ız lık  Zam anı"na  
yeni b ir versiyon*
Burada sizin örgütsel durumunuza 

bağlı olarak kafanızda çeşitli çelişkiler 
ve soru işaretleri yaratılmak istenir. 
Özellikle örgütün içinden geçtiği zorluk
lar kullanılır. Yönetici yoldaşlara farklı, 
alt kademelerdeki yoldaşlara farklı, ama 
özünde aynı zehri taşıyan bir tarz tu t
turulur. Yönetici yoldaşlara en başta 
onları bir " ş e f  olarak gördükleri hisset
tirilir, hatta bir biçimde söylenir. Bunun 
sonucu olarak onlardan gerekli saygıyı 
görürsünüz. Sizinle “ş e f  ş e f e "  yapılan 
görüşmelerde eşit rütbelerdeki insanlar 
arasında olacak cinsten bir düzey tu t
turulur. (Savaş hukukuna göre esir ge
neral ve subaylara gösterilen cinsten bir 
saygıdır bu.) Bu tutum sadece sizinle 
görüşen papazlarla da sınırlı değildir. 
Hücredeki nöbetçiden, sizi götürüp ge
tiren polise varana dek komplike bir 
mizansendir. Bu aşamada hiçbir kaba
lıkla karşılaşmazsınız. Deyim yerindey
se ",k e n d in iz i  b i r  ş e y  s a n m a n ız "  için 
ellerinden geleni yaparlar. Görüşmeler 
adeta örgütün, örgütsel sorunların ve 
sizin buradaki yerinizin tartışıldığı bir 
platformdur. Daha önceden belirlendiği 
anlaşılan bir çerçevede konuşulur. Ör
gütün o süreçte yaşadığı sorunlardan 
sözedilir. Hizip meselesinden örgütün 
güç kaybetmesine, hedeflerinden buna 
ulaşacak dinamiklere sahip olup olma-

* S a b ı r s ı z l ı k  Z a m a n ı ,  Rus yazan Y u r !  T r î f o n o v ’u n  bir romanıdır. Yüzyılı aşkın bir süre önce 
R u s y a ' d a  kurulmuş olan I M a r o d n a y a  V o l y a  örgütünün bir üyesi de romanın 
kahramanlarındandır. Önemli bir cezalandırma eyleminden dolayı sorgulanan bu şahsı polis 
işkenceyle çözemez. Hücresine bir ajan yerleştirir. Ajan sürekli onun ne kadar büyük bir devrimci 
olduğunu ve kendine tecrübe aktarmasını vb. söyleyerek ondan bilgi sızdırır. Polis bu bilgilerden 
hareketle geniş operasyonlar yapar. Ayrıca "R usya ’y ı ancak sizin g ib ile r kurtarır. Ülkenin sizin 
gib ile re  ihtiyacı var..." yollu “sohbetler” , üst düzeyden bir devlet ye tk ilis iy le  görüştürme vb. 
yöntemlerle, ülkenin kaderinde önemli bir rol oynayacağına inandırılan kahramanımız bu zokayı 
yu ta r ve 143 yoldaşını ele verir. Polis onun sohbet yöntem iyle açığa çıkardığı, kendini 
beğenmişliğine oynamış ve kazanmıştır. Bu yazımızla b irlik te  “Sabırsızlık Zamanı” kitabı ve 
D e v r i m c i  P r o l e t a r y a  dergisinin 34. sayısında yer alan " D o k u z  B e y a z  S a y f a "  yazısının 
okunması, konuya hem tarihsel gelişimi içinde ve hem de daha geniş bakmamızı sağlayacaktır.



masına kadar birçok şeyden söz edilir. 
Papazlarınız kendilerince teorik-siyasal 
açılımlar yaparlar. Örneğin hizip mese
lesinden bahisle, " P a r t i  t a r ih le r in i  s a d e c e  

s iz  d e ğ i l ,  b iz  d e  o k u y o r u z .  B ü t ü n  k o 

m ü n is t  p a r t i l e r d e  g ö r ü ş  a y r ı l ı k la r ı  v e  

a n la ş m a z l ı k la r  ç ı k m ış t ı / 1' minvalinde bir 
teorik açılımla başlar. T İKB 'de ce çık
masında bir anormallik olmadığıyla devam 
eder. Söylediklerinde aykırı, düşmanca 
bir şey olmadığı gibi, örgütün yaşadığı bu 
süreci anlıyor görünür. Ardından genel 
teorik girişi özelleştirerek, TİKB'de yaşa
nan hizip sorununa getirir. " B u  ö r g ü t ü  

b i r l i k t e  k u rd u n u z .  B ü t ü n  g ü ç lü k le r i  b i r 

l i k t e  y a ş a d ın ız .  İ y i  v e  k ö t ü  g ü n le r in iz  o ld u .  

H a p is  y a t t ı n ı z ,  ö le n le r in iz  o ld u .  2 0  y ı l ı  

p a y la ş t ın ı z "  diye başlar. Burada sizi 
aklınızdan olduğu kadar duygularınızdan 
da yakalamaya çalışır. Sonra neden bu 
görüş ayrılıklarım örgütsel ayrılığa var
madan çözmediğiniz, örgüte kirli yöntem
leri bulaştırdığınız vb. konularında sizi 
eleştirir. T İKB 'y i kirlettiğinizi bile söyler. 
“ Y ı lla r ın ı  b u  ö r g ü t e  v e re n "  bazı hizipçiler
den bahisle, onların senelerce terfi ettiril- 
meyip sonunda isyan ettiklerinden söz 
eder. " S e n  o ls a n  e tm e z  m is in  ? ' sorusuyla 
konu ustaca size getirilir. Arkası da gelir.

Konuşma böylece değişik konulara 
geçerek sürer. Sizin emeğinizin ve tecrü
benizin sadece TİIKEI için değil kendileri 
için de ne kadar değerli olduğu, Türki
ye'nin sizin gibi düşünen, üreten kafalara 
ne kadar ihtiyacı olduğu vb. anlatılır. Bu 
konuşmalar içinde yaşınızdan sağlık duru
munuza birçok şeyle " y a k in e n ”  ilgilenilir, 
kendinize dikkat etmeniz, biraz zaman 
ayırmanız vs. konusunda bir anne ihtima
mıyla nasihatlarda bulunulur. (Bunu da 
yarın daha ciddi sağlık problemleriyle 
karşılaştığınızda, bugünkü kadar verimli 
olamadığınızda halinizin nice olacağıyla - 
gelecek kaygısı uyardırmak ister- bitişik 
yapar.) Sana mücadeleyi bırak diye
meyeceklerini, bunun bunca yılını davası

na adamış bir insana hakaret olacağını 
teslim ederler. Ama yöntem konusunda 
yanlış yaptığınızı söylerler. Daha sonra 
sosyalizmin dünyada geçirdiği geriye dö
nüş süreçleri, Türkiye'nin devrimi nasıl 
kaçırdığı, sonuçta, bugünkü koşullarda 
tüm dünyada sosyalizmin geçersiz bir mo
del olduğunun kanıtlandığı ve kimsenin 
bunun için dövüşmediği vb anlatılır. Ar
dından da, sizin vermenizi istedikleri 
mücadelenin sınırları çizilir. Yasadışı ör
gütler, silahlı biçimler, gerçekçi olmayan 
hedefler... Bunlardan vazgeçmeli, yasal 
parti dernek vb. kurarak Türkiye'de yo
lunda gitmeyen şeylere karşı dövüş- 
melisinizdir. ( " S e n  b u n u  y a p a r s ı n "  der 
papazınız. Sizin politikalar tespit edebile
ceğiniz, bir parti kurup ona önderlik 
edebileceğiniz size kanıtlanmaya çalışılır. 
Siz öyle bir yeteneksinizdir işte!) Sizi en 
başta kendileri destekleyeceklerdir.

İşte özetle "Sabırsızlık Zamam"nın 
günümüze taşınmış ve daha da gelişti
rilmiş hali. İlk  olarak, kaygan bir ze
minde durduğunuz kuşkusu yaratılmak 
istenir. Öyle bir örgüt tablosu yaratılır ki, 
yöneticiler MK'ya karşı temkinli olmalı, 
alt düzey kadrolar üstlere karşı. Sanki 
herkes birbirinin gözünü oymak için pusu
dadır. (Ama siz bir tanesinizdir, temiz ve 
inançlısınızdır!) İkincisi, kışkırtıcıdırlar. 
Yanı artık örgüt 3-5 kişiye kalmıştır, 
onlara muhtaçtır, o halde " G ü ç  b e n d e  

a r t ı k '  psikolojisine girebilir, örgüte kendi
nizi dayatabilir, istediğiniz gibi davrana
bilirsiniz. Ama siz tabii " ö n e m l i  b i r  ş a h ı s "  

olarak elbette bütün bunlara katlanmak 
zorunda değilsinizdir. Devlet için, polis 
için bu kadar değerli olduğunuzu gördük
ten sonra, neden her Allah'ın günü iğ 
neyle kuyu kazar gibi bu bitmez tükenmez 
örgüt işleri ve sorunlarıyla uğraşasınız ki 
Alttan alta ince bir hat olarak bu fik ir 
işlenir. Ayrıca günlük yaşamın hayhuyu 
içinde kimse durup da sizinle bu denli 
ihtimamla ilgilenmemiştir. Adamların



neredeyse bir “ Y a ğ m u r lu  h a v a d a  ş e m 

s iy e  a lm a y ı  u n u tm a "  demedikleri kal
mıştır.

Ayrıca uzayan durgunluk koşulla
rında artan sağ tasfiyeci dalganın dev
rimci saflarda yarattığı basıncı bildik
lerinden, sizi bu çukura itmeye, sistem 
karşıtı radikal bir duruştan reformizmin 
batağına doğru çekmeye çalışırlar. 
(Legal parti vb. kurmak.)

Genel olarak değerlerimize ve bize 
doğrudan saldıran bir üsluptan kaçınır
lar. Çünkü böyilesi bir söylem, onların 
düşmanlık sınırlarını silme amaçlarına 
uygun düşmez. Saldırıları sinsicedir. 
Örneğin, “ H i z ip ç i l e r  s iz e  2  k i ş i l i k  M K  

o lu r  m u  d iy o r la r .  O lu r ,  n iy e  o lm a s ın .  S iz  

d e v le t e  s a v a ş  H a n  e t m iş  b i r  y e r a l t ı  

ö r g ü tü s ü n ü z .  B ı r a k a n la r  o lu r ,  ö le n le r  

o lu r  M K  2  k iş iy e  d e  d ü ş e r ,  1 k iş iy e  d e . 

B u  d o ğ a ld ı r .  D o ğ a l  o lm a y a n  2  k iş iy e  

d ü ş m e s i  d e ğ il,  2  k i ş i y le  s ü r d ü r m e k t i r . ' '  

Bu niye böyle olmuştur diye sorar ve 
cevabı kendisi verir. İşte MK’nın kariye- 
rizminden girer haksızlığından çıkar. 
T IK B  gayet değerli kadrolar yetiştir
miştir ama MK bunları bastırmıştır vb. 
Öyle bir konuşur ki, TİKB’ li sanırsınızC!) 
Hatta T IKB ' nirı içine düştüğü duruma 
"üzülür” , der ki örneğin: " E s k i  T İK B ‘ 

l i le r d e  b i r  d ü z e y  v a rd ı.  Y iğ i t t i le r ,  f e d a 

k a rd ı la r ,  vb. Ya ş im d i? .  A F M K ’y a  m a h a l

le le r d e k i  iş s iz  g ü ç s ü z ,  lü m p e n  a d a m la r ı  

t o p lu y o r s u n u z .  T İK B  b u n la r a  m ı k a ld ı ?  

A F M K e s r a r c ı la r a  m ı  k a ld ı ? '

Bu tip konuşmalar özellikle tehlike
lidir. Çünkü hem damarınıza basıp sizi 
cevap vermeye zorlar hem de kuşku ve 
güvensizlik uyandırmayı hedefler. Ko
nuşma büyük oranda böyle bir tarzda, 
böyle şeylerle örülü olarak sürer. 
Karşınızdakinin düşman olduğu unutul
mamalıdır. İki esas nedenle: İlk i, o 
işkenceci bir katil, devrim ve sos
yalizmin azılı b ir düşmanı olarak,

asla sizin, örgütünüzün “ iyiliği** 
için konuşmaz. İkincisi, örgütün, 
örgüt sorunlarının konuşulacağı 
-h atta  akıldan b ile  geçirileceği- 
platform  işkencehane, konuların  
m uhatabı işkenceciler olamaz. 
Gerçek amaçları bir an olsun akıldan 
çıkarılmamalıdır.

V am p irin  çek ic iliğ i 
tuzağına düşürene  
kad ard ır
Bitmez. İşin bir de duygusal cephesi 

vardır. Burada celladınız sizinle “g e y ik  

y a p m a k ", sizin istediğiniz herhangi bir 
konuda konuşmak, ya da düpedüz sizin
le sessizce oturmak, ilişkiyi bir bakışla, 
bir gülüşle, öylesine söylenen uçuk 
cümleciklerle yakalamak ister. Onun 
burada üzerine oynadığı şey, sistemin 
çürümesi ölçüsünde derinleşen insana 
yabancılaşmadır, sevgisizliktir, insanın 
insan gözünde değersizleşmesidir. Bu
nun belli ölçülerde devrimci saflara da 
taşındığını, yoldaşlık düzeyinin olması 
gerektiği tarzda yakalanamadığını pa
pazınız bilir. Bu yüzden, bütün davranış
larıyla sizi adeta okşar, kendinizi çok 
özel, sevilen, ilgilenilen biri olarak his
setmenizi sağlamaya çalışır. Bütün dav
ranışları sizinle duygusal (arkadaşlık, 
dostluk ya da başka bir duygu. Artık 
hangisini almaya açıksanız) bir kontakt 
kurmaya ayarlıdır. Öyle örgüt, devrim 
vb. üzerine konuşmalar yapmaz pek. 
Oturuşundan bakışına, gülüşünden ko
nuşma tarzına kadar, sizi konusu her
hangi bir şey olabilecek bir konuşmaya, 
duygudaşlığa davet eder. Neden söz 
ederse etsin bunun önemi yoktur. 
Önemli olan nasıl söz ettiğidir: Vurgusu, 
ses tonu, bakışı, duruşudur. Bütün 
bunları olağanüstü bir tatlılıkla, sanki 
sizinle arasında üçüncü şahısları ilgi -



lendirmeyen özel bir şey varmış gibi 
yapar. Sanki en küçük bir davranışınız, 
(elinizi kaldırışınız, ne bileyim sağ tarafa 
doğru bakışınız filan) onun için çok özel 
anlamlar ifade ediyormuş, siz onun için 
özel bir değere sahipmişsiniz, onunla bi
raz konuşsanız onu ihya edecekmişsiniz 
gibi davranır. (Bir yoldaş bu papazdan söz 
ederken. “ O  in s a n a  b a k t ığ ı  z a m a n , in s a n  

k e n d is in i  b i r  ş e y le r  s ö y le m e k  z o r u n d a  

h is s e d iy o r "  demişti.)

Çözülm e kafada baş lar
Fiziki işkence, adı üzerinde fiziksel ola

rak verilen acı ve insanın aşağılanması 
yoluyla iradeyi kırmaya dönük bir yönte
mdir. “S o h b e t  y ö n t e m i  "ise insanın ruhsal 
evrenine ulaşmaya, onu oradan yaka
lamaya çalışan son derece sinsi ve 
tehlikeli bir yöntemdir. Hatta birincisinde, 
siz her saniye düşmanla yüzyüze olduğu
nuzu etinizde, kemiğinizde hissederken, 
İkincisinde bu unutturulmaya çalışıldığı 
için tehlike büyümektedir. Bu yöntem 
kesinlikle küçümsenmemelidir. “ İ n s a n  

o t u r d u ğ u  y e r d e  ç ö z ü lü r  m ü ? ' gibi kaba 
bir yaklaşımdan uzak durulmalıdır. Evet, 
çözülür. Çünkü çözülme önce kafada  
başlar. Ayrıca, bu yolla çözülmenin 
örnekleri de vardır.

İkincisi, çözülmenin ille de o “s o h 

b e t ”  anında gerçekleşmesi gerekmez. 
(Zaten çoğu kez işkenceci de bunu 
beklemez.) Ancak burada kafaya atılacak 
soru ve tereddüt çengelleri, iradeyi zayıf 
düşüreceğinden, işkencede çözülmenin 
yolunu düzleyecektir. Ama bu tersten de 
geçerlidir. İşkencenin fiziki acılarından, o 
ortamdaki hayvani muamele ve aşağı
lanmadan sonra, “s o h b e t e ”  alınan bir 
devrimciye bu ortam "c e n n e t " gibi ge
lebilir. İşkence acısı ve yeniden o tezgaha 
götürülecek olmanın ürküntüsüyle düş
manın bu “ş e f k a t l i  k o l la r ı n a ” atlamak gibi 
bir tehlike vardır. Zaten, işkenceciler bu 
iki yöntemi içiçe yanyana uygulamak

tadırlar. Sohbetin ortasında fiziki zoru 
tattırabilmekte ya da fiziksel acıların 
ortasından sizi “s ıc a k  s o h b e t ' \ n  ortasına 
atabilmekte, üzerinizde adeta şok uygula
maktadır.

Üçüncüsü, düşman sizi sorguda 
çözmek ister. Ama hedefi bununla sınırlı 
değildir. O sizi yaşamda da çözmek ister. 
Bu yüzden ağları derin ve uzun vadeli 
atar. Eğer kafanızda soru işareti yarata- 
bilmişse, bunu düşüneceğinizi bilir, müca
deleden uzaklaşmanız hedefiyle buna da 
özen gösterir. Ayrıca bugünün bir de 
yarını vardır. Siz mücadeleyi sürdürdükçe 
bunun son karşılaşmanız olmayacağını 
bilir. İleriki karşılaşmalarınız açısından da 
“y a t ı r ı m  “ y a p a r .

Neyin sohbeti?
En başta söylenmesi gereken, polisle 

hiçbir biçimde tartışmaya girmemektir. 
Niçin giresiniz? Onu ikna etmek için mi? 
Kendi haklılığınızı, onun yanıldığını kanıt
lamak için mi? Bütün bunlar ne işe yara
yacaktır? Bir işkenceci papazla tartış
maya girmenin hiçbir anlamı yoktur. İkin
cisi, en anlamsız ve sıradanı da dahil 
olmak üzere, sorulara hiçbir biçimde 
yanıt verilm em elid ir. Sizin verece
ğiniz her tepki, onun sizin hakkınızda fikir 
sahibi olmasını, size nasıl yaklaşacağı 
konusunda taktik geliştirmesini sağlar. 
Yani size karşı silahlanır. (Örneğin bir 
yoldaşa “ S e n  h iç  a ğ la d ın  m ı ? ' diye 
sorarlar. Yoldaş, “ E v e t  a ğ la d ım "  der. “ N e  

z a m a n ? ”  diye sorarlar. "A n n e m  ö ld ü ğ ü  

z a m a n " cevabını verir. Aslında öylesine 
gibi görünen bu soru, bilinçlidir. Çünkü 
polis yoldaşın annesinin ölümünün, yol
daşın devrimci yaşamıyla doğrudan ilgisi 
olduğunu bilir. Ve yoldaşın bu cevabı üze
rine, bu olayı yoldaşa karşı bolca kullanır. 
Ağlayıp ağlamadığımız ya da başka bir 
şeyimiz işkenceciyi ilgilendirmez oysa. 
Onunla paylaşacak, konuşacak bir şeyi
miz olmamalıdır.) Üçüncü olarak ise, siz



onun sorduğu, söylediği şeyleri önemli 
ve önemsiz diye ayırır, kendinizce bilgi 
Özelliği taşımayan konularda cevap ver
me tavrını seçerseniz, bu kendi üzeri
nizdeki kontrolünüzün zayıfladığı anda 
sizi vuran bir silaha döner. (Kaldı ki o 
her 2 aman bu anı beklemez. Örneğin, 
bir yoldaşı sohbete aldıklarında ailevi 
şeyler sorarlar. Annesinin ev kadını olup 
olmadığım, babasını, kardeşlerini. Soh
bet böyle ailevi bir tarzda yürürken, 
onlar aynı üslupla, “ Ş im d i  d e  A F M K 'y ı  

a n la t  b a k a l ım "  deyiverirler. Burada 
yoldaş hem afallar, hem de reddettiği 
için fiziki acıyla tanışır. Oysa o masum 
aile sohbetini yapmasa, kuşkusuz fiziki 
işkenceyle karşılaşacaktır ama sıra 
AFM K 'ya gelmeyecek, onların yolunu 
en baştan tıkamış olacaktır.) Böyle 
anlarda en basitinden başlayarak sizi 
sorgulamaya, giderek sorguyu derinleş
tirmeye çalışır. Biliniyor ki, işkenceciler, 
işkencede daha çok insanı sersemleten, 
kendi üzerinde kontrolünü zayıflatan 
işkence yöntemlerine ağırlık vermekte
dirler. Uykusuz bırakmak, aynı işkence 
yöntemini saatlerce uygulamak, uzun 
süreli ayakta tutmak vb. gibi. Eğer 
düşmanın hiçbir sorusuna cevap ver
memek, sohbete hiçbir biçimde dahil 
olmamak gibi bir taktik belirlemişsek 
(ki öyle yapmalıyız), kontrolümüzün 
zayıfladığı anlarda bile refleks olarak 
cevap vermekten kaçınır, böylece iste
meden de olsa işkencede zaaf göster
mekten korunmuş oluruz.

Sustılm alıd ır!
Konusu insan olan her işte olduğu 

gibi, bu aşağılık sorgu işinde de, bu işi 
yapana tek başına pratiğin getirdiği 
birçok tecrübe vardır. Sizin " H a y ı r 3' 

derkenki tonlamanızdan bile sonuç 
çıkaracak durumdadırlar. Üstelik sade

ce pratiğin eğiticiliğiyle de sınırlan
mazlar. Bu iş için ulusal ve uluslararası 
planda birçok karşıdevrimci örgüt, sü
rekli yöntem geliştirir. Bu yüzden on
ların karşısında yan duruşlar çizmek, 
' b i r a z "sohbet ederek onlardan gelecek 
şiddeti yumuşatmaya çalışmak, hem 
onlar tarafından kolayca keşfedilebile- 
cek, hem de -doğal olarak- bir zayıflık 
olarak kullanılacak şeylerdir. Bundan 
kaçınılmalıdır. Ayrıca sorun orada ken
dimizi korumak değil, örgütün ve 
devrimin ç ıkarların ı korumak, onu 
en iyi biçimde temsil etmektir.

Sonuçta, işkencede de. " s o h b e t t e "  

de, düşmanla yaşanılan çatışmanın so
nucu, onun güç ve yeteneklerine değil, 
tamamen bizim irademize bağlıdır. 
Düşman dünyanın tüm AR-GE'lerini 
yeni yöntemler için seferber etse, en 
yetenekli cellatlarını karşımıza çıkarsa 
bile, sonuç sadece bİ2 im iki dudağımızın 
arasından çıkacak "Hayır1' a ve bunun 
arkasında sıkıca durmamıza bakar.
" Ö lü m d e n  ö te y e  k ö y  y o k ' t u r  nasıl olsa.

Sohbet yöntemi etkilidir ve polis bu 
nedenle bunu geliştirmekte, gitgide 
daha sık başvurmaktadır. Susulmalı- 
dır! Sadece işkencede değil, bizi çöz
meye dönük tüm taktikler karşısında 
duvar olunmalıdır. Unutulmamalıdır: 
Onun bu yöntemi uygularken kullandığı 
gerçeklikler, tamamen bekçiliğini yap
tığı sistemin eseridir. Ve bi2 2 at kendisi, 
bu sistemin en çirkin sonuçlarından 
birisidir, işkencecidir. Bu nedenle ko
münistler, bırakalım onun görüşlerinden 
etkilenmeyi, onu muhatap almayı dahi 
küçüklük saymalıdırlar.

* * *



rgütün tüm güçleri, stratejik görev- 
I  \  lerin her birisini bir hedef ve amaç ha- 
I I line getirmeyi, günlük pratiğe örgütün 

stratejik amaçlarının içerisinden bak
mayı bilmelidirler. Çalışmanın gün

lük, konjonktürel hedef ve sınırlılıkları 
içerisine hapsolmadan amaçlanan düzeyde 
bir partileşmenin, devrim yapabilecek bir 
stratejik hazırlık içerisine girebilmenin 
-21. Yüzyıla Sosyalizmi Yazma- düşünce
mizin- koşuludur bu.

Devrim ve sosyalizm iradesini günü
müz koşullarında taşıyabilecek bir par
tileşme düzeyinden söz ediyoruz; böylesi 
bir partinin örgütsel stratejisi; hedefleri, 
çalışma tarz ve yöntemleri 11e kadar güçlü 
bir ideolojik/ teorik bilinç olarak ortaya 
çıkar ve ne kadar derinlere yerleşirse bütün 
günlük işlerin içerisine akıtabileceğimiz 
bir hedef kavrayışı da gelişmiş olacaktır. 
Siyasal çalışmada günlük çalışma ile sonal 
hedef ilişkisinin kurulması, sınıf mücade
lesinin günlük hedeflerini devrim ve sos
yalizm programına bağladığı gibi bu iliş
kinin kuruluşu, günlük çalışmanın kapsam 
ve içeriğini de temelden farklılaştırır. 
(İktisadi mücadeleyi ekonomizmdeıı, siya
sette reformizmden ayırır, siyasal çalış
maya devrimci bir muhteva kazandırır.) 
Benzeşik bir ilişkiyi yeni tipte bir partinin 
inşası ve 21. Yüzyıla Sosyalizmi Yazma 
düşüncemizle örgütsel görevler yönünden 
de süreklileştirilmiş bir şekilde kurmalıyız. 
Bu ilişkilendirme bizi öncelikle, Parti 
konusunda olsun, sosyalizm konusunda ol
sun gelişkin bir teorik perspektifin siyasal 
ve taktiksel görevlerinin içerisinden bak- 
maya/dlişünmeye yöneltir. Bunun bize 
kazandıracağı sadece kurmak istediğimiz

yapının büyüklüğünün görünmesi olmaya
caktır; kurmak istediğimiz yapının büyük
lüğü kadar, nasıl bir yapı kurmak iste
diğimizi ve böyle bir yapıyı kurmanın 
güçlüklerini, olanaklarını ve dinamiklerini 
bilerek hareket etmeyi öğretecek, günlük 
görevlerin çözümüne de bu perspektiften 
yönelinecekt.ir. Her günkü çalışmada yap
tığımız bir işi, amaçlanan gelişkin yapıya 
uygun olarak biçimlendirmek düşüncesiyle 
hareket edilecektir. Dolayısıyla, sadece so
yut, genel bir teorik kavrayış derinleş
mesinden değil pratiğe ilişkin gelişkin bir 
kavrayıştan, uygulamanın farklılaşmasını 
sağlayacak düşünsel bir derinleşmeden söz 
ediyoruz.

Teorik çalışmamızın bilinegelen asli 
amacının dışında bir başka özgül amacı 
daha vardır; var olan düşünsel darlığın ye
nilmesinin, sorunlara, süreçlere farklı bir 
perspektifin içerisinden bakabilmenin, 
kadroların yeni bir düzleme çıkışının kal
dıracı olarak teorik kavrayışta derinliğe 
ulaşılmasını sağlamak. Bütün/parça, ge- 
nel/özel, soyut/somut ilişkilerinin iki yön
den de gelişkin bir şekilde kurulabilme
sinin, çözümleyici düşünceye ulaşmanın, 
dolayısıyla gelişkin bir pratiğe ulaşabil
menin aracı olarak ideolojik/teorik geliş
menin değerlendirilmesi. Olaylara, süreç
lere, sorunlara dört işlem mantığı ile, for- 
rııel mantık kuralları ve olgucu bir bakışla 
yönelmekten çıkan, deneyimle sınırlı bir 
gelişme çizgisini aşmış, gelişkin bir diya
lektik kavrayış ve uygulama yeteneği ka
zanmış bir kadrosal düzleme çıkışın sağ
lanması. Teorik gelişim bu özgül amacıyla, 
kadroların çalışmaya geniş bir perspek
tiften yönelmesi ve bu perspektifin içeri-



sinden hedefler koyarak çalışmanın yet
kinleştirilmesinin geliştirici bir yöntemi, 
altyapısının hazırlayıcısı olacaktır. Çalış
manın kapsam ve içeriğinin bir bütün 
olarak farklılaştırılmasının, çok daha 
gelişkin bir düzleme çekmenin yöntemi 
ortaya konulmakta, koşullan hazırlan- 
maktadır. En sıradan bir işin bile geliş
kin bir düşünce yapısının ve perspektifin 
ürünü olarak düşünülüp/planlanıp ger
çekleştirileceği bir kadrosal düzey amaç
lanmaktadır.

Israrla çalışma tar2 ve yöntemlerinde 
içeriksel bir farklılaşmanın gerçekleşti
rilmesinin üzerinde durduğumuz anla
şılacaktır, bu ise, Öncelikle bakış açısın
daki bir farklılaşmaya bağlıdır. Ki, bu 
işin ruhuna kadar, farklı bir yaklaşımı or
taya çıkartır. Çalışma tarz ve yöntemle
rinde ilkellik ve amatörlüğün aşılması, 
partileşmenin temel koşuludur. Yeni bir 
Örgütsel düzleme çıkışın başlıca ölçü
tüdür. İnşa ettiğimiz örgütsel yapınm- 
Partinin- her türlü ilkellik ve amatörlüğü 
aşmış, bir devrimi gerçekleştirme iddi
asına yanıt verecek bir yapı olmasını iste
diğimize göre onun her bir taşını yer
leştirirken, her bir katını çıkarken ya da 
bir çivisini dahi çakarken amaca ne kadar 
uygun olduğunu, onu karşılayıp karşıla
madığını değerlendirmek durumundayız. 
Bu bizi amaçsız faaliyetten, kendiliğin
dendi çalışmadan uzak tutacağı gibi, ya
pılan işin amaca/hedeflere ne kadar uy
gun olduğunun, o gelişkin örgütsel yapı- 
ya/parti yapısına doğru götürüp götürme
diğinin de ölçüsünü oluşturacaktır. Kur
mak istediğimiz yapının bütünü gözö- 
nünde tutulursa sadece kullanacağımız

tarzı
malzemenin; tuğla ve taşın, çimento ve 
demirin miktarı ve kalitesiyle değil aynı 
zamanda neyi nereye yerleştireceğimizi 
biliyor olmanın -en çalışkan arıdan en 
kötü mimarı ayıran, yapısını gerçekte 
kurmadan önce tasarımında kurmasıdır. 
(Marks)- davranışıyla hareket ederiz. 
İster bir semtte, fabrika ya da okulda 
çalışma yürütüyor olalım, ister gazete 
çalışması, ister baskıda olalım; polis taki
bine karşı bir mücadele ediyor ya da bir 
askeri eylemi örgütlüyor olalım; bakış 
açısındaki temel bir farklılaşmayla bir
likte planlı düşünceden, yöntemli çalış
madan, bunların sonucu olarak çalışma
nın bir bütün olarak niteliksel düzeyin
deki bir farklılaşmadan söz etmekteyiz. 
Günlük çalışmanın kendiliğindenlikten 
kurtarılması kilit sorundur. Sonal, temel 
hedeflerle birlikte yürütülmeyen günlük 
çalışma amaçsızlaşan, tekdüzeleşen, ken
disini tekrar eden, verimsiz bir çalışmaya 
dönüşmektedir. Bu tür bir çalışmanın 
üretkenlik düzeyi düşüktür ve deneysel 
bir gelişmeye, tecrübe artışına bel bağ
lanır bütünüyle. Pek bir yaratıcılık ve ge- 
liştiricilik içermeyen, küçük adımlarla 
ilerlenebilen bu tür bir çalışma kadrosal 
motivasyonu düşürmekte, konformist bir 
eğilimi geliştirmektedir. Çalışmamız ya
ratıcı olmak zorundadır. Nitelikli bir 
emeğin ürünü olmalıdır. Her günkü 
çalışmaya küçük küçük yeni, yaratıcılığın 
konuştuğu halkalar eklenmelidir. Daha 
yükseğe sıçramanın, üst bir düzleme 
geçişin koşulları, birikimleri sürekli ha- 
zırlanmalıdır. Şu anda daha farklı türden 
bir çalışma düşünemeyiz. Örgütün temel 
çizgisini iyi özümlemiş kadro ve komi-



telerinin inisiyatifli ve yaratıcı bir çalışma 
örgütlemesi ve içselleştirilmiş bir disiplinle 
tüm enerjisini işe akıtması... Bizi geliştire
cek olan budur.

Örgütsel çalışmanın stra
tejik görevlerle, üst, bir son
raki hedeflerle bağlantılı yü
rütülmesi, gelişkin bir çalış
manın yönlendirici, hedef
lendirdi unsuru olduğu ka
dar denetleyici bir unsuru
dur da. Bu yaklaşım, Par
tileşme hedefimiz açısından 
da yürütülen çalışmanın, 
atılan her bir adımın parti 
teorisine, onun stratejik he
deflerine uygunluğunun de
netimi olarak kavramlına- 
lıdır. Hangi alanda olursak 
olalım, her bir parçasını, her 
bir anını, yapılan herhangi 
bir işi parti hedefleriyle, 
örgütsel amaca uygun bir 
niteliksel düzlemin yakala
nıp yakalanmadığıyla bir
likte değerlendirmeliyiz. Bu 
perspektiften bu ilişkileııdirişten bir an bi
le kopulmamalıdır.

Konjonktürel düşüncenin 
üstüne çıkarak günün 
görevlerine yönelmek
Şimdi teorik açılımlarımızın, gelişkin 

bir perspektifin ortaya çıkarılmasının bu
günle, dönemle ilişkisini kuralım. Son dö
nemin hemen tüm gelişmeleri III. Konfe
rans Sonuç Bildirgesi’nde ifade edilen “Bir 
dönem bitm iştir” tespitimizi doğrulamak
tadır. Mücadelenin belli başlı dinamik
lerindeki gerileyiş, kitle hareketlerinin ge
nel durgunluk sürecine girmesi, örgütlerin 
yenilen darbelerle birlikte güç kaybı ve za
yıflamaları, son iki-üç yılın olgularını daha 
çıplak, gözle görünür hale getirmektedir. 
Mevcut örgütlenme düzeylerinin, politik

perspektif, tarz ve yöntemlerin süreci yar
makta yetersiz kalışı, ortaya çıkan di
namiklerin, fırsatların örgütsel yetmezlik

ler ve güç yetersizlikleriyle 
birlikte değerlendirilemeyişi, 
yapılan devrimci ataklara 
süreklilik kazandırılamayışı, 
birbirini tekrar eden başarı
sızlıklar örgütsüzleşmeye, bi
reysel ve çevresel tasfiyeci ka
çışlara yol açtığı gibi daha 
önemlisi politikalar düzeyin
deki kırılmayı da derinleş
tirmektedir. Devrimci duruş 
ve çizgide ısrar, direnişçi ka
rarlılık, güçleri toparlayıp 
yeniden harekete geçmek bi
çimindeki devrimci çabalar 
sürmekle birlikte tasfiyeci 
sağ dalga bugünün hakim ve 
genişleyen olgusudur.

Tasfiyecilik karşıtı duruş, 
bu koşul ve etmenlerin üze
rine çıkabilen, kendisini kon
jonktürel bir değerlendir
meyle sınırlandırmaktan, ol

guculuktan kurtarmış bir bakış açısını 
gerektirir. ML teorinin ilkesel sahipleni- 
lişiyle birlikte, kendisini güncel ve dönem
sel olanla sınırlamayan tarihsel bir pers
pektif içerisinde gelişmelere, sürece baka- 
bilen, günlük mücadeleye bunun ışığını 
düşürebilen kadrolar, mücadelenin gelişme 
yönünü kavrayıp ona uygun bir konum- 
lanış içerisinde olacaklardır. Mücadelenin 
karşı karşıya olduğu sorunlara, engellere 
farklı bir açıdan yönelip çözüm geliştire
cekler ve buna uygun bir pratik gerçek
leştireceklerdir. Kuşkusuz bir müneccim 
gibi değil ML teoriye bağlılığımız ve artan 
hakimiyetimizle, bilimsel komünist öngö
rülerimizle bugünü çözümlüyor, mevcut 
çelişkilerin gelişme yönü, alacağı biçimleri 
değerlendiriyor ve bunlara dayanan bir 
gelecek perspektifi ile hareket ediyoruz. 
Sosyalizmin/komünizmin maddi loplumsal
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koşullarının olgunlaşması ve emekçi in
sanlığın ona olan ihtiyacının büyümesiyle 
“ütopya”tıın bilinçlerde somutluk kazan
ması, komünizmin özgür
lük dünyasını kurma isteği 
iç içe geçiyor ve güçlü bir 
çekim oluşturuyor. Bugün 
örgütümüzün en güçlü yan
larından bir tanesi, kon
jonktüre! düşüncenin öte
sinden bakabilmesi, ana 
halkaları yakalamış olma
nın bilinçli kavrayışını si
yasal ve moral bir tutum 
haline getirmiş olmasıdır.
Bu bilinç, kadrosal dona
nımıza yeni bir içerik ve 
heyecanı taşımaktadır. Em
peryalist kapitalist egemen
lik sistemine her alanda 
karşı koyup alternatif ola
bilecek, onu yıkıp devirecek 
güçte yeni tipte bir partiyi 
yaratma ve 21. Yüzyıla Sos
yalizmi Yazma hedeflerinde 
somutlanan bir misyon bi
linci ve ona yanıt verecek 
bir gelişme çizgisi, hedefleri gelişkin öl
çütlere göre koyma, yaşamı buna göre, bi
çimlendirme ve buna uygun bir pratik 
içerisinde olma tutumu gidişmektedir. Sı
nıf mücadelesi koşullarındaki durgunluk, 
hatta gerileme gibi etmenlerin, örgütsel 
yetersizliklerin yeni bir kavrayış düzeyine 
geçip buna göre konumlanan güçlerimiz 
üzerinde düşünsel ve ruhsal geriye çekici 
bir etkide bulunmaması da bunun sonu
cudur.

Örgütün Konferans perspektifleri 
doğrultusunda farklı bir konumlamşa, 
düşünsel ve pratik süreçlerin farklılaş
masına doğru geçiyoruz. Bu süreç, bu ge
lişim her ne kadar istenilen luz ve tem
poda değilse de, henüz örgütün tüm güç
leri içine çekilebilmiş değilse de karşı

konulmaz bir yön kazanmıştır. Niteliksel 
ve nicelikse! güçlerdeki yetersizlik ve ko
şullardaki negatif etmenler, istenilen dü

zeye çıkılmasını güçleştir
mektedir fakat, “b uz k ı 
rılm ış , yol a ç ılm ış t ır .” Sa
dece bizi ileriye taşıyacak 
olan örgütsel politik bir 
doğrultunun ortaya çıkmış 
olmasıyla sınırlı olmayan, 
güçlerimizin öncü bir bö
lüğünün bu doğrultuyla 
buluştuğu ve hedeflere gö
re. konumlanmanın genel
de de güç kazanmakta ol
duğu bir düzleme çıkıl
maktadır. Bugün öncü 
kadro duruşu içerisinde 
olmak, ilerde olanın kolek
tifin gelişiminde ileriye çe
kici, dönüştürücü bir rol 
oynaması, geride, olanın 
onu frenleyen koşullardan, 
etkenlerden kurtularak 
sezgisel, yarı bilinçli kav
rayışın üstüne çıkarak 
kolektifle daha ileri düzey

den buluşmak sorumluluğu vardır. Par
tiyi yaratacak kadrolar; bu kavramda 
ifadesini bulan yeni bir bilinçsel düzey, 
yeni bir duruş ve eylem tarzıdır. Bu yola 
girilmiş olması bizi güçlü kılmaktadır, 
örgütün yönelimi daha çok sayıda yoldaş 
tarafından içselleştirilip giiç kazan
dığında, hedeflerle yüksek bir bilinç ve 
yüksek bir disiplinle bnluşulduğunda da
ha da güçlü olacağız.

Bizlerde bugün hakim olan, teori ve 
politikalarımızın gücüne güven, yeni tip
te partiyi yaratma düşüncesi ve bunları 
pratiğe taşıma yönündeki tutkulu ira
dedir. Örgütün çizdiği doğrultu ve pra
tikte yer yer yakalanan yetkin örnekler 
güç ve güven kaynağıdır. Örgüt kadro ve 
güçlerinin tasfiyecilik karşıtı duruşu,
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sadece genel bir devrimcilikten, komünist 
devrimciliğin, örgüt adamlığının ilkesel 
değerlerinden beslenmekte, örgütün yöne
limlerinin güçlülüğünden kaynağını bul
makta, bu ona somut bir içerik kazandır
maktadır.

Bizim gelişme doğrultumuz ileriye doğ
rudur. Temel yönelim farkı, kala açıklığı 
ve süreçlere farklı bakış ve yöneliş bunıı 
sağlamaktadır. Devrimci hareketin genel 
yapısında, diğer devrimci örgütlerin bu
günkü durumunda ise bunu görebilmek 
olanaklı değildir, '['ersine bir durum var
dır. Yenilen örgütsel darbeler, mevzi ve 
alan kayıplarının artışı, dönemin İVİL ve 
devrimci bir çözümlenmesiyle de karşı
lanmayınca hepsi birleşmekte ve daha geri- 
letici bir rol oynamaktadır. Örgütlerde sis
tematik bir geriye gidiş, zayıflama ve iç 
çözülme, örgütlülüğün gerilemesi görül
mektedir. Sınıf mücadelesi koşullarındaki 
durgunluk ya da ortaya çıkan dinamiklerin 
dönemi yaracak, ileriye taşıyacak güçte ol
mayışı, ayrıca bunlara yanıt verilerek ile
riye taşınamamasıyla örgütsel koşullar bir
leşmekte, geriye gidişin nesnel etkenleri 
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tam da bu
rada sübjektif faktörün yetersizliği açığa 
çıkmaktadır ki, bizim cephemizden çözüm
lenmiş diğer örgütler yününden ise görül
mekten dahi uzaktır: Mevcut örgütsel bi
çim, tarz ve yöntemlerin, kadro yapısının, 
bunların toplamı olarak genel örgütlenme 
düzeyinin sürece/döneme yanıt vermekteki 
yetersizliği... Pratiğin önünün açılması
nın, bu alandaki engellerin ortadan kaldırı- 
labilınesinin yeni bir ideolojik-teorik atılım 
ihtiyacını ortaya çıkardığının, ancak geliş
kin bir perspektife sahip bir kadrosal 
yapının dönüşüm sağlayabileceğinin, çalış
manın geri olan yönlerinin yenilmesinin ve 
daha üst bir örgütsel düzleme çıkışın koşu
lunun bu olduğunun görülmemesi. ML ve 
devrimci politikalardan uzaklaşmayla, poli
tik kaymanın derinleşmesiyle çalışmanın 
daha ileri bir düzlemden örgütlenmesini

sağlayacak örgütsel politikaların geliştirile- 
memesi iç içe geçmektedir.

Bunlar bizimle diğer örgütler arasında 
temel bir yönelim ve konumlanış farkı 
oluşturmaktadır. Bu açı farkı giderek ge
nişleyecektir.

Pratikte devrimci bir 
alternatifi ortaya çıkarmak
Şimdiye kadar, güçlü bir teorik/siyasal 

kavrayışın, örgütün stratejik hedefleriyle 
(Parti, 21. Yüzyıla Sosyalizmi Yazmak...) 
sürekli birlikte yürüyüşün gerekli olduğu
nun, bunun yerine getirilmesinin çalışma
mızın kapsam ve içeriğini, düzey ve nite
liğini nasıl ileriye doğru çekeceğinin üze
rinde durduk. Kuşkusuz bununla yetine- 
meyiz. içerisinde bulunulan siyasal ko
şulların, sınıf mücadelesinin önümüze koy
duğu güncel görevlere giderek güçlenecek 
bîr yanıtla bunu birleştirıneliyiz. İdeolo- 
jik/teorik alandaki iddiamızı, politika
larımızı, gelişen perspektiflerimizi örgüt- 
sel-pratik alana taşımalıyız. Politikaların 
pratiğe etkin bir şekilde taşınması, bir bü
tün olarak örgütsel çalışmada ilkellik ve 
amatörlüğün yenildiği yeni bir düzleme 
çıkışla birlikte etkin bir şekilde gerçek- 
leşmelidir. Kürt halkının mücadelesi ken
dine özgü biçimlerde ve özgül bir dina
mizmle sürmektedir. Bunun dışında kitle 
hareketlerinde durgunluk; belli bir devam
lılığı olan ve nispi gelişme gösteren hare
ketlerde de dar sınırların aşılamayışının or
taya çıkardığı durağanlaşma, örgüt güç
lerindeki daralma ve kitle hareketlerine 
müdahale yetersizliği, süreci belirleyen ve 
tasfiyeciliğe zemin oluşturan, derinleştiren 
etmenlerdir. Günü karakterize eden temel 
olgu bu olmakla birlikte tek ve bütünüyle 
belirleyen olgu da değildir. Kitle hareke
tinin gelişme potansiyelleri, ileriye doğru 
açılan dinamikleri bulunmaktadır: Susur
luk gibi süreçlerin politik birikimi, emekçi 
kitlelerin yıllardır uğruna mücadele ettik-



leri pek çok istemin gerçekleşmemiş 
oluşu, son kriz dalgasının kitlelerin 
yaşamında yol açmakta olduğu genel ve 
hızlı düşüş... Buna devrimci 
Örgütlerin çevresinde dö
neme göre daralıp geniş
leyen antifaşist güç ve po
tansiyelleri ekleyebiliriz. Bu 
güç ve dinamiklerle buluş
mak, mevcut koşulların ya
rılması, mücadelenin yük
seliş ve yağırı hareketinin 
genişlemesine öncülük et
mek için inatçı bir devrimci 
çalışmanın yürütülmesi gü
nün görevidir. Tasfiyeciliğe 
karşı etkili bir savaşım sa
dece ideolojik-teorik alanın 
içerisindeki bir mücadele ve 
ilkesel bir duruşla yürütüle
mez; tasfiyeciliğe karşı sa
vaşımın etkili bir şekilde 
yürütiilebi 1 inesi, tasfiyeci li - 
ğe zemin oluşturan nesnel 
koşulların yarılmasına ve 
bunu gerçekleştirecek bir 
pratiğin alternatif olarak 
konulmasına bağlıdır, ilke
sel bir duruşla temel devrimci değerler 
korunup bir direnç sergilenebilir fakat 
mevcut koşullan yaran bîr örgütsel pratik 
ortaya çıkarılmadıkça, bu bir alternatif 
olarak doğmadıkça ve süreklilik kazan
madığında gerçek ve istenilen düzeyde bir 
başarıdan söz edilemez. İddia ve hedefle
rimiz açısından ancak yarım bir başarı
dan söz edebiliriz ki bunun devrimci 
güçler üzerinde etkisi, çekim yaratma ve 
dönüştürme gücü daha sınırlı ve sürece 
yayılmış olacaktır. Bütün kitle mücade
lelerinin içerisinde önder bir konuııılanış 
içerisinde mutlaka yer almalı, potansiyel
leri açığa çıkarmalı, örgütlemedi, alanlar 
içerisinde mevzi ve. güç kazanmalıyız. 
Alanlarda gelişme sağlamak, yeni açı

lımlar yapmak, mevzi kazanmak, güç
lerin büyütülmesi ve kayıpları olabilecek 
en az düzeye indirmek başarıldığı ölçüde 

örgütü stratejik hedefleri
ne yaklaştırabiliriz.. Ör
gütün daha üst bir düzey
de, partileşme düzleminde 
örgütlenmesi, niteliksel 
bir sıçramanın yapılması 
bunların başarılmasına 
bağlıdır.
içerisine girilen kısır dön
günün aşılması, sınıf mü
cadelesinin mevcut koşul
larını yarabilmek ve her 
dönemin içerisinde mü
cadeleyi daha üst bir düze
ye götürecek bir pratiğin 
geliştirilmesi daha geliş
kin bir örgütsel düzlem
den müdahaleyi, güçlerin 
yeni bir konuma çıkarıl
masını, tarz ve yöntem
lerde farklılaşmayı gerek
tirmektedir. Bu noktada 
nesnel etmenlerin ötesin
de gelişimi sınırlandıran, 
frenleyen, engelleyen öz

nel etmenler çıkmaktadır karşımıza. Sı
nıf mücadelesinin bir dönemi -12 Eylül 
sonrası süreç- belli başlı kitle hareketleri 
dinamikleriyle buluşan örgütsel faaliyet
ler, bu dönemi örgütler açısından değer
lendirebilecek sonuçlara ulaşmıştır. Dev
rimci hareketin karşı karşıya kaldığı 
sorunlar, ilkellik ve amatörlük olarak 
paydalaşrnış olan zaaflar, halihazırdaki 
biçimlerin, tarz ve yöntemlerin, düşünüş 
ve alışkanlıkların yetmezliğini ve değişme 
ihtiyacını açığa vurmaktadır. Devrimci 
pratiğin geliştirilmesinin önündeki en
gellere, tıkanıklık ve yetersizliklere mev
cut örgütsel yapı ve biçimlerin içerisin
den, kadroların halihazırdaki düşünce 
tarzıyla yapılacak müdahalelerin dev-
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rimci bir çaba olarak anlamlı olmakla bir
likte kendisini tekrarlamaktan öte bir 
sonuç yaratmayacağını görmek gerekir. Ki 
son süreçler bu tespitimizi 
doğrulamaktadır. Örgütlerin 
zaafları, yetersizlikleri kitle 
hareketinin zaaflarıyla bir
leşmektedir. Nesnel ve öznel 
etmenlerin karşılıklı ve bir
birini besleyen geriliği kısır 
bir döngüye yol açmakta, 
koşulları öğütücü kılmak
tadır. Dolayısıyla, eski bi
çimlerin içerisinde kalınarak 
etkili olunamaz. Daha geliş
kin bir örgütsel düzlemden, 
onun tarz ve yöntemleriyle, 
gelişkin bir kadro yapısıyla 
gelinmeli ve süreçlere müda
hale edilmelidir.

Bizim önümüzdeki görev 
de, var olan gücün daha üst 
bir düzeyden örgütlenmesi 
ve onunla birlikte hareketin/ 
pratiğin gelişkin (aynı zamanda süreklilik 
kazandırılmış) biçiminin örgütlenmesidir. 
Kendiliğindencilik, örgütsel bakımdan il
kellik ve amatörlüğün teorisidir. Temel bir 
anlayış değişikliğine gidilmeden, sorun
lara, süreçlere, olgulara farklı bir perspek
tiften bakılıp bu farklı perspektiften müda
hale edilmeden de aşılamaz. Gelişkin bir 
pratik için yeni bir örgütsel düzleme çıkış
ta temel aynnı buradan koyulmalıdır. Parti 
teorimiz, örgütsel hedeflerimiz yeni öl
çütler ortaya çıkarmıştır. Örgütsel kurum 
ve mekanizmaların oluşturulmasında, ça
lışma tarz ve yöntemlerinde, örgütün sü
rekliliğinin sağlanması fikrinde, kadrosal 
düşünüşte sınıf mücadelesine bu ölçütlerin 
içerisinden yönelmek, görevlere yeni bir 
bakış ve yaklaşım geliştirmek, buna uygun 
bir sorumluluk ve konumlanış içerisinde 
hareket edilmesi şarttır. Örgütün iç ya
şamı, organ yapıları, alan faaliyetleri ge
lişkin bir kolektif düşüncenin içerisinde

çalışmada süreklilikle birlikte yaratıcılık ve 
enerjinin en üst düzeyde açığa çıkartıldığı 
yeni bir anlayış ve ruhla örgütlenmelidir.

Örgütsel düzeyde sıçramak ge
lişimle geriden geliş, tarz ve 
yöntemlerin, pratiğin eski ve 
geri biçimleriyle gelişkin biçim
lerin çelişkisi sürmektedir. Da
ha gelişkin bir pratiği örgüt
leyebilecek bir güç doğmak
tadır. Şekillenmektedir. Hepi
mizin de bildiği gibi, sancılı bir 
süreçten geçilerek gelinmiştir 
buraya. Ve bugün de. her biri
miz kendi içimizde çarpışmak
layız. İç zorlanmalara karşı 
devrimci özeleştiri ve eleştiri, 
görev ve hedeflere göre bir ko- 
numlaııış ve ona uygun bir ya
şam pratiği sergilemek, kendi
mizi bu perspektifin içerisinde 
değerlendirmek, gelişmenin 
motorudur. Gelişim ve örgütün 
yürüyüşüne yanıt verme açısın

dan bunun dışında bir devrimci yöntem 
yoktur.

Şu düşünce bizde mutlak bir kesinliğe 
ulaşmalıdır, ilkellik ve amatörlüğü her 
eyleminde aşmış, pratiğe müdahalesini be
lirli bir hedef ve plan doğrultusunda ger
çekleştiren, güçleri, araçları, yöntemleri 
buna göre mevzilendiren, kadroların dev
rimci enerjisini en ileri düzeyde açığa 
çıkaran gelişkin bir müdahale biçimi ge
liştirmeliyiz. Yeni bir içerik ve ruhla 
örülmüş parti tarzı. Bizim pratikte alter
natif olmaktan da partinin kurucu kadro
ları haline gelebilmekten de anladığımız 
budur. Partileşme düzleminden, yeni bir 
örgütsel düzlemden pratiğe müdahale... 
Teoride ortaya konulan iddia ve perspekti
flere uygun farklı bir pratiğin ortaya çıkar
tılması, bunun dost tarafından da düşman 
tarafından da görülmesidir. Bu sürecin 
devrimci tarzda yarılmasıyla bir ıımut kay
nağı olarak ortaya çıkmalıdır.
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İç legal izmi altedelim

Bir sosyal devrim örgütü için gizlilik, 
bir tercih sorunu değil, tarihsel bir 
zorunluluktur ve dolayısıyla ilkesel 
bir sorundur; programının bir gere

ğidir. Bir örgüt tercihini düzeniçi bir 
muhalefet örgütü olmak yerine, sosyal 
devrimin savaşçısı olmak doğrultusunda 
yaptığında, yeraltı örgütlenmesi ve gizli 
çalışma bunun zorunlu bir gereği olarak 
kabul edilmiş olacaktır. Çünkü devrimin 
hedefi siyasal iktidardır ve iktidardaki 
sömürücü sınıflar, orıu size kaptırma
mak için ellerinden geleni yapacak
lardır. Devrim örgütünü ortadan kal
dırmak için her türlü yol ve yönteme 
başvuracaklardır. Bu her türlü yol ve 
yöntemin temel amacı ise, örgütü yok 
etmek, bunun olmadığı koşullarda da 
onu sistem açısından tehlike arzet- 
meyecek tarzda etkisizleştirmektir. 
Bunu sağlayabilmek için düşman her 
türlü vahşete ve teröre başvurur. Ama 
sadece vahşet ve baskı uygulamakla 
yetinmez Onun da önünü açmak üzere, 
her türlü operasyonel, istihbari yöntemi, 
ajan sızdırma vb. birçok aracı devreye 
sokar. Kısaca, devrim mücadelesi, iki 
düşman arasında birçok cephede suren, 
çok yönfü ve kesintisiz bir savaşımdır.

Bu savaşımı kazanmak, her şeyden 
önce örgütün varlığının ve faaliyetinin 
sürekliliğini sağlamaya bağlıdır. Özetle 
söylemek gerekirse, yeraltm ın  gü
venliği k ilit bir sorundur. Eki ise, 
yeraltı örgütlenmesi ve faaliyetinin 
gereklerine ve kurallarına sıkı sıkıya uy
makla, bunları sürekli geliştirip yetkin
leşti rmekle, güvenliği tehlikeye atacak 
her türlü eğilim ve davranışla uzlaşmaz 
bir mücadele yürütmekle mümkün ola
caktır. Kuşkusuz gizli çalışma birçok 
cephede birçok kural ve ilkeye bağlı

olarak yürütülür. Bunlarda yapılacak ih
laller ise, düşmanın örgüt çalışmasına 
sızması ve ona önemli darbeler indir
mesi için bizzat kendi ellerimizle gedik
ler açmamız anlamına gelecektir. Yeraltı 
çalışmasının gereklerinin ihlali, bizim 
örgütümüz içinde de çeşitli cephelerden 
yaşanıyor. Bi2  burada, artık önemli bir 
zaaf haline gelmiş olan iç legalizm üze
rinde duracağız.

iç legalizm sorunu, hemen her dö
nemde başımızı ağrıtan sorunlardan biri 
olagelmiştir. Ancak son yıllarda bu du
rum tehlikeli bir boyut kazandı. Geç
tiğimiz yıllarda örgütümüzün yaşadığı iç 
tartışma süreci ve bu süreçte hizbin ku
ral tanımaz yöntemleri, iç legalizmin 
(her şeyin, herkesin her yerde konuşu
lur, tartışılır hale getirilmesi) bu denli 
derinleşmesinde küçümsenemez bir rol 
oynadı 3. Konferans Sonuç B ild ir
ge s in d e  eğer örgütsel değerlerimizin 
kirletildiğinden söz ediyorsak, her alan 
ve konuda olduğu gibi, bu sonu gelmez 
gevezelikler konusunda ela bu kirlenme
ye bir son vermenin zamanı geldi de 
geçiyor bile.

Boş böbürlenme, hava basma, iç 
dökme, dedikodu, kendisini ilgilendir
meyen şeyleri öğrenme merakı... Bunlar 
iç legalizrnin günlük yaşantımızda dile 
geliş biçimlerinden başlıcaları. Bugün 
saflarımızda en yaygın yaşanan biçimi 
ise iç dökme ve dedikodudur. Ve bunlar, 
dönemin özellikleriyle de birleşerek ola
bilecek en kötü biçimde içeriklendi- 
rilmektedir. Yaşanan olumsuzlukları bir 
yerden bir yere taşımak için adeta sa
bırsızlık duyuluyor. Gerek bugün için
den geçilen süreç, gerek bu süreçte 
Türkiye devrimci hareketinin içinde bu
lunduğu durum ve gerekse bizim kendi



sürecimiz, gevezelikler ve dedikodular 
için adeta sonsuz bir hazine sunuyor. Her
hangi bir mekanda yan yana gelen yol
daşlar derhal dert yanmaya, boşboğazlık 
etmeye başlıyorlar. Artık, herkesin her 
alanda ne yaşanmışsa, kim kiminle ilişkili, 
kim kiminle çelişkili, kim kiminle çıkıyor, 
kim kimi seviyor/sevmiyor, kim kim için 
ne demiş, kim hangi eyleme katılmış, 
falanca eylem niye başarısız olmuş vb. vb. 
bildiği bir ortam hakim olmaya başla
mıştır. Her anlamda 2 or ve sancılı bir sü
reçten geçilirken, niyeti ne olursa olsun 
bir devrimcinin adeta felaket tellallığı, 
dedikodu tacirliği yapması nasıl açıklanır? 
Olması gereken tam tersi değil midir? 
Koşullar ne kadar zor olursa olsun bir 
devrimcinin görevi yüksek bir moralle 
çalışmak ve çevresindekilere moral aşıla
mak iken, oradan oraya yolundan g it
meyen işler listesi taşımak ne kadar dev
rimci bir tutumdur? " D e v r im c ile r ; z o r  

k o ş u lla r ın  in s a n la r ıd ırJ' sözü boşa söylen
memiştir. Çünkü böylesi süreçlerin yarıl
masına onlar önderlik edeceklerdir. Böyle 
zorlu bir görevin ise, sızlanarak, boş 
gevezelikler ederek yerine getirilemeye
ceği açıktır, işler biraz yolunda gittiğinde, 
yaptığımız işleri -bütün gizlilik kurallarını 
çiğneyerek- adeta davul zurnayla ilan 
ediyor, sanki ortada kişisel bir şey varmış 
gibi, önümüze gelene övünüyoruz. Bu tu
tum, rüzgar tersinden esip bir takım zor
lukların hakim olduğu bir döneme girince, 
ters yüz olarak, bu kez de yakınmacılığa, 
olumsuzdan dedikoduculuğa varıyor.

Öncelikle kavranması gereken, başar
dığımızda da kaybettiğimizde de ortaya 
dökülüp kişisel sonuçlar çıkaracak bir 
şeyin olmadığıdır. Eğer örgütlüysek, her 
şey örgütlü bir tarzda ele alınıp çözümlen
mek zorundadır. Gerisi boştur. Fakat 
sadece boş olmakla kalmaz. Örgüt açısın
dan son derece de tehlikeli bir durum 
yaratır.

Böylesi bir durumda, örgüt çalışma
sının ve işleyişinin gizliliğinden söz edile
bilir mi? Gizliliğin bunca ihlal edildiği bir 
yerde örgüt güvenliğinden söz edilebilir 
mi? Övünmek için de olsa, yerinmek için 
de olsa, hangi nedenle olursa olsun, geve
zelik eden, iç döken, dedikodu yapan 
yoldaşlar, tutum ve davranışlarının nelere 
yol açabileceğini düşünmelidirler.

“Herkes bilmesi gerektiğ i kada
rını bilmellidir" kuralı, yeraltı yaşamının 
altın kurallarından birisidir. Bırakalım ya
tay ilişkiyi, doğrudan örgütsel ilişki içinde 
olduğumuz yoldaşlarla dahi bilmesi gerek
tiği kadarını konuşmak zorundayız. Açık
lık, sadece içinde bulunduğumuz organa 
(ki bazı durumlarda bunun da sınırları 
vardır) ve yukarıya karşıdır. Bunun dışın
da örgütsel işler ve ilişkiler konusunda bir 
dilsizin suskunluğuna sahip olmak her 
yoldaşın görevidir. Eğer bu kurala uyul
mazsa ne olur?

Herkesin her şeyi bildiği, gizliliğin or
tadan silindiği son derece gevşek bir or
tam doğar. Bu ortamda ise, saflarda ya da 
örgüt çeperinde bulunan herkes, her iste
diği bilgiye rahatça ulaşır hale gelir. Bu 
denli açık bir ortam yaratıldıktan sonra 
ise, polisin de istediği bilgiye ulaşması için 
gerekli nesnel zemin hazırlanmış demek
tir. Böylesi bir durumda polis, ajan sızdır
ma zahmetine bile katlanmadan, fısıltı ve 
dedikodu gazetesi yoluyla birçok bilgiye 
ulaşacak ve gerekli darbeyi indirmek için 
uygun ortamı bekleyecek ya da oluştura
caktır. Düşünülmelidir; böylesi bir ortam
da polis herhangi bir alana bir işbirlikçisini 
yerleştirse, sadece o alanın bilgisine de
ğil, birçok alanın (hatta bazen başka il
lerin de) bilgisine rahatça ulaşır. Oysa sıkı 
bir yeraltı örgütünde, polis ajan sızdırmayı 
becerse bile, sızdırdığı alanın bilgisi dışın
da bilgiye ulaşamaz, darbesini büyüte- 
mez, zararı sınırlı kalır.



İç legal İzm i yaygınlaştıran yoldaşla
rın örgütü sürükleyeceği tehlikeli du
rama kısaca değinecek olursak;

1- Polis için bir bilgi cennetti 
yaratm aktad ırlar. Niyetleri ne olur
sa olsun ona bilgi sızdırmakta, nice 
emekle yaratılan örgütün güvenliğini 
tehlikeye almakta, onu darbelere açık 
hal e get i rmek ted i rl er.

2- Başkaları üzerinden çözül
m ektedirler. Kendileri hiç polise düş
meseler ya de düştükleri koşullarda di- 
renseler bile, gevezelik yaptıkları kişi
lerin çözülmesi halinde kendileri de 
polise bilgi vermiş olacaklardır. Çünkü 
çözülen kişi, polise ondan öğrendiği bil
gileri de verecek böylece. gevezelik 
eden de en az çözülen kadar örgüte 
zarar vermiş olacaktır. Bu konuda son 
merkezi operasyonda bunun açık ve acı 
bir örneği yaşanmıştır. Bu operasyon 
T'nin bildiği her şeyi eşiyle konuşmuş 
olduğum açığa çıkardı. Eğer T diren
miş, bu itmatçı farklı koşullarda yakalar
mış ve çözülmüş olsaydı durum değiş
meyecek, polis T den alamadığı -ve as
lında onun bilmemesi gereken- bilgileri 
eşinden almış olacaktı. Bu durumda 
onun direnmiş olmasın-n biı anlamı kal
mayacak. ilkesizliği yü2 ünder başkası 
üzerinden çözülmüş olacaktı Bu tıp bir 
i işkinın saflarımızda özel ilişki içinde 
olan yoldaşlar arasında yaşanmadığı 
söylenebilir mi? Cevabı biz verelim: 
HAYIFI! Farki'ı alanlarda olsalar bile 
alanlarının bilgisini birbirlerine aktar
maktadırlar. Sanki duygusal bir ilişki 
içinde olmak, bu iki insan arasında bü
tün örgütsel sınırları, ilke ve kuralları 
ortadan kaldıran, örgütün ve devletin 
giremediği bir alan yarat rmış gibi dav- 
ıanılmaktadır. Sadece duygusal ilişkide 
olanlarla siniri bu-durum da deği dir bu. 
Bazı yoldaş-ar kendilerine yakın bulduk
ları. duygudaşlık edebildikleri yoldaş

larla aynı tarz bir ilkesiz ilişki içinde
dirler. Komünist biı örgütte ilişkilerin 
kişisel uzaklık-yakınlık, sevmek- sevme
mek (ne dernekse) üzerine kurulduğu 
nerede- görülmüştür? Bu yoldaşların 
örgütü çevreci bir ilişki tarzına zorla
maları kabul edilebilir bir şey midir7

3- Saflaıırsı ajan sızması iiçim en 
uyguru ortanın yaratacak, sızması 
halinde ise? orum açığa çıkarılm a- 
smı güçleştirecektir. Çünkü polisin 
sızmakta eri çok zorlandığı örgütler, giz
lilik kurallarına sıkı sık ya bağlı, i:keli ve 
dinamik örgütler olmuşlardır. Bu ne
denle polis geçmişte örgütümüze ajan 
sızd rmoy bücersmemiş, her denemesi 
uyanıklığımız ve ilkeliliğirniz sayesinde 
açığa çıkarılmıştır ilkelerin İhla’ edildiği 
gevşek bir ortam yaratılmasına katkıda 
bulunan her yoldaş, polisin soflarımıza 
sızması içir, kapı açtığını bilmelidir. 
OÇ'nin ajan sızmalarını ele alan eski 
sayılarında, görevler karşısında gevşek
lik, gevezelik, bendini ilgilendirmeyen 
şeyleri öğrenme merakı ajanları ele 
veren başlıca özellikler arasında sayılır. 
S3ız bugün bunları ölçüt olarak alırsak - 
ki, almak zorundayız- kaç yoldaş şüpheli 
haline gelir, bir düşünülsün. Biı tarz iliş
kiler bunca yaygınken, örgüt kimin şüp
heli olduğunu, kimin olmad.ğnı nasıl 
analayacaktır? Olası biı* sızma duru
munda ise, yine söz konusu ortam, onu 
açığa çıkarmayı ela güçleştirecek, örgü
tü güvensiz bir ortama sürükleyecektir.

4- Bir konrıiinistin heındisinirı il* 
ke liliğ î( sıkıı «aığızlıı olm ası yetmez. 
Başka yoldaşların kural ve ilkeleri ihlal 
etmesine göz yuman, onların anlattık
larım dinleyen yoldaşlar da en az geve
zelik edenler kadar örgütsel güvenliği 
tehlikeye attıklarını bilmelidirler. Çüokü 
dinleme tutumu, onlara cesaret vere
cek, boşboğazlıklarını sürdürmeleri için 
gerekli ortamı sağlayacaktır, Dinleyeni



olmayan insan konuşamaz. " U y a r d ım  a m a  

d in le m e d i ' ,  "  B e n  b i r  ş e y  a n la tm a d ım ,  o  

s ö y le d i ' vb. bahaneler bu yoldaşların ku
surlu tutumunu hafifletmez. (Dahası, ba2 i 
yoldaşlar, kendilerine sürekli dedikodu 
yapılmasından rahatsızlık duymak bir 
yana " B e n  i y i  b i r  d in le y ic iy im "  diyerek 
paye bile çıkarmaktadırlar. Böyle bir tu
tum ve düşünce, örgütsel güvenlik açısın
dan ele alındığında, en hafifinden aymaz
lıkla açıklanabilir.) Unutulmamalıdır; ör
gütsel güvenlik topyekûn bur so
rundur ve ancak her bir yoldaşın 
uyanıklığ ı, ilke liliğ i, h a ta la rla  uz
laşmazlığı sayesinde sağlanabilir.

Örgütsel ilişkilerin ve kitle tabanının 
daraldığı, örgütü çevreleyen örgütlerin 
alabildiğine sınırlandığı koşullarda, örgüt
sel güvenlik her zamankinden daha fazla 
tehlikeye girmiş demektir. İki nedenle: 
İlki fiziksel nedenlerdir, daralma polisin 
örgüte ulaşmasını kolaylaştırır. İkincisi 
ise, mücadele sınırlı güçlerle sürdürülür 
hale geldiği için, hemen hemen herkes 
birbirini tanır hale gelir. Böylesi süreçler, 
güvenlik açısından özellikle sıkı durulması 
gereken dönemlerdir. Tehlikenin büyük
lüğü, ancak bu konuda gerekli mekaniz
malar yaratılarak, önlemler alınarak, ye
raltı çalışmasının ilke ve kurallarına her 
zamankinden daha fazla sarılarak göğüs- 
lenebilir. (Aynı duyarlılık. 1 Mayıs vb. gibi 
özel süreçlerde değişik alanlardan yol
daşların yanyana getirildiği kampanya vb. 
zamanlar için de geçerlidir.) Ancak bu da 
yetmez. Bu konuda düşmanın hareketleri, 
geliştirdiği yöntem ve teknikler sürekli in
celenip çözümlenmeli, sürekli bir yeni
lenme, yol ve yöntemlerde yetkinleşme 
kuralları zenginleştirme tutumu içinde 
olunmalıdır. Bu konunun öneminin büyük
lüğünden ve aciliyetinden dolayı, iç lega- 
lizm sorunu, örgütümüzde yukardan 
aşağıya bir eğ'tim sorunu olarak ele alın
malı ve gerekli denetim mekanizmaları

geliştirilmelidir. (Yukarıdan aşağıya der
ken kastımız, üsttekilerin alttakileri eğit
meleri değildir tek başına. Öncelikle de 
soırumlıuluk sahibi yoldaşların eğ i
tim  v@ düzeltm eye kendilerinden  
başlamalar* gerektiğ id ir.)

Böyle bir ortamın yaratılmasında hiç
bir alanımız sorumluluğun dışında değil
dir. Ancak en başta legal alan ve kurum
lar -alanın özelliklerinden dolayı- azami 
dikkat göstermekle yükümlüdürler. Ama 
tablo tersinedir. Özellikle bir-iki alan ve 
kıırumumuz adeta dedikodu toplama ve 
dağıtma merkezi gibi çalışmaktadırlar. Bu 
durumdan en başta buralardaki yönetici 
y c :daşlar sorumludurlar, ik i nedenle: 
Bazı yoldaşlar bu tip bilgilerin kendilerine 
akmasını adeta bir ayrıcalık sayıyor ve 
bunları yaymakta da hiçbir sakınca gör
müyorlar. Dolayısıyla böyle sağlıksız bir 
ortamın yaratılmasında birinci dereceden 
bir rolün sahibi oluyorlar. Bırakalım polis
ten gelecek bir tehlikeyi, böylesi bir a t
mosfer örgütü bozucu ve yozlaştırıcı bir 
ro! oynar.

ikinci olarak ise, bu duruma müda
hale etmek, en kısa sürede düzeltmek 
görevi en başta bu yoldaşlara düşmekte
dir. Bu zehirli ortama bir an önce dur de
melidirler. Bu kurum ve alanlar, özellikle 
böylesi daralma dönemlerinde örgütü 
kitlelere açmak konusunda oynayabile
cekleri muazzam rolü hatırlamalı ve asli 
işlevlerine aşılmalıdırlar.

Legalizmden söz edildiğinde, genel
likle bu legal alanda çalışanlarla sınırlı bir 
olgu olarak kavranır. Oysa legal İzm 
alandan önce Ibiiır anlayış sorunu
dur. İç legalizm söz konusu olduğunda 
ise, bu açık çalışmayı değil, örgüt içi iş ve 
ilişkilerde gereksiz ve tehlikeli bir ale
nileşmeyi ifade eder. Dolayısıyla, ye- 
raltının kendisini böyle bir hatadan muaf 
tutması için bir neden yoktur. Legal alan 
ile alan farkından kaynaklanan kimi fark



lılıklar, iç legalizmin de biçimsel olarak 
farklı yaşanmasını getirir, o kadar. Ve 
bugün sorun yeraltında da yaşanmak
tadır. Daralmışlığın, bazı yoldaşların ev 
arkadaşlığı gibi çok sıkı bir ilişki içinde 
olmasının, kişisel güvenin, işleri sınırlı 
güçlerle yürütüyor olmanın vb. bes
lediği bir “k o n u ş m a la r a  s ı n ı r  k o y m a m a "  

halidir bu. Bu tutumda belki kişisel 
güven vardır, dostluk vardır, daralmış- 
lığın getirdiği bir sohbetçilik (vb.) vardır 
ama ilkelilik yoktur.

Ayrıca, her şeyi herkese anlatma 
merakı, bir yetmezliğin de ifadesidir. 
İlişkileri ideolojik ve siyasal olarak ifa- 
delendiremeyen, gidip geldiği ilişkilerin 
siyasal ve pratik olarak geliştirilmesine 
yetmeyen yoldaşlar, ne kadar çok şey 
bildiklerini ortaya dökerek, " B e n  b ö y le  

ö n e m l i  ş e y le r i  b i le b i le c e k  b i r  in s a n ım "  

mesajını vermeye çalışmaktadırlar. 
Sadece anlamsız değil, tehlikeli bir 
çabadır bu. Çaba yetmezliklerin aşıl
ması için gösterilmelidir, örgütü tehlike
ye atmak için değil.

Gerekçesi ne olursa olsun, yatay 
ilişkileri, boşbağazlığı geliştiren hiçbir 
tavır ve tutumla uzlaşılamaz. Bu ko
nunun ele alınması ve önlenmesi za
mana yayılamaz, gevşek davranılamaz. 
Unutulmamalıdır ki, bu durumun sürme
sine izin vermek, yavaş yavaş öldüren 
bir zehirin vücuda yayılması gibi, tehli
kenin bütün örgüt bünyesine yayılma
sına izin vermek anlamına gelecektir. 
Son pişmanlık fayda vermeyecek, ka
yıplardan herkes sorumlu olacaktır. İç 
legalizme karşı mücadele zamana yayı
larak değil, bir kampanya ruhu ve tem
posuyla ele alınmalı, buna radikal bir 
darbe indirilmelidir. Bu konuda işi olu
runa bırakmaya tahammülümüz yoktur. 
Durumun devam etmesine ise hiç 
tahammülümüz yoktur. Ve bu sorun 
örgütün kendi özeleştirelliği temelinde

düzelmezse, gerekli idari ve cezai ön
lemlere başvurmaktan kaçınılmayacak
tır.

Gerek yeraltında örgütlenmek, ge
rekse yeraltı çalışmasının ilke ve kural
ları, devrimci ve komünistler tarafından 
masa başında icat edilen, kağıda dökü
len şeyler değillerdir. Bütün bunlar, sı
nıf mücadelesinin sert koşullarından do
ğan, her biri vazgeçilmez bir zorunlulu
ğun ifadesidir. Bu sınıf mücadelesinde 
burjuva devletler her zaman için daha 
geniş olanaklara sahip olmuşlardır. 
Günümüzde ise, binlerce ayaklanmanın, 
devrimlerin, kitle hareketlerinin, on
larca örgütün mücadelesinin deneyi
mine, teknolojiinin geniş olanaklarına 
sahiptir. Sistem çürüdükçe, sistemin 
sahipleri onu ayakta tutabilmek için çok 
daha fazla olanak ayırmakta, karşıdev- 
rimci yöntemlerini sürekli geliştirip 
yetkinleştirmektedirler. Bizden önceki 
devrimci ve komünist partilerin, kendi 
örgütümüzün deneyim hâzinesi bizim de 
önümüzde durmaktadır. Biz bu hâzineyi 
kuşandıkça, değişen koşullara göre 
geliştirip yetkinleştirdikçe, düşmanın 
bizim yeraltı denizimize ulaşması ola
bildiğine zorlaşacaktır. Örgütümüz, ille
gal faaliyetinin kesintisizliği, gizlilik ku
rallarına bağlılığı, saflarına polis sız
masına karşı gösterdiği uyanıklık ve 
mekanizmalarıyla, Türkiye devrimci ha
reketinde özel bir yere sahip olagel
miştir. Bugün bize düşen, bu tabloyu 
olumsuza doğru zorlamak değil, tersine, 
çok daha ileri bir noktaya taşımak, bu 
konuda da yeni geleneklerin, yol ve 
yöntemlerin geliştiricisi olmaktır.

Örgütümüzün güvenliği ve ge
leceği, her şeyin ve herkesin üze
rindedir. Çünkü devrim ve sosya
lizmin kaderi ona bağlıdır ■



Kadrolardan...Komitelerden...Kadrolardan...Komitelerden

"D evrim ci Ferhatlar"
unvanıyla onurlandırıldık!
Tarihsel değeri büyük olan b ir özgürlük 
eylemi süreci yaşadık. Emperyalist- 
kap ita lis t sistemin bugünkü konumlanışı, 
sınıf m ücadelesinin seyri, TD H 'n in  şu 
anda bulunduğu durum un gerçekliğ i, ... 
içinden geçtiğ im iz sürecin kendi özgün 
yanlarını düşündüğümüzde eylem in 
önem i biı ka t daha artıyor.
Öylesine fa rk lı özgünlükleri olan b ir 

eylem süreci ki, nasıl an la tılır b ilm iyorum , 
ancak yaşamak gerekir bazı şeyleri 
kavram ak için. Eylemin örgütley ic ile ri 
olarak çiğnenm em iş b ir yoldan yürüyüp, 
dışardan içeriye bir özgürlük yolu 
açıyorduk. Burjuvazinin kalesini zaptedip, 
kom ünist ve devrim ci tu tsakların  
tahliyesin i gerçekleştirecektik. Kuşkusuz 
bu eylemi başarm ak Türkiye Devrim i'ne 
çok şey katacaktı. Eylemciler o larak 
bunun bilincindeydik, varolan zorlukları 
a lte tm em iz i sağlayan da bu b ilinçti. 
Eyleme katılm anın ayrıcalığı, devrimci 
duygunun bütün hücrelerim izde 
doyumsuzca yaşanmasını getiriyordu. "İlk 
gün misafiriz, ikinci gün tünele giriyoruz. 
Heyecanlıyım, tünele girip dört saat sonra 
ekiple çıktığım zaman, coşkudan, 
mutluluktan (sesli konuşmak yasak ama 
ilkesizlik yapıp) kendimi tutamadım ve 
kahkaha attım. Bu sevinç kahkahaları 
TIKB'li olmanın, tünel çalışmasında, böyle 
bir eylem içerisinde yer almanın 
coşkusuydu. "
Askeri n ite lik  taşıyan, anlık ya da 1,5,10 
günlük değil, uzun süreli b ir eylem di bu. 
"Devrimci iradenin, yaratıcılığın 
konuşturulduğu özgün bir eylem (...) Aynı 
zamanda sınıf savaşımında ileri bir cephe,

idealimizi hayata geçirdiğimiz bir yaşam, 
en ileri parti okuluydu." Daracık b ir 
m ekandı ama kendi dünyamızı 
yaratm ıştık orada, sınıfsız sömürüşüz 
top lum  idea lim iz vardı düşlerim izde. Bu 
şekillendiriyordu günlük yaşamımızı. 
"Çalışmanın ortaya çıkmasıyla böbürlenen 
burjuvazinin uşaklarının korkudan cesaret 
edip içeri bile giremediklerini izledik 
televizyondan. Oysa biz devrimci 
irademizle 70 metrede havalandırmayı 
aç(a)madan çalışıyorduk saatlerce."
Güçlü bir iradi duruşu gerektiriyordu 
eylem. "Günlerce, aylarca yeraltında 
lağım sularının içerisinde çalışıyorduk; çok 
sabırlı ve iradeli olmak gerekiyordu başta 
bunu kavradık, kavramıştık. Bu eylem 
silahlı bir çarpışma değil, ama faşist 
diktatörlükle cephe cepheye bir savaştı. 
Aynı zamanda bir irade savaşıydı. Bu 
savaşı kazanacak olan da komünistler, 
iradesi güçlü olanlardır. Kendini aşan, 
'benJi aşıp fedakarlığını konuşturandır." 
idea llerim izden soyutlayarak 
düşündüğümüzde orayı, gerçekte 
yaşanmayacak bir yerdi. Genişliği ve 
yüksekliği 1,5 m, uzunluğu 3 m olan bir 
'hücre 'de kalıyorduk top luca. H içb ir 
şekilde ses yapma koşulu yoktu, ışık çok 
düşüktü, havasızlıktan kaynaklı her şey 
b irkaç gün içerisinde küfleniyordu. 
Devrim ci yayın, k itap  okum a, yazı yazma 
şansımız yoktu. Kazı çalışmasını lağım 
suları içerisinde yapıyorduk, fa re le rle  
o rtak b ir yaşam kurm uştuk. Sessiz olma 
ve az su kullanm a zorunluluğundan 
kaynaklı tem iz lik  ih tiyaçlarını g iderm e 
olanağım ız çok kısıtlıydı. Bütün bunlar



bizim  için çok doğal ve olağan şeylerdi. 
A rtık zorun lu luktan çıkıp yaşam 
b iç im im iz olm uştu. Orada belirleyici 
olan koşullar değil kom ünist iradem izdi. 
Varolan zemin, küçük burjuva özellik ve 
alışkanlıkların aşılmasını zorunlu 
kılıyordu. Kom ünist k iş iliğ im izi 
ge liştirm e noktasında muazzam bir 
fırsa ttı, bu fırsatı devrim ci b ir eylem ve 
ko lek tif b ir yaşam içerisinde 
yakalamıştık.
Eylemi b ir an önce b itirm ek 
gerekiyordu, aksi halde geçen her 
zaman kendi içerisinde sorunları ve 
riskleri de artırıyordu. "Kaybedecek bir 
saatimiz olmamasına karşın, eylem 
uzuyordu, kimi gün bir metre, kimi gün 
yedi metre yol alınıyordu. Koşullar 
ağırdı. Su içinde, balçık içinde, lağım 
içinde çalışılıyordu. (...) Bazen psikolojik 
baskılanma ile olumsuzluklar 
yaşanıyordu. (...) Koşulların zor ve ağır 
olması yoldaşların eksik yönlerinin açığa 
vurmasına neden oluyordu. (...) Eksik 
yönlerimizi gidermenin tam yeriydi. "  
Kendi içerisinde zorlu b ir süreçti, sürekli 
aynı mekanda o lm ak ve işleri hızlı 
b itirm e zorunluluğunun yarattığ ı stres 
bazen kişilerin üzerinde olumsuz e tk ile r 
yaratab iliyordu. Yürütülen işin 
n ite liğ iy le  b irlik te  oraya çıkan ko lektif 
bilinç, o lum suzlukları aşmanın biric ik 
aracı idi. "Eksiklerimiz muhakkak var.
İşe müdahalede mesafe uzadıkça yer 
altındaki koşullar yapacaklarımızı 
belirliyordu. Bunun üzerine çeşitli 
çalışma sistemleri, ekipler oluşturuldu. 
Ama herkes istisnasız şunu yapıyordu; 
daha çabuk nasıl bitirebiliriz üzerine, 
teknik ve çalışma saatleri üzerine kafa 
yoruyordu." Yaşamımızı, işi, 
idea llerim izi b irb irim izle, en üst 
noktadan paylaşıyorduk. Birçok 
zayıflığım ız su yüzüne çıkıyordu, onları 
ko lek tif davranm a yeteneğim izle

aşıyorduk. Bu çalışma alanı bizim  için, 
uğruna öldüğüm üz ütopyamıza hayat 
buldurduğum uz bir yer oldu. Tutsak 
yoldaşlarımızın özgürlük istem ini 
karşılayabilm ek, Osm an Akgün 
yoldaşın yarım bıraktığı işi devam 
ettirm ek, yoldaşın rüyasını 
gerçekleştirm eye çalışmak, "devrim ci 
Ferhatla r" ünvanıyla onurlandırılm ak, 
bütün bunların yarattığı büyük bir enerji 
ve istekle vurduğum uz her fa lça ta , ta rih  
sayfalarına yazılan b ir ha rfti bizim  için. 
Tarihsel sorum luluk içerisinde, bütün 
devrim ci enerji ve coşkumuzla 
gerçekleştirm eye çalıştığım ız bu eylem; 
bireyler o larak kendim izi sınadığımız bir 
sınav alanı olm a özelliğ iyle b irlik te , aynı 
zamanda küçük burjuva alışkanlık ve 
öze llik lerim izle  hesaplaştığımız, pro leter 
d isip lin ve yaşam biç im in in  her 
birim izde vücut bulmasını sağladığımız 
özgün b ir 'p a rti oku lu ' işlevini de gördü. 
Dönüp şöyle arkam a bakıyorum ne 
kazandım bu süreçten? Kendi geliş im im  
cephesinden bu eylem bir sıçrama 
tahtası o ldu; olağan zam anlarda çok 
fazla görem ediğ im  eksik ve 
zayıflıklarım ı gördüm , varolan 
potansiyellerim i açığa çıkartıp, gelişme 
d inam ik le rim deki sıçramayla sınırlarımı 
parçalayıp, yeni b ir gelişim  zeminine 
geçtim . Zaten eylem in özgünlüğü onun 
içerisinde yer alan her birey için; ya 
gelişim in tam am landığı ve doğal olarak 
gerilem e sürecinin başlangıcı olduğu ya 
da gelişme d inam iklerin i ateşleyip 
ileriye sıçramanın varlığı koşulunu 
dayatıyordu. Her şeyden önce orada bir 
yaşam biçim i vardı, zamanı en verim li 
tarzda kullanm a zorunluluğu her tü rlü  
uyuşukluğu aşmayı gerektiriyordu. Bir 
" işç i" o lm ak gerekiyordu önce, 
bütünüyle parti işçisi olmanın 
gereklilik lerin i yerine getirm ek şarttı. 
Proleter sabır ve üretkenliğ in gelişim iyle



b irlik te  bu süreçten olgunlaşarak 
çıktığımı, daha doğrusu çok yönlü bir 
o lgunlaşm anın ipuçlarını yakaladığım ı 
düşünüyorum. İş ü re tken liğ in in  verim li 
kılınması, yoldaşlık ilişk ile rin in  aynı 
zamanda insan ilişk ile rin in  ko lek tif b ilinç 
ve iradeyle düzenlenmesi, devrim ci 
dayanışmanın sorum luluklarını yerine 
ge tirm enin  eylem içerisinde 
som utlanm ası, güvenliği teh likeye atacak 
hata payının sıfır olması,... bütün bunlar 
ö rgüt adamı, dava adamı o lm a 
öze llik lerim i güçlendiren şeylerdi. Sorun 
o lan-yaratan değil, çözen-çözücü olan 
olm a cephesinden ileri b ir adım  attığ ım ı, 
düşünüş tarzındaki parça-bütün ilişkisin in 
kurulm asında belli bir u fuk genişliğ in i 
yakaladığım ı, iş içerisindeki p ra tik te  
yönetic i-yön lendiric i-öğretic i o lm a 
yeteneğim de b ir gelişim  çizgisine 
g ird iğ im i düşünüyorum. O laylara-

o lgulara-sorunlara bakış açısında doğru 
b ir yöntem  izlem enin ipuçlarını 
yakaladım .
Bunların her b iri kendi geliş im im  
içerisinde kom ünist (T İK B 'li) olm anın 
gereklilik le rin i yerine ge tirm en in  ön 
adım larıdır. Bu adım lar, kom ünist 
mükem m elleşm eye giden yolda önüm ü 
açan, mücadele içerisihdeki duruşum u 
sağlam laştıran e tm en ler oldu. Şimdi 
önümde, yakaladığım  gelişim  d inam iğ in in  
yaşamın her alanına taşınması ve gelişim  
çizgisinde "p a rtin in  kurucu kadrosu" 
o labilm e tem posunu yakalam a görevi 
duruyor. Bu görevi yerine getirecek 
atılım ları gerçekleştireceğim e olan inanç 
ve örgütüm e duyduğum  güvenle, yarına 
yürüyüşteki adım larım  daha tereddütsüz 
ve hızlı olacak.
Yaşasın ö zgü rlük  eylem im iz?
Biz kazanacağız?

Düşmanın avucundan kaçış
Merhaba yoldaşlar,
18 Mayıs. Bugün yoldaşlar gelecek. Bizim 

için yoldaşların geldiği günler önemliydi. Ha
zırlık da yaptık. Sabah her zamanki gibi koş
maya çıktım. Eve gelirken de etrafı kontrol 
ettim. Zamanımın çoğunu balkonda geçirdim. 
Dolmuş güzergâhı değişmiş. Başka bir de
ğişiklik yok. Yoldaşlar gelmedi. Zaten gelme- 
yebileceklerini söylemişlerdi. Diğer görüşme 
çarşamba günüydü.

Yoldaş etrafı kontrol etmek için çıktığında 
muhtarlığın önünde lacivert Mazda bir sivil 
arabanın olduğunu ve içinde 3 kişi olduklarını, 
birinin muhtarlıktan dosyalarla çıktığını söy 
ledi. Bu durum fazla rahatsız edici değildi. 
Başka zamanlarda da sivil polisler muhtarlığa 
uğrardı.Yoldaşla akşam haberlerini dinliyor 
duk. Araba sesi duydum, dışarı baktım. Resmi 
polis otosu çalışır vaziyette duruyordu. 2-3 
dakika sonra gitti. Yoldaşla ayrı ayrı kontrol 
için çıktığımızda telefon kulübesindeki bir kişi

ve ticari taksi dışında dikkatimizi çeken bir 
şey olmadı.

Saat 22.3Û'da apartman giriş kapısı açıldı 
ve kapatıldı. Apartmanda ışığı yanan tek daire 
bizimkiydi. Diğer daireler genelde hafta son
ları doluydu. En üst katta oturanlar en erken 
gece saat l . 00-2.00 gibi eve gelirlerdi. Yoldaş 
geldi ve "Kapının ziline basıyorlar"dedi. Kapı 
zilimiz çalışmadığı için bekledik. Yoldaş oda
daki bilgisayar vb. şeyleri kaldırırken kapıya 
vurdular. Kapıyı açtım. Karşımda 3 kişi; zayıf 
olanı kimliğini gösterdi ve "Eşiniz evde mi?" 
diye sordu. İçerden yoldaşa seslendim, yoldaş 
kapıdayken ben odaya geçtim kapıdaki konuş
maları dinliyordum. Apartmandaki kişiler 
hakkında sorular soruyorlardı. Kısa bir süre 
sonra beni de çağırdılar, kimliğimi görmek 
istediler. Benim kimlik bilgilerimi not aldı es
mer, bıyıklı olanı. Bu arada apartmandakiler 
hakkında bana da soru sordular. Yoldaşın 
söylediklerini tekrar ettim. Apartmanda otu



ranlar hakkında fazla bir şey bilmediğim 
için bana çıkıştılar kibarca(l); "Nasıl olur 
evdesiniz ve kimseyi tanımıyorsunuz?" diye
rek. Bu arada A. ve S'nin kimliklerini (isim 
yerlerini kapatarak) gösterdiler. Tanıma
dığımızı söyledik. Bu sırada albümleri de ge
tirdiler. S'de ısrar ediyorlar. Hayır dedik. 
Kimliğimi içeri götürmek bahanesiyle odaya 
geçtim. Dokümanları yakacak fırsat yoktu. 
Sadece bir tanesinden bir yolla kurtulmaya 
çalıştım. Bilgisayarı açarken beni çağır
dılar. Bu kez evde soba yakıp yakmadı
ğımızı, telefon olup olmadığını, başka biri
nin olup olmadığını... sordular. E'yi albüm
de gösterip sordular, tanımadığımızı söy
ledik. Adamları aşağı kata yönlendirmek 
için birçok kişinin gelip gittiğini söyledim. 
Bu sayede zaman kazanır ve dokümanlardan 
bir kısmını yokedebilirim diye düşündüm. 
Ama adamalar bizim bulunduğumuz kattan 
ve üst kattan eminler. Bu kez de üst kata 
yönlendirmeye çalıştım. Bu sırada diğer 
arama ekibi de geldi. Birisi "Nerede kaldı
nız?" diye sordu. "K.Ç.'deydik " dediler. Bi
raz sonra zayıf olanı "Korkmayın sizinle i l 
gisi yok. Arama yapıp gidilecek. Daha sonra 
sizinkine de bakacağız"dedi. Bıyıklı, esmer 
olanı diğerlerine "Bunlar bizden"deyip yuka
rı kata çıktı. Bu arada anahtarlar ellerinde 
olduğu için kapıları açmaya çalışıyorlardı. 
Artık beklemenin bir anlamı yoktu. Yaka
lanmanın sırası da değildi. Kılığım bozuk, 
bu kadar adamın önünde çekiniyormıışum 
gibi yoldaşa söyledim. 0 da "Git çorap giy" 
dedi. Arka odaya geçip balkonun kapısını 
açtım. Çevreyi kontrol ettim, sarmamışlar- 
dı. Geri dönüş şansım olmaz diye 3. katın 
balkonundan sarkarak atladım. 2. katın bal
konuna çarptım, bahçe duvarını ortalar 
şekilde düştüm. Bir an için kendimden geç
tim. Ayağa kalktım bacak ve kalçada sorun 
var ama kaçmama engel değildi. Yan bahçe
de hızla uzaklaşmaya başladım. Bu arada 
yalın ayak, tayt ve tişört üzerimde, başka 
hiçbir şey yok (para, kimlik vb.). Yolu koşa
rak geçtim. Yoldan uzak duruyordum. Tepe
lik, dikenli, sazlık ve çamur olan araziye

geçip, tepeye vardım. Çalılıkların içine yatıp 
evin olduğu bölgeyi gözetlemeye başladım. 
Polisler aramaya çıkmıştı. Resmi oto farla
rını iyice açmış yol üzerinde yavaş yavaş 
ilerliyordu. Bu sırada anons da yapıyorlardı 
ama tam olarak anlayamadım. 2-3 kez silah 
sesi geldi. Böylece korkup çıkarım diye dü
şünüyor olmalılar diye düşündüm. Fazla 
beklemeden iyice eğilip koşarak tepeyi geç
tim. Tepenin bu tarafı sazlık ve sulaktı. Faz
la derine girmeden burayı geçmeye çalıştım. 
Bu kez de köpekler havlamaya başladı, bana 
doğru geliyorlardı. Polis köpekleri diye dü
şündüm. İyice hızlandım. 0 kadar çok yorul
muştum ki düşe kalka son tepeye ulaştım. 
Köpekler bana ulaşmadan çıkmam gereki
yordu. Bacağımı açamadığımdan tepeye çık
makta zorlandım. Çıktığım yerde işçi bara
kaları var. Topallayarak orayı geçmeye çalı
şırken birisi beni gördü. Seslendi, durma
dım. Bu arada yanıma geldi ve kolumu tuttu. 
Kim olduğumu, bir şey olup olmadığım, yar
dım etmek istediğini söyledi. Yardım ede
cekse para vermesini, başka bir şeye karış
mamasını istedim. Ona güvenmiyordum. 
200 bin lira verdi. İleride polislerin olabile
ceğini söyledi. B iran için durakladım. Bun
da haklılık payı vardı. Işıklar her şeyi net 
gösterdiğinden kum yığınına oturdum. Tek
rar yanıma geldi; "Önce ben gidip bakayım, 
sonra sen gidersin"dedi. Kendine güvenme
diğimi ve gitmesini istemediğimi söyledim. 
Bu kez de boş bir barakanın oluduğunu ora
da bu gece kalıp ertesi gün gidebileceğimi 
söyledi. Yine ne olduğunu sordu. Bu durumu
mun nedeninin polisler olduğunu söyledim. 
"Neden bunu yapsınlar?" dedi. "Hiç mi gaze
te okumuyorsun?" diye çıkıştım. Gazeteci 
olduğumu söyledim. İsmini, nereli olduğunu 
sordum. Bu arada barakaya da geldik. Kim
liğini görmek istediğimi söyledim. Çıkarıp, 
bana verdi. Işığın az oluşundan fazla seçe
miyorum ama söylediğine yakın şeyler vardı. 
Barakanın anahtarı olmadığı için camı kırıp 
içeri girdi ve beni de çekip içeri aldı. Tek 
başıma çıkamadım. Barakada ışık yok. Su 
bulup ayaklarımı yıkadı. Camı kırarken eli



de kesilmiş. Beni önce hırsız zannetmiş, daha 
sonra birileri saldırdı ondan kaçıyor diye dü
şünmüş. Köpekler de çoban köpekleriymiş. İs
mimi, nereli olduğumu sordu. Bunları bilme
sine gerek olmadığını, B. gazetesinden oldu
ğumu söyleyip gazetenin içeriğinden bahset
tim. İşçi kendi durumunu anlattı. Yine de bu 
düzenin değişmeyeceğini söyledi. Ben de deği
şebileceğini anlattım. Başka şeyler düşün
memesi için ailesiyle ilgili sorular sordum. Er
tesi gün barakaya başka birilerinin gelebile
ceği, beni nasıl koruyacağı yönünde fikirler de 
söyledi. Barakada yataklar olduğundan içine 
girip uzandım. Ağrılarım iyice şiddetlendi, ha
vanın soğuk olmasından dolayı titremem de 
durmuyordu. İşçi kendi barakasına gitmek 
istedi. İzin vermedim. En sonunda burda 
üşüdüğünü, eğer gitmez ise yanıma uzanıp 
yatacağını söyledi. Saat 4.00 olmuştu zaten. 0 
zaman git dedim.

Bir türlü uyuyamadım. Evin takiple düşmüş 
olabileceğini düşünüyordum. İşçi daha sonraki 
gelişinde yiyecek, terliğini ve cebindeki para
sının üçte birini verip artık görüşemeyeceğini, 
etrafın sakin olduğunu söyleyip vedalaştı. Te
şekkür ettim. Bir süre sonra eski işçi elbisele
rini giyinip barakadan çıktım. Diğer baraka
daki işçiler gördü seslenmeye başladılar, dö
nüp bakmadım bile. ... kavşağına geldim. O 
anda bir araba çıktı. Yoldaşın bahsettiği ara
ba diye düşündüm (rengini ve plâkasını unut
muştum). İçinde iki kadın ve erkek şoför vardı. 
Arkadaki kadın iyice beni süzdü. Yavaş yavaş 
giderek bir arabanın önünde durdu. Bu arada 
beni göremeyeceği anda taksiye bindim yan 
yoldan ...'ya gitmesini istedim. Yol parası ola
rak elimdekinin tümünü verdim. İndiğimde 
yine aynı araba dibimde bitti. Kadın yine in
celedi. Ben bakmamaya çalıştım. Gayet sakin 
yan yola girdim. Herhalde ne olduğunu anlaya
madılar ve hızla ilerlediler. Kılığımdan dolayı 
herkes tuhaf tuhaf baktı. Tanıdık yere girip 
durumu anlattım. Hemen bana kıyafet ge
tirdiler (İki bacak arasındaki kemik kırılmış. 
Aynı bacakta eziklik, morluk, diğer bacakta; 
diz kapağı kötü bir şekilde sıyrılmış, ayak
larda sıyrıklar, diken batmalarını hissetmiyo
rum bile). Orada kalma imkanımın olmadığını

söylediler. Zaten kalamazdım da; son ara
badan dolayı rahat değildim. Yüklüce para 
verip gideceğim eve bıraktılar. Eve girerken 
bakkal ve yanında bir kişi beni gördü. Eve gir
diğimde evdekiler şaşırdılar. Durumumu b il
diklerinden fazla soru sormadılar. L'ye biraz 
bahsettim. O gece ve ertesi gün yataktan çıka
madım. L'nin kaynanası ve kocası kalmamı is
temiyorlardı. L saat 10.00 gibi hazırlandı ve 
not yazıp B'ye ulaştırılması gerektiğini söy
ledim. Eve gelenlere kaza geçirdiğimi söylü
yordum.

Öğle üzeri bir kadın birilerini sordu. Yaşlı 
kadın da "Burada kimseyi tanımam, böyle bir 
kişi de burada yok" deyip kapıyı kapattı. Dışarı 
çıkan kadını gördüğümde ...'daki arabada gör
düğüm kadına benzettim. Yine de emin deği
lim.

Akşam 19.00 oldu halen L gelmedi. İyice 
endişelenmeye başladım. Saat 20.00 gibi ha
berlerde bizimkilerin resimlerini gördüm. Bu 
kadar kişi nasıl alındı? Evde birçok kişi var, 
diğer odaya geçip dışarı baktım. Karşı in
şaatta 5-6 kişinin durup evi gözetlediğini far- 
kettim. Evden yaşlı kadın ve çocukla çıktım. 
Aşağı yola inerken kırmızı araba, yavaş yavaş 
gelip durdu ve geçmemizi bekledi, içinde de iki 
genç tip. Önlerinden geçtikten sonra araba 
ilerledi. Bir eve kendimizi misafir ettirdim. 
Hava biraz kararınca dışarı çıktık. ...'daki 
gördüğüm araba bir evin önünde durdu. Yönü
müzü ters dönüp yaşlı kadına yolu tarif edip 
ayrıldım. Ara yerlerden geçip bir eve girdim. 
Üst kattan Kürtçe konuşma duyunca oraya 
çıktım ve misafir kabul edip etmeyeceklerini 
sordum. Kadın kabul etti. Ne olduğunu sordu
lar. Bir bahane buldum. Kalabileceğimi söy
lediler. Bu arada kadın mutfakta iken diğer 
bir eve iki kişinin bir şeyler soruduğunu, biri
lerini aradıklarını söyledi; "Bu tarafa doğru 
geldiler"gibi şeyler duymuş. Bu kez gazeteci 
olduğumu, gece yarısına kadar kalmam gerek
tiğini, gelirlerse bir şey söylememelerini iste
dim. Çok korktular. Bunu kaldıramayacak
larını, daha sonra birçok evi basabileceklerini, 
bir süre merdiven altında kalıp çıkabileceğimi 
söylediler. Mecburen çıktım. Bir süre sonra 
hızla dereye yöneldim.



Geçiş yapabileceğim bir yer olmadığından 
derenin kenarına gelip otların içine otur
dum. Yağmurdan dolayı deredeki su yüksel
miş ve akıntılıydı. Bahçelerin yan yolunda 
resmi polis otosu ışığı araziye tutarak yavaş 
yavaş ilerliyordu. Bir süre sonra suya girip 
kendimi akıntıya bıraktım. Su fazla derin 
değildi/ bazı yerlerde ellerim yere değiyor
du. Daha önceden tel örgüye takılmış bir 
yığına tutundum ve onun üzerinde bir süre 
dinlendim. Bir süre sonra çıktım. Eğilerek 
sazlıkların içinde ilerlemeye başladım. Evle
re yönlendiğim anda köpekler havlamaya 
başlıyordu. Tekrar dereye inmek zorunda 
kalıyordum. Artık saat 3.30-4.00 olmuştu. 
Köpeklerin sesleri bir türlü susmadı. Karşı 
tarafta evlerin arasında yavaş yavaş bir ara
ba dolaşıyorken geri dönüp durdu. İnen yok/ 
binen yok. Sanırım bulunduğum yere bakıy
orlardı. İyice eğildim. Bir süre sonra gitti. 
Hemen dereye indim. Dere milli olduğu için 
ilerlemem de zor oluyordu. Şafak olmuştu. 
Bir adam bana doğru geliyordu. Tepede gör
müş olmalı. İlerdeki ağaç köprüye yönlendi. 
Ondan önce, dereden çıkıp hızla evlerin ar
alarından bir yere gizlendim. Bir saat sonra 
işlerine gitmek için hazırlanan kişiler var. 
Beni bu halde kimse evine alamaz diye dü
şündüm. Bir süre sonra dama çıkan bir ka
dın beni gördüğü için hemen ordan uzaklaş
tım. Ana yola çıkıp küçük bir kamyonete 
bindim. Yol ayrımına kadar götürebilecekle
rini söylediler. Bu arada ne olduğunu sordu 
lar. Sonuçta halen ıslaktım. Bir yalan attım. 
Onlar pek inanmadı ama önemli olan o böl
geden uzaklaşmaktı. Yol ayrımında indim.

Paralı otobüslere el kaldırıyorum (durak 
olmadığı için) hiçbiri durmuyor. Uzakta res
mi polis otosunu farkettiğimde bariyerleri 
yatar vaziyette geçtim. Beni farketmemiş- 
lerdi. Biraz sonra sivil bir arabadakiler dik
katlice baktı ileride sanayiye girdi. 0 anda 
bir otobüs durdu. Hemen bindim. Ücreti 
uzattığımda "Abla bunlar ıslak" dedi. "Boş 
ver" dedim. Rahatsız olduğum bir tip oto
büse bindiği için indim. Ara sokaklara dal
dım. Aslında nereye gidebileceğimi tam 
ayarlayamıyordum. Olayların gelişimine gö

re hareket ediyordum. Bu sırada duraktaki 
bir kişi de uzaktan benle aynı doğrultuda 
gidiyor. Ondan hızlı davranıp sokakları geç
tim ve arkadaşımın bulunduğu apartmana 
girdim. Kapıyı kaynanası açtı. Arkadaşım 
geldi ve içeri aldı. Kaza geçirdiğimi söy
ledim. Hemen banyoya girdim. 0 an için sı
cak su ile banyo yapmaya diyecek yoktu. Ay
nı gün birçok misafir geldi. Ev tam anla
mıyla curcuna. 23 gün burada kaldım. Artık 
iyileşmiştim. Teşekiir edip ayrıldım.

Çarşı merkezinde yoğunluk var. Zaten bu 
normaldi. Bir dolmuşa bindim. Artık bir an 
önce yoldaşlara ulaşmam gerekiyordu. Du
raklarda yoğunluk var. Son zamanlarda 
P'de birçok olaylar olmuştu. Bundan dolayı 
da yoğunluk olabilirdi. Yol ve duraklar ta
mirde olduğu için güzergâhlar değişmiş. Bir 
otobüse bindim. Emniyetin önünden geçti. 
İlk kez görüyorum burayı. Bir yol ayrımında 
indim. Operasyonun gelişimini bilmediğim 
için asıl gitmem gereken yeri son şans ola
rak kullanacaktım. Birkaç araç daha değiş
tirip arkadaşımın geleceği eve gittim. Ev 
taşınmış, taşındığı yerde bir süre araştırdım 
ama bulamadım. Böylece son kontrolü de 
çektim. Asıl gideceğim eve gittim. Evdekiler 
şaşırdı, aynı zamanda sevindiler. ...'nın ya
kalandığını, üzüldüklerini benim haberim 
olup olmadığnı sordular. Öğrendim ama na
sıl oldu bilmiyorum dedim. Akşam olunca ... 
geldi. Konuştuk, o da pek bir şey bilmiyor. 
Ama geleceğimi biliyormuş. İyi, not ulaşmış 
diyorum.

Evden kaçtığımda yanıma bazı şeyleri ala
bilirdim. Ama o anın hızlı gelişiminin oluş
turduğu heyecandan olsa gerek bunu yap
madım. Ama bunun ezikliğini de yaşıyorum. 
Öyle ki rüyalarıma bile girer oldu. 0 an se
çim yapmam gerekiyordu; geriye dönsem 
hiçbir dokümanı yoketmeye fırsatım olma
dığı gibi kaçma şansım da kalmazdı. Ama 
yine de denemeliydim. Sadece kendimi kur
tarmıştım. Yoldaşı ve dokümanları kaptır
mıştık.

Bir hafta sonra yoldaşla görüşeceğim.
Yoldaşı gördüğümde ise sevincime diyecek 

yok.



Şehitlerimizi kitlelere taşımak işin.,.
Komünizmin ve devrimin şehitlerin

de simgelenen, devrimci değer ve özel
likler, onların yaşamlarında, yalın kişi 
liklcrinde, şehit düşme biçimlerinde so 
mutlanmış olan değerler, toplumsal 
çürüme, sınıf ve kitle hareketindeki ge
nel gerileme, devrimci örgütlerdeki güç 
kaybı ve tasfiyeciliğin derinleştirdiği 
erozyona karşı güncel bir önem ve an
lam kazanmaktadır. Mücadelenin bir
birinden farklı dönemlerinde de ilkesel

riııi buluruz. İşte onların yaşamalarını 
biçimlendiren temel ilkesel değerler ka 
dar bıı ilkesel değerlerin çeliğe su veril 
me süreci içerisinde nasıl gelişip biçim 
kazandığının ayrıntılarıyla, geçiş ve 
sıçrama evreleriyle, mücadelenin dur
gun, gerilemelerin olduğu ya da sıçra
mak dönemleri içerisinde hangi yeni 
özelliklerle bezendiğinin öğrenilmesi, 
bizlere zengin bir deneyim sunar.

Bu evrede her bir komünist ve dev
rimcinin özsel birikim ve tec
rübeleri temelinde kendi dev
rimci yaşamının eleştirel bir 
değerlendirmesi ve yeni sıç 
rama dinamikleri için sıçra 
ıııa noktalarının belirlemesi 
ve kendisini bu temelde he
deflendirmesi de gerek döne
min yarılabilmesi gerekse, 

amaçlanan nitelikteki parti kadro yapı
sının öncü bir partizanı olabilmek için 
şarttır. İşte şehitlerimiz belirtilen içe 
rikte kavranıldığında yaşamımızın dev
rimci dönüşüm ve sıçramalarında en 
önemli destek ve yardımcımız, yol gös
tericilerimiz olacaktır. Örgütün bugü 
nü ve gelecekteki biçimlenişi açısından 
şehitlerimizin özsel değerleriyle ve çe
şitli özellikleriyle bilinmesi anlam taşı
maktadır. Onların sahip olduğu özsel 
değerler örgütümüzün sahip olduğu 
özsel değerler olarak, geleceğimizi bi
çimlendireceklerdir. Onların sahip ol 
duğu özellikler ve nitelikler, işte bun-

Mücadelenin birbirinden farklı dönemlerinde 
de ilkesel duruşlar olarak da simgelenen 

şehitlerimizin yaşamlarının özümlenmesi, 
sadece tek bir andaki duruşun değil, o tek bir 

andaki duruşa da temel oluşturan, devrimci 
yaşamın bütünündeki özellikler ve duruşun 

kavranılması her zamankinden önemlidir.
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duruşlar olarak da simgelenen şehit
lerimizin yaşamlarının özümlenmesi, 
sadece tek bir andaki duruşun değil, o 
tek bir andaki duruşa da temel oluştu
ran, devrimci yaşamın bütünündeki 
özellikler ve duruşun kavranılması her 
zamankinden önemlidir. Ve bu yönden 
onların yaşamları dikkatlice incelen 
diğinde örgütsel niteliklerimizin, değer 
lerimizin içerildiğini, bu değerlerin on 
ların gelişiminde özsel değerler olarak 
biçimlendirici olduğunu fakat her biri 
sinde kişisel özellik farklıkları ve içe
risinden geçtikleri, yetiştikleri mücadele 
koşullarından gelen özel biçimlenişle



larm her birinin bilinmesi, bunların 
hangi içerilmiş değerlerle öriilii oldu 
ğıınu, nasıl bir gelişim sürerinin içe 
risinde ve sonucunda ortaya çıktığını 
bilince çıkartmak, bugün daha Cazla 
yoğunlaşılması gereken yöndür. Ihı, 
içerisinden geçtikleri, yetiştikleri mü 
eadele koşulları içerisinde özellikle 
riyle onları tanıma, onlarla daha de 
rin bir ilişki kuruşun olanağını bize 
verecektir. Komünist kişiliğin kıv 
rıınsal ama bir o kadar da yaşamsal 
olan biçimlenişinde ayrıntılarda saklı 
olan kimi tutum ve özelliklerinin öğ 
ren ilmesi ve anlamının kavranılması 
bizlere eksiksiz bir şekillenme ve du 
rıış açısından büyük katkı sağlaya
caktır. Onların anılarına soyut ve sa
dece devrimci bir duygusallık içeri
sinde kalan bir bağlılık değil, derin 
bir bağlılık, onların uğruna yaşam
larını verdikleri amaç ve ideallerini 
ileri taşımakla birlikte onlardan öğ 
irilebilmeyi gerektirir.

Örgütümüzün uzun bir süredir 
gündeminde olan şehit yoldaşlarımı
zın yaşamlarını anlatan bir kitap 
çıkartma projesini somut bir adıma 
dönüştürme düşüncesindeyiz. Bu 
konuda oldukça zengin ve birikmiş 
oıgüt dokümanı bulunmaktadır. Ki
tapta bunlar değerlendirilecektir. Fa
kat bunların değerlendirilmesinde 
kitaba özgün bir biçim ve içerik ka
zandırabilmek gerekmektedir; öte 
yandan şehit yoldaşlarımızla ilgili 
(yaşamları, ortak mücadele dene
yimleri anlatımları, onların kişilik 
özelliklerini, duruşlarını yansıtan bir

olay, veya bir sohbet, şehit düştük
leri anda bizde uyandırdıkları esin, 
kişisel gelişimimizde şehit düşen bir 
yoldaşın nasıl bir etkide bulunduğu, 
onun ölümünden neyi öğrendiğimiz) 
.... Bu konularda zengin bir çeşitlen
dirme olmasını istiyoruz. Bu küçük 
bir anekdot da olabilir.

Amacımız şehitlerimizi soyut 
varlıklar olarak değil mücadelenin ve 
kişisel özelliklerinin canlı değerle
riyle, komünist devrimci insanal 
özelliklerini de yansıtabilecek biçimde 
anlatabilmektir. Bu amaçla yoldaş
lar, içeriği ve biçimi standartlaşmış 
olanın dışına taşıyabileceğimiz öz
gün yönlerin de bulunduğu zengin
leştirici öneriler ve somut katkılarla 
gelmelidirler.

Kitabın bütününe ilişkin tasarım; 
nasıl bir akışın olması gerektiği, şiir, 
resim düzenlenmesi bağlantı ve ge
çişler, kapak ve sayfa tasarımları 
üzerinde somut önerilerde bulun
malıdır. Şehitlerle ilgili hazırlaya
cağımız kitap bugüne dek onlara il
işkin yazılmış anlatı ve değer
lendirmelerin bir toplamı olacaktır. 
Fakat bunun yazı ve fotoğrafların 
ardı ardına sıralanması biçimiyle 
değil özgün bireşim ve güçlü bir 
akışla verilmesidir amaçlanan.

Kitapla ilgili öneri ve değer
lendirmeler için ön bir perspektif 
olarak, 'Onlann Anılarına Bağlı 
Kalmak, Onlann Amaç ve İdeallerine 
Bağlı Kalmaktır' yazısı ve şehitle
rimizle ilgili diğer yazılarımız okun
malıdır.
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