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Biz hazır mıyız?
Son ayların kitle eylemlerinin, top

lumu derinden etkileyen olayların 
açığa çıkardığı soru nedir? Eğer içe 
dönük dar bir yapı değilse ve dev

rim iddiasını taşıyorsa, bir örgüt için toplum
sal olay ve gelişmeler karşısındaki tutum, 
kitle eylem pratiği, kendi konumunu değer
lendirmekte başlıca ölçüttür, ideolojik bir 
grup olmaktan, dar ve çevresel bir faaliyet 
yürütmekten çıkmış partileşme sürecindeki 
bir örgütün, teorik, politik ve bütün örgütsel 
birikiminin kristalize olduğu ve olacağı alan 
kitle eylemleridir. Kitle eylemlerine dönük 
politika ve pratiğimiz, bütün örgütsel çalış
mamız için bir ölçüt oluşturmaktadır ve kitle 
eylemi karşısındaki tutum başta olmak 
üzere her düzeydeki örgütsel faaliyetimiz 
için yanıtlamamız gereken soru, "Biz hazır 
mıyız, sürece, gelişmelere etkin müda
halede hangi noktadayız?" olacaktır. Ör
güt çalışmasını nesnel ölçütler içerisinde 
değerlendirmenin, amaç ve hedeflerimizle 
sureklileşmiş bir ilişki kurmanın sorularıdır 
bunlar aynı zamanda. Önderlik iddiamızın, 
partileşme yürüyüşümüzün gerçeğin ölçüt
lerine vurulması, onu geliştirebilmenin ge
reğidir.

Son aylarda birisi doğrudan sınıf müca
delesi temeli üzerinde genel grev-genel 
direnişe doğru ilerleyen emekçi kitle eylem
leri, İkincisi, depremin sosyal bir felakete 
dönüşmesi biçimiyle iki büyük toplumsal 
olay gelişti. Ayrıca devrimci örgütsel etkin

liğimiz içerisinde SAG ve ÖO yıldönümü 
kampanyası ve son olarak hapishanelerdeki 
faşist katliam ve direnişe destek ve protesto 
için gerçekleştirilen militan eylemler bulu
nuyor. Alansal ve yerel düzeyde sürdürdü
ğümüz özgül çalışmaları ayıracak olursak, 
son dönemde siyasal-örgütsel çalışmamızın 
ekseninde bunlar yer almaktadır. Değerlen
dirirsek, genel grev-genel direnişe doğru gi
den işçi, emekçi eylemlerine örgütün müda
hale ve yönelimi, hızlı gelişme ve değişme
ler karşısında politika üreten, ajitasyon ve 
propaganda araçlarını etkin ve yaygın bir 
şekilde devreye sokan bir çizgide olmuştur. 
Örgüt güçlerinin mevzilenişinde ise, az sayı
da yoldaş başından itibaren kitle eylem 
sürecine tüm gövdeleriyle girmiş, ardısıra bir 
bölük yoldaş daha onlara katılmış fakat 
MK'nin 'Bütün güçler işçi hareketine' biçi
mindeki direktif içeren genelgesine karşın
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tüm güçlerin katılımı gerçekleşmemiştir. 
(Burada genelgelerin örgütsel anlamı ve 
direktifin kavranışındaki, emekçi kitle eyle
minin girdiği kritik aşamada müdahalenin 
kazandığı önemin kavranışındaki zayıflıklar, 
daha temelde sınıf ve kitle çalışmasındaki 
yönelim zayıflığıyla içiçe geçmektedir; altını 
kazıdığımızda örgütün merkezi iç örgütlen
me yetersizliği ve kitle çalışmasına uzaklık 
bulunmaktadır.)

Deprem, salt bir doğa felaketi olarak algı
lanmamış ve yönelim de sosyal yardım kap
samıyla sınıriandırılmamıştır. Bütün halkı 
derinden etkileyen bu olayın siyasal ve sos
yal boyutunun birlikte kavranışı ve azımsan
mayacak sayıda yoldaşımızın hızlı bir şekil
de bölgeye akışı ileri bir yaklaşımdır. Ken
disini sadece yardım faaliyetiyle sınırlama
yan. yardım faaliyetini organize ederken po
litik çalışma ve ilişki geliştirmeyle birlikte yü
rütülen bir çizgide sürdürülmüştür çalışma
lar. Deprem bölgesinde çalışmaların yer se
çilerek odaklanması, alansal ilişki kuruş, 
komiteleşme yönünde atılan adımlar, genç
leri ve kadınları örgütleme, işçilerle bağ kur
ma girişimleri çalışmanın ileri adımları ola
rak ortaya çıkmaktadır, örgüt çalışmasının 
bu biçimleri, alanda çalışma yürüten yoldaş
ların dediği gibi 'parti tarzı'na uygun yön
temlerdir; alansal etki geliştirme ve onun 
içerisinde bağlar kurma biçimiyle örgütü 
geliştiricidir. Belki daha değerli ve öne çıkan 
bir kazanım da eğiticilerin eğitilmesidir, alan
da çalışma yürüten örgüt güçlerimiz büyük 
bir felaket sonrasında emekçi kitlelerle 
düşünsel-duygusal bir bütünleşme yaşa
mışlar, heterojen bir bileşime sahip bir kitle 
içerisinde ve özgül sorunlar temelinde örgüt
lenme çalışması yürütmüşler, bu bileşim ve 
yapı içerisinde sorunları çözme yönünde 
zengin bir deneyim edinmişlerdir. Devrimci 
kitle çalışmasının biçim, araç ve yöntemleri, 
yaratıcı uygulama, alan örgütçülüğü pers
pektifinin gündelik çalışma ve kampanya 
tarzı faaliyetlere uygulanması, örgütsel ça
lışmamızın kilit sorunlarıdır, Bu yöndeki her 
açılım bizi geliştirici olacaktır.

Politikaların pratiğe taşınması yönünde 
gösterilen çaba, olay ve gelişmeler karşısın 
da gösterilen örgütsel refleks, son dönem 
deki örgütsel çalışmamızın, yoldaşlarımızın 
özveri ve militanlığının vurguyla belirtilmesi 
gereken yönünü oluşturmaktadır. Her bir ça 
lışmamızın. yürüttüğümüz faaliyetlerin eksik 
yanlarını, hatta birçok eksiğini bulabiliriz ve 
bulacağız da. Onları adeta parçalamasına 
da ele alacağız. Fakat son süreçte en fazla 
görülmesi gereken, dikkate değer olan ve 
coşkuyla karşıladığımız; örgütsel refleksle 
rimizdeki gelişme, politikanın özveri ve mili 
tanlıkla pratiğe taşınması yönündeki çaba 
dır. Örgütsel yönelim ve reflekslerdeki güç 
lenmeyi, işçi eylemleri ve deprem sonrasın 
da bölgeye akışta olduğu gibi, yaşamın 
hücreleştirilmesine karşı kampanyada, son 
cezaevleri direnişinde ülke içi ve dışında os 
keri ve legal alanda gerçekleştirilen destok 
eylemlerinde de görüyoruz. Örgüt çalışırın 
sının birbirinden farklı alanlarında sergile 
nen devrimci inisiyatif ve pratik bütünde güç 
lenmiş bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Merkezi 
örgütsel faaliyetin bölge ve alanlara in 
şınmasıyla birlikte örgütsel şekilleniş güç 
kazanmakta, karşı karşıya olunan sorunların 
büyüklüğüne karşın kadroların politik bilinç, 
moral donanım ve pratik duruşu güçlenmek 
tedir. Alanlara hakimiyet, alan kadrolaşması 
ve alanlarda faaliyetin sürekliliği yönünden 
henüz yolun başındayız, bununla birlikte 
kimi alanlarda yoldaşlarımız yer tutmaya, İşi 
öğrenmeye başlamışlardır ve bu sınırlı du 
rum dahi ileri doğru bir atılımın, açılımın 
başlangıcı olabilmektedir. Bu bize zorlama 
m ız gereken yönü de göstermektedir.

Gelişmeleri örgütsel çalışmamızın diğeı 
yönleriyle ilişkilendirerek değerlendirecek 
olursak, devrim-karşıdevrim arasındaki İliş 
kilerin, devrimin güçlerinin içerisinde bulun 
duğu durumun bir geçiş dönemi içerisind© 
devrimci bir politik duruş noktasından 
ele alınması, güncel politik görevlerin stro 
tejik görevler perspektifinden belirlenerek 
tasfiyecilikle ayrımın da bu eksen üzerinden 
çizilmesi, dönemin özellikleriyle birlikte yıkıcı



etkisi daha fazla olacak PKK tasfıyeciliğine. 
ulusal hareketteki derinleşen reformizme 
karşı etkin mücadele, karşı yörüngede güç 
oluşturma yönündeki politik-teorik çalış
malarımız başlı başına önem taşır. Bugün 
politikada önünü görmek, bir yoldaşın dediği 
gibi 'örgütün bize kazandırdığı olay ve 
gelişmelere üstten ve ilerden bakabilme 
gücü'ne ulaşmak, pratikteki sağlam duru
şun ve gelişkin bir pratik içerisinde olmanın 
yegane güvencesidir. Burjuvazinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde ekonomik, politik vd. 
yeniden yapılanma süreçlerinin çözümlen
mesi, kapitalizme karşı sosyalizm alternati
finin güçlendirilmesi, parti kültürü, örgütün 
teorik faaliyetinin bütünü, politikalarımıza 
derinlik katmakta, uzağı görmemizi sağla
maktadır. Süreç ve gelişmeler karşısında 
gösterilen devrimci reflekslerdeki artış, ini
siyatif ve özveri, kitle çalışması ve militanlık
taki örnek tutumlar -ivmeleyici bir rol oyna
yan, bugüne yanıt verecek alternatif parti 
düşüncemizin, partiyi yaratacak kadrolar 
olma idealimizin bugünün pratiğindeki yan
sımalarıdır. Bizi hedefe doğru ilerleten bu 
adımlar, durağanlığa teslim olmuş, değişik 
düzeylerde tasfıyeciliğin etki alanına girmiş 
örgütlerle de aramızdaki açı ve yönelim far
kını belirginleştirmektedir.

Büyük denizlerde yüzmek!
Örgüt çalışmamızın gelişen yönleri, sıç

rama noktaları üzerinde durduk. Bunların 
bilince çıkarılması, derinlemesine özümlen
mesi önemlidir. Örgütsel çalışmanın gelişen 
biçimleri, daha üst ve gelişkin biçimlerin içe
risinden bakılarak kavranırsa, olması gere
kene doğru daha hızlı ilerlenir ve bizi geliş
tirecek olan da budur. Çalışmanın geri ve 
ilkel biçimlerinden devrimci kopuş, gelişen 
biçimlerin üzerinden daha ileriye doğru yü
rüme; bu yönteme sıkıca sarılınmalı, sahip- 
lenilmelidir. Büyük bir iddianın taşıyıcısı ol
maya doğru da ancak bu şekilde ilerleye
biliriz.

Büyük bir iddianın taşıyıcısı olmak, büyük 
denizlerde yüzmeyi, büyük dalgalara yön 
vermeyi gerektirir. Ve bu, sorunların ölçüt
lerini de büyütmektedir;'kitle hareketlerine 
müdahalede, örgütün devrimci etkinliğinde 
kendiliğinden harekette bir yön değişimi, sı
nıf mücadelesinde devrimci bir dönüşüm ya
ratmayacak, parçayla sınırlı bir müdahale 
değil, partileşmenin önderlik ölçütleri içeri
sinde politik maddi bir güç oluşturarak pra
tiğe dönüştürücü bir müdahalede bulunul
ması ereğine uygun bir hareket tarzı gelişti
rilmelidir. Örgütün pratiğinin ileri yönünden 
geliştirilmesi, "Biz hazır mıyız? Neye hazır 
olmalıyız?" sorularının ülke düzeyindeki sı
nıf mücadelesinin ölçekleri içerisinde ve kitle 
hareketinin kritik evrelerine müdahale soru
su olarak sorulup yanıtlanmasıyla birleşme
lidir.

Kitle eylemi karşısındaki tutum, dönüştü
rücü müdahale -bunu, partileşmenin önder
lik düzeyi açısından temel bir ölçüt olarak 
görüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi, kitle 
eylem pratiği, öncü müdahalenin geliştirilip 
geliştirilmemesi, bütün örgütsel birikimimizin 
gelip kendisini vurduğu denektaşıdır. Bu 
noktada kitlesel hareketin bugünkü biçim
lerinin, durağanlığı ve sıçrama dinamiklerini 
barındıran gelişme özelliklerinin bilinmesi, 
"Biz hazır mıyız, neye hazır olmalıyız?" 
sorularının geniş ölçekler içerisinde yanıt
lanması için gereklidir. Bu stratejik bir ko- 
numlanış içerisinde temel eksikliklerin bilin
ce çıkarılmasını sağlayacağı gibi, özellikle 
kitle hareketlerinin kritik evrelerine nasıl bir 
müdahale geliştirilmesi, nasıl bir hazırlık ya
pılması gerektiği konusunda ön açıcı ola
caktır.

Kitle hareketinin seyri
'H içb ir §ey eskis i g ib i o lm ayacak!’, önce 

Susurluk, ardından deprem sonrasında libe
ral muhalefetin dile getirdiği bir slogandı. 
Faşist diktatörlüğe karşı tepkinin ve hare
ketin kitlesel dalga biçimine büründüğü her 
süreçte söylenen bu sözler, her ne kadar



dünden kopuş yönünde bir niyeti, ’eskis i g ib i 
yönetilm em e' istemini itade etse de kitlesel 
eylem dinamiklerinin bugünkü gerçekliğini 
gözardı ettiğinden ardısıra bir hayal kırıklığı
na dönüşmekte, onu da bir yorgunluk, ka
nıksama hali ve yılgınlık izlemektedir. Top
lumsal muhalefete sulandırılmış liberal re
formist görüşlerle katılan aydın ve kitleler
den küçük burjuva devrimci çevrelere doğru 
genişleyen bu düşünce ve psikoloji 'Bu 
m em lekette h içb ir şey değ işm ez' görüşüne 
varmaktadır. Dalgadaki yükselişte birlikte 
kabaran umut ve eylem coşkusu sönmekte, 
tasfiyeci bir ruh halinin kapısı bilinçli-bilinç- 
siz aralanmaktadır.

Toplumsal hareketlerin gelişme biçim
lerinin bu dış yüzeysel algılanışı, hareketin 
içsel süreçlerini, oluşan birikimleri, hangi en
gellerle karşı karşıya olduğunu görmekten 
uzak bu yaklaşım, onun gelişme dinamikleri
ni de görememektedir. Deprem üzerine in
celeme yapan bilimadaınları her gün iki bi
nin üzerinde deprem olduğunu ama bizim 
bunların hemen hiçbirisini hissetmediğimizi 
söylüyorlar. Yerküre adeta canlı bir organiz
ma gibi nefes alıp veriyor, kimi yerlerde ka
barma, kimi yerlerde çökme oluyor, ateş ve 
dumanlar çıkıyor, depremler, yeni gazları, 
maden sularını, kaynak sularını yeryüzüne 
doğru itiyorlar! Biz ise bunların farkında de
ğiliz! Bizim farkında olduklarımız sadece 4 
ve onun üzerindeki büyüklükte depremlerdir 
ki. onları da yerleşim bölgelerini etkiledi
ğinde hissediyoruz. Oysa büyük depremler, 
yerkürenin bu süreklileşmiş hareketinden 
farklı bir sürecin içerisinde gerçekleşmiyor
lar; yine sıkça söylendiği gibi 'tetiktem e' etki
siyle ilerliyor ve yayılıyorlar.

Kitle hareketlerinin gelişme biçimlerine 
de bu görüş açısından bakmayan bir dev
rimci, toplumsal hareketin sadece algılana
bilen depremlerini bekler, sadece hareketin 
bu gelişme biçimlerini tanırsa ciddi bir yanıl
gıya düşer. Özellikle bugün içerisinden 
geçilen dönemin kitle hareketinin gelişme 
özellik ve biçimlerini kavramakta zorlanır, 
hatta hiç kavrayamaz. Kitle hareketlerine on

yıllık bir sürecin içerisinde baktığımızda şu 
ya da bu konu ve talep etrafında bölgesel, 
sektörel düzeylerde ya da genelde bir yük
seliş gösterse de daha üst biçimlere geçişte 
hareketin içsel zayıflıkları ortaya çıkmakta, 
faşizm ve sermayenin siyasal ve ekonomik 
terörünün yoğunluğuyla birlikte kırılma ve 
durağanlaşma, hatta mevzi kaybı gerçek
leşmektedir. Emekçi sınıfların 12 Eylül’le bir
likte var olan örgütlenmelerinin de bastırı
larak dağıtılmasından sonra faşizm ve ser
mayenin terörünün daha da şiddetlendiği 
ekonomik kriz koşulları içerisinde kendisini 
ilerden örgütleyerek çıkış yapamayışının, 
süreci yaramamanın sancıları, zorlanmaları 
yaşanmaktadır. Sosyalizm dalgasındaki, - 
dünya işçi ve halk kurtuluş hareketlerindeki 
tarihsel gerileyişle, ekonomik, toplumsal, 
siyasal, kültürel sisteme bağlayıcı mekaniz
maların sarmal etkisiyle de birleşmektedir 
bu. Sübjektif etkendeki yetersizlik, önder ve 
yönetici işlevlerin süreçlerin ihtiyaç duyduğu 
düzeyde, özellikle de kritik eşiklerin aşılması 
evrelerinde yerine getirilemeyişi ise başlı 
başına bir handikaptır, işçi sınıfının, emekçi 
kitlelerin sınıf mücadelesinin az çok önemli 
her eyleminde, toplumsal düzeyde önem 
kazanan her olayda aşılamayan temel 
sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır bun
lar. Burjuvazinin kriz ve yeniden yapılanma 
programlarını devreye soktuğu son süreçte 
ise, hareket üzerindeki geriletici, atomize 
edici basınç artmıştır. Sınıf ve kitle hare
ketinde ise süreci ileri doğru yaramamakla 
birlikte. Özgüven, iç örgütlülük, birleşik ey
lem bilinci, dayanışma kültürü, kazanma ka
rarlılığı gibi temel iç öğeler gerilemiş, kay
bolmuştur.

Her yeni kitle hareketi aynı zamanda bu 
içsel zayıflıklarla, çevreleyen negatif etmen
lerin gerileticiliğiyle işe başlamaktadır. Bu 
öznel ve nesnel zayıflıklar, daha yüksek bir 
örgütlülük ve iç dinamizm gerektiren hare
ketin bir biçiminden daha üst biçimine geçiş 
eşiklerine gelindiğinde belirleyici olmaktadır. 
Kitle hareketinde süreklilik ve istikrarlılığı 
darbeleyen bu etmenler, kritik eşikler aşıla-



maçlığında daha geri durumlarda düşülme
sinde de etkili olmaktadırlar.

Son on yıllık kesitte kitle hareketlerinin 
adeta kendisini tekrarlayan bir çizgide 
kalmasının, önüne çıkarılan duvarı aşama
masının nedenleri üzerinde durduk. Kitle 
hareketlerinin belirttiğimiz çizgiler içerisinde
ki seyrini dönem içerisindeki birçok eylem
de, Susurluk sürecinde, genel greve doğru 
ilerleyen son işçi emekçi eylemlerinde, top
lumsal bir öfke kabarmasına yol açan dep
rem sonrası gelişmelerde de görmek müm
kündür. Kitle hareketinin bu seyri, devrimci 
harekette ortaya çıkan tasfiyeci ruh halinin 
(yorgunluk, yılgınlık, mücadeleden uzaklaş
ma, örgütsüzleşme), ilkesel-programatik 
devrimci görüşlerin kırılmaya uğramasının 
başlıca nedenlerinden birisidir. Bu koşulların 
devrimci bir çözümü ve bilince çıkarılmasıy
la onu yaracak inatçı bir devrimci çalışma 
yürütmek yerine koşullara teslim olunup te
mel politikalardan vazgeçilmededir. Resmin 
bütününün ortaya çıkartılması bu açıdan da 
gerekmektedir.

Kitle hareketinin potansiyelleri nelerdir? 
Bu sorunun yanıtı verilmeden, hareketin iç 
kaynama noktalan görülmeden bugünkü 
sürece müdahale edebilmek, nasıl bir çalış
ma yürütülmesi, neye hazır olunması gerek
tiğini bilmek olanaklı değildir. Sömürü ve 
baskının yoğunlaşması, vurgunculuğun ay
yuka çıkması, emekçi halkın yaşam koşul
larının günden güne kötüye gitmesi, en kü
çük talep ve özlemlerinin dahi gerçekleşme- 
yişi ve bunlar için harekete geçtiklerinde ön
lerinde bir duvarla, devletle karşı karşıya 
kalmaları, karşıt bir bilinç ve ruh hali yarat
maktadır. Susurluk, mezarda emeklilik ve 
depremde devletin ne olduğunun açığa çık
ması emekçilerin bilincinde yer etmektedir. 
Kitlelerin pek çok gerçeğin farkında oluşu 
resmin diğer parçasıdır. Bundan dolayı ne 
zaman az çok kararlı ve yığınsal bir kitle ey
lemi gelişse bu özlem, beklenti ve tepkilerle 
yükselmekte, kitlenin azımsanmayacak bir 
kesiminde devrimci politizasyona açıklık, 
eylem zemininde devrimci taktiklere yaklaş

ma olmaktadır. Resmin bütünü içerisinde 
yer alan bu parça, bu yönelim hareketin da
ha üst biçimlerine doğru geçişte açılım hal
kasını, sıçrama eşiğini oluşturmaktadır. Ya
kalanması gereken halka, sıçranması gere
ken eşik budur. "Neye hazır olmalıyız?" 
sorusunun yanıtı da bunun içerisinde bulun
maktadır.

Hareketin daha üst biçimlerine geçiş için 
bu halkaya, bu eşiğe yüklenilmelidir. Bu bir 
hazırlık temelini gerektirmektedir ve bu nasıl 
olacak sorusunun yanıtını, nasıl olmadığının 
yanıtıyla deneyim üzerinden de bulabiliriz. 
Dışsal etki yoluyla, en etkili ajitasyon faali
yeti dahi yürütülse bunun öncü müdahale 
yönünden çok yetersiz kaldığını ve kala
cağını biliyoruz. Etkili bir ajitasyonun, politi
ka ve taktiklerimizin kitlelere götürülmesinin 
değeri tartışılamaz fakat bu her dönem için 
kendi başına yetersizdir; ancak iyi bir örgüt
lenme çalışmasıyla birleşiyorsa etkisini da
ha da büyüterek sonuç yaratabilir. Burada 
sözünü ettiğimiz sadece ajitasyon-propa
ganda ve örgütlenme faaliyetinin bütünlüğü 
değildir; içsel zayıflıklar taşıyan, geriye çeki
ci bir dizi yön içeren bir kitle hareketinin ge
liştirilebilmesi için etkili bir öncü müdaha
lenin ancak içerden yapıldığında başarılı 
olabileceğinin bir koşul olarak kavranma
sının gerekliliğidir. Kitle hareketi, sıçrama 
eşiğine doğru yaklaştığında büyüyen içsel 
zaafları liberal reformist etki ve sendikal 
önderliğe tabi yapısı ancak içerden müda
hale yoluyla aşılabilir.

Kitlesel hareketin sıçrama eşiklerine içer
den güçlü bir önderlik müdahalesinin en yo
ğunlaşmış ve tüm güçler yığılarak da olsa 
sadece o anla sınırlı bir müdahaleyle ger
çekleşmeyeceği bilinebilir. Kitle hareketinin 
tıpkı bir depremdeki gibi 4 ve onun üzerinde 
algılanabilir bir büyüklüğe ulaşmasını bek
lemeden, daha geri biçimlerde sürerken, 
hatta hiçbir hareketliliğin olmadığı dönem
lerde onun içerisinde olmayı öğrenmeliyiz. 
En durağan dönemleri de kapsayacak şekil
de kitleler içerisinde süreklileştirilmiş bir ça
lışma yürütülmeden kitleleri örgütleyebilmek



olanaklı değildir; zorlu eşiklerin aşılmasında 
onların birkaç bildiriyle bizim politika ve tak
tiklerimize inanmalarını, güven duymalarını 
ve peşimizden gelmelerini beklemek ham 
bir hayaldir.

İşçi sınıfının, emekçi 
kitlelerin öncüleriyle 
bağlarının
güçlendirilmesi. Kitle 
hareketinin içerisine 
yerleşmek, içerisinden 
konuşmak
Sınıf ve emekçi kitleler içerisindeki iç kay

namanın yoğunlaşma noktası öncü işçil
erdir. Sınıf ve kitle hareketinin son aylardaki 
gelişimi çok sayıda öncüleşen işçiyi ortaya 
çıkarmıştır. Ayrıca ekonomik sömürünün 
şiddetlenmesi, saldırının en temel hak ve 
kazanımlara yönelmesi, temsilciler, hatta 
kimi sendika şube yöneticileri düzeyinde de 
arayışa yol açmaktadır. Ekonomik-sendikal 
bir örgütlülük ve hareket için de alanın gide
rek daralması, bir şeyler yapma gereklilik ve 
isteğini, zorunluluğunu dayatmaktadır. Kuş
kusuz sınıf hareketinin mücadeleci bir çiz
gide. devrimci sınıf mücadelesi çizgisinde 
geliştirilmesi yönündeki eğilim, yer yer uç 
vermekle birlikte zayıftır. Sendikalizm, re
formist düşünceler, taleplerin en alt düzey
deki ifadesi, sadece kazanımları korumaya 
çalışma ve en geri düzeydeki çözümlere ra
zı olma havası baskındır. Hareketin her ba
şarısızlığı. kritik noktalarda sendika yönetici
lerinin ihaneti, kırılmayı derinleştirmekte, öz
güven yitimine yol açmaktadır. Yenilgi ve 
sıkışmaların yarattığı ruh haline karşın öncü 
işçiler içerisindeki iç kaynama ve bir çıkış 
için arayış sürmektedir. Sosyalizm propa
gandası, sisteme bütünüyle alternatif bir 
çizgiden, onun dışına çıkarak düşünmenin 
gerçekleştirilmesi; öncü işçiler içerisinde 
bu odaktan bir çalışma yürütülmelidir. Çok

iyi bilinmelidir ki. sadece işçi ve emekçi ha
reketinin bugün karşı karşıya olduğu sorun 
lara ilişkin çözüm önerilerimiz temelinde ön 
cü işçilerin kazanılması olanaklı değildir 
Devrimci eğilimler taşımakla birlikte refoı 
mizmin daha baskın olduğu, kendiliğinden 
hareketin içerisinde mücadeleci yöntemlere 
yatkın olmakla birlikte sistem ve verili koşul 
ların içerisinde çözüm arama düşüncesini 
aşamamış ve kısır bir döngü içerisinde dö 
nüp duran, çözümü ve çözümsüzlüğü bunun 
içerisinde yaşayan öncü işçiler, sisteme 
alternatif bir düzlemden ve devrimci bir pers 
pektiften gündelik mücadelenin karşı kar
şıya oldukları sorunlarına bakmaya başlar
larsa ufukları genişleyecek, çözme güçleri 
ve kararlılıkları artacaktır. "A lte rna tif ned ir? ” 
sorusunun sosyalizm perspektifi içerisinden 
yanıtlanması, öncü işçilerin günlük müca 
dele içindeki duruşunu farklılaştıracaktır 
Burada sözünü ettiğimiz genel, soyut biı 
sosyalizm propagandası değil; yaşamın her 
sorununa indirilmiş, somut bir sosyalizm 
propagandasıdır.

Kuşkusuz sadece sosyalizm propagan
dası içerikli bir çalışmayla öncü işçileri de, 
kitleleri de kazanamayız. Sınıf mücadele
sinin karşı karşıya olduğu sorun ve çelişki
lerin çözümü, bu yöndeki politika ve taktik
lerimizin Öncü işçilere ulaştırılması, onlara 
önerilerimizi ayrıntılı bir şekilde anlatmak, 
tartışmak, niçin çözümün bizim önerileri
mizde yattığının ikna edici bir açıklamasını 
yapmak üzerinde yoğunlaşıİmalıdır. Bugün 
pek çok öncü işçi bizi alanlardan, eylemler
den tanımaktadır. Ajitasyon faaliyetimiz bu 
yönüyle etkilidir; grev ve direnişlerde işçiler, 
eylemler sırasında bizi yanlarında görmüş, 
yanlarında bulmuşlardır. Bu anlamda belli 
düzeyde bir güven ilişkisi de doğmaktadır. 
Fakat bu ilişkiler ne süreklileşmiştir. ne de
rinleşmiştir, ne de daha üst bir düzeye çıka
rtabilmektedir.

Bugün sınıf hareketinde pek çok geriye 
çekici yön, devrimci politizasyonu güçleştiri
ci etken bulunmakla birlikte kaynama, iç ha
reket ve arayışın yoğunlaştığı kesim öncü



işçilerdir. Bizim çalışmamız da bu kesim 
üzerinde yoğunlaşmalı, her bölgede, sektör 
sektör, fabrika fabrika, sendikalardaki öncü 
işçiler, temsilciler isim isim belirlenerek sü- 
reklileşmiş ilişki kurulmalıdır. Görüş ve 
önerilerimizi onlara aktardığımız sürekli- 
leşmiş bir iletişim, ikna ve yönlendirme, sını
fın karşı karşıya olduğu sorunlar ve eylem 
süreçleriyle ilgili politikalarımız doğrultusun
da hareket etmelerini sağlama, örgüte ka
zanma çalışması ısrarla yürütülmelidir. Bu 
çalışma, yönetici komitelerin doğrudan yö
netimi ve yönlendiriciliği altında, komite ku
rularak ve tüm mesaisini bu işe ayıracak yol
daşlar belirlenerek yürütülmelidir. Bu alan
daki çalışmalarda bir süreklilik ve derinleş
menin sağlanamamış olmasından dolayı da 
bu çalışmalar sürekli denetlenmelidir.

Kalıcı ve sonuç alıcı bir 
kitle çalışması
işçi sınıfının içerisinde bir iç gücün yara

tılması, eylem süreçlerinde içerden konuş
mak ve belirli mevzilere sahip olmak, kalıcı 
bir kitle çalışmasıyla olanaklı olabilir. Kitle 
hareketinin içerisinde örgütsel mevzilere 
sahip olmak, kitle hareketinin içerisinden 
konuşmak istiyorsak ve bunlar olmadan et
kili olabilmek, kitleleri harekete geçirebil
mek, önderlik yapabilmek olanaksızsa alan 
ve birimlerde faaliyetin sürekliliğini sağla
mayı başarmalı ve gündelik olağan kitle ça
lışması yürütmeyi öğrenmeliyiz. Bu bizim 
örgütsel çalışmamızın zayıf halkasıdır. Mer
kezi düzeyde olduğu gibi, bölge, alan ve bi
rimlerde çalışmanın sürekliliğinin sağlanma
sı, örgütün ve çalışmanın sürekliliğinin alan 
ve birimlerde de hakim kılınması kalıcı ve 
sonuç alıcı bir kitle çalışmasının zorunlu 
koşuludur. Bir alanda, bir birimde yıllara da
yanmış. oluşturduğu ilişki ve güçleri koruya
bilen, ulaştığı düzey üzerinden yeni ve ileri 
hedefler koyabilen bir çalışma kendisini ge
liştirebilir. Bu nedenle alan ve birimlerde ça
lışmanın hem örgütsel ( kadro ve komiteler)

düzeyden, hem çevresel örgütlenme ve iliş
kiler düzeyinden, hem de faaliyetin sürekli
liği biçiminde korunup sürdürülmesini başar
malıyız. Alan ve birimler düzeyinde çalışma
ya derinlik kazandırabilmenin de güçleri bü- 
yütebilmenin de yolu öncelikle buradan 
geçmektedir.

k itle  çalışması yapmayı, kitlelerle bağ 
kurmayı, kitleleri örgütlemeyi öğren
meliyiz. Bu konunun devrim yapma bilincin
den strateji ve taktik ilişkisinin kuruluşuna, 
gündelik çalışmanın yürütülüş biçimlerine, 
çevreleyen örgütler sorununa, pedagojiye 
uzanan pek çok yönü bulunmaktadır. Ve bu, 
bizim kadrosal eğitim ve şekillenmede dö
nüp dönüp ele almamız gereken konulardan 
birisidir. Burada en zayıf olduğumuz iki yö
nüne işaret edeceğiz.

Kitlelerin içerisinde alan ve birimlerde 
odaklanmış olarak, kitle hareketinin, müca
delenin koşulları, durumu ne olursa olsun 
(yükseliş, düşüş, durağanlaşma) her koşul 
altında süreklileşmiş bir gündelik olağan 
çalışma yürütülmelidir. Kitleler basit, sıradan 
görünen ama onlar için önemli sorunların 
çözümünde bizi yanlarında bulmaz, güven 
duymazlarsa, getirdiğimiz çözümlerin doğru
luğuna inanmazlarsa, kitle mücadelesinin 
daha zorlu dönemi ve eşiklerinde bizim öne
rilerimizi benimseyerek büyüyen riskleri 
göze almalarını bekleyemeyiz. Bizim çoğu 
zaman gözden kaçırdığımız, en doğru ve en 
uygun önerileri getirmemize ve bütün çaba
mıza karşı emekçilerin bizim değil de sen
dikacıların, oportünist, reformist partilerin 
peşinden yürümelerinin başta gelen neden
lerinden birisi budur. Sınıf çalışması yürüten 
hiçbir komünist, eylem anlarında, kitleler 
harekete geçtiklerinde etkili bir ajitasyon 
çalışması yürütüp en iyi önerilerle gittiği
mizde onun benimsenivereceğini düşün
memelidir. Başlıca yanılgı nedenlerinden 
birisi budur. Bu tarzda sonuç alınamayınca 
bir hayal kırıklığı doğmakta, beklentisizlik 
oluşmakta, çalışmadan uzaklaşılmaktadır. 
Kitleler deneyimleriyle öğrenirler, güven 
onun içerisinde önemli bir yer tutar; bu da



ancak süreklileşmiş bir çalışmanın içerisin
de kazanılır. Hele bizim gibi, emekçi sınıf
ların köylülüğün düşünce alışkanlıklarını 
kıramamış, ancak uzun gözlemler sonrasın
da gözüyle gördüğü ve eliyle tuttuğuna ina
nan bir yapıda olduğu bir ülkede, ortam 
beraberlikleri ve sıkı ilişkiler kurulmadan, bir 
dizi küçük mücadele deneyimi yaşanmadan 
kitleleri bizimle birlikte yürütebilmek olanaklı 
değildir. Kitlelerle ilişki kurma ve onları ör
gütleme çalışmasında, kitlelerin, kitle hare
ketinin içerisinde bulunduğu durum ve 
koşullara göre karşı karşıya olunan 
sorun ve çelişkilerin çözümü temelinde 
mücadelenin yürütülmesi; bunu bir ana 
halka olarak kavramak şarttır. Bu hem kitle 
mücadelesini ilerletmenin hem de onlarla 
bağlanmızı güçlendirmenin, çözüm öneri ve 
yöntemlerimize inanmalarının ve bize güven 
duymalarının aracı olacaktır.

Emekçileri sisteme bağlayan pek çok bağ 
vardır ve derin devrimci durumlar olmadıkça 
-hatta o koşullarda bile- en doğru ve devrim
ci öneriyi benimsemeleri kolay olmayacaktır. 
Kitleler bilinçsel bir sıçrama yapmadıkça sis
tem içerisinde düşünmeye, onun içerisinde 
çözüm yolları aramaya ve bir çözüm yolu 
bulmaya eğilimlidirler. Bugün ise krizin de
rinleştirdiği bir girdap içerisindedirler. Müca
dele alternatifine sıkıca yapışılmadığında 
sistemin içerisinde var olma, birçok şey yiti
rerek dahi olsa onun içerisinde tutunma, bir
birlerine rekabet öne geçmektedir. Dolayı
sıyla onları bu girdabın içerisinden yakala
mak. güçlü bir inandıncılıkla tek çözümün, 
çıkışın yolunun mücadele olduğuna ikna 
edebilmek gereklidir. Bundan dolayı bugün 
ancak sabırlı, yeniden yeniden hamle yapa
bilen, uzun vadeli düşünen bir kitle çalışma
sı başanlı olabilir. Kitle hareketi birtakım ye
nilgiler yaşadıkça iç çözülme artmaktadır ve 
bizim eğer sonuç almak istiyorsak sabır kat
sayımız büyümek zorundadır.

Bu yaklaşımın derinlemesine özüm
lendiği bir kitle çalışması anlayışı bütün ça
lışmamızın temeline yerleştirilmelidir. Kitle

çalışmasının temel, süreklileşmiş, gündelik 
olağan biçimleri üzerinden yol almadıkça, 
işçi sınıfının içerisinde bir güç ve ilişki ağı 
yaratmadıkça, kitlelerin hareketlendiği, mü
cadelenin yeni sıçrama eşiklerine geldiği dö
nemlerde onun içerisinden konuşamayız ve 
güçlü bir etkide bulunamayız. önderlik adı
na söyleyeceklerimiz genel bir etki dışında 
uçar gider!

Neye hazır olmalıyız?
Emekçi sınıfların mücadelesi süreklilik 

göstermemekle birlikte, duraksama ve hatta 
gerileyişleri içeren süreçlerin yanı sıra kesit
se) ve genel olarak ileriye doğru yürünen, 
yeni sıçrama eşiklerine gelinen evreleri de 
içerisinde barındırmaktadır. Emekçi sınıf 
hareketi, sömürü boyunduruğu altında, 
artan yoksullaşma, yaşam koşullarında 
genel ve hızlı düşüş ve gelecek beklentisiz- 
liğiyle birlikte şu ya da bu alandan, şu ya da 
bu biçim altında kesitse) ve genel bir patla
maya açıktır. Bunun ne zaman olacağını 
söyleyemeyiz fakat artan basınç, patlama 
öğelerinin birikmesi, her mücadelenin ken
disi bir sonuca ulaşmasa bile sonraki sürece 
birikimlerini aktarması, kitlelerin sırtının 
duvara dayanması, derin, şiddetli ve dev bir 
kitle hareketinin koşullarını hazırlamaktadır. 
Biz her günkü çalışmamızı sürdürürken, en 
uygun, en elverişli, en fazla etkili olacağımız 
bir şekilde onun içerisine yerleşmeliyiz. 
Gündelik çalışma patlamanın iç unsurlarının 
geliştirilmesi, birikimi artırmak yönünde 
olmalı; hareket yeni bir sıçrama evresine 
geçerken ise içerden konuşacak, doğrudan 
etki sağlayacak bir müdahale gücüyle hazır 
olmalıyız. Alan ve birimlerde içerden sıçra
ma yaratacak derinlemesine bir etki ve 
önderlik geliştirilirken, genel etkimizi artıra
cak yaygın ilişkiler, ikinci dereceden sanayi 
bölgelerini de içeren bir örgütleniş ve bağ 
kurma gerçekleştirilmeydin

Bunları gerçekleştirdiğimiz ölçüde süreci, 
kitle mücadelesindeki yeni bir yükseliş 
dönemini karşılamaya hazır hale geleceğiz.



Alan ve komitelerde ortaya çıkan sorunlara, 
gerileme vb. durumlara dönemsel-tarihsel ve 
örgüt perspektifinden bir bakış yerine haklı 
devrimci tepkiler oluştursa da dar ve kişisel
leştirmeci bir bakışla yaklaşılmakta, bu zemin
de eleştiri ve tutum alışlar olmaktadır. Soruna 
daha geniş yaklaşılmadığı, temellerine inilme- 
diği için de benzer sorun ve durumlar tekrar 
yaşanabilmektedir MK'nın böylesi bir sorunun 
yaşandığı bir komitemizin yaptığı değerlendir
meye verdiği yanıt, bundan dolayı derinleme
sine kavranıp özümlenmelidir.

Sevgili yoldaşlar,

Y ve Z'nin durumlarındaki bilinen 
gelişmelerden sonra onlara karşı izleme
ye çalıştığımız politikaya ilişkin itiraz ve 
eleştirilerinizi yazılı olarak yanıtlama ta
lebinizi ancak yerine getirebiliyoruz.

Sizlerin yaklaşımlarındaki yanlış bul
duğumuz yönlerin üzerinde durmaya 
geçmeden önce, bir noktanın baştan bi
linmesinde yarar görüyoruz: Y ve Z'ye 
yönelik eleştirileriniz, özü itibarıyla haklı 
ve devrimci eleştirilerdir. Bunları devrim
ci niyet ve duygularla, örgüt adamı so
rumluluğunun bir gereği olarak dile getir
diğinize de inanıyoruz. Bu noktalarda te
melde bir ayrılık ve tartışma yok ara
mızda. Ayrıldığımız noktalar, bunun dı
şında kalan yönlere ilişkin. En başta da, 
bu tur sorunlara yaklaşım yöntemleri ve 
'çözüm' yöntemlerinde kendisini gös
teriyor Sizlerin meseleye fazla dar ve 
indirgemeci baktığınızı, daha da önem
lisi, eleştirilerinizin içeriğini ‘ahlakçı bir 
sosyalizm ' anlayışının oluşturduğunu

düşünüyoruz. Tutum ve yaklaşımları
mızdaki farklılık, bize göre, asıl olarak 
buradan kaynaklanıyor. Ayrıcı bu süreç
te ciddi işlerlik hataları işlediniz. Bunların 
da pek farkında olmadığınız görülüyor.

Y ve Z'nin devrim ve sosyalizm dava
sından ciddi ve derin bir kopuş yaşadık
ları açık ve ortada. Bu tümüyle onların 
bu mücadele ve örgütle bütünleşme dü
zeylerindeki yetersizlikten ve devrimci 
dinamiklerindeki zayıflamadan kaynak
lanan bir sonuç. Yani onlar bu durumu 
kendi dışlarındaki etkenlerle, kişilerle, şu 
veya bu olay ya da toplantıda kendi
lerine karşı takınılan tutumlarla vb. açık- 
layamazlar. Bu tür mazeretlerin arkasına 
saklanmaya kalkışacak olsalar dahi, bu 
ne doğru olur ne de ikna edici olur. Dev
rimi ve mücadeleyi bırakmanın hiçbir 
"h a k lı"  v e  "g e ç e rli"  nedeni olamaz! Mü
cadeleden uzaklaşma ve kopuşunu, bu 
tür 'dış' etkenlerle izah etmeye(!) kal
kışan kim olursa olsun, aklıbaşında hiç
bir devrimciyi ikna edemeyeceği gibi, 
kendisini kandırmaktan ve çoğu kez ko
mik bir duruma düşmekten kurtulamaz. 
Y ve Z, temelde, aşamadıkları yapısal 
zaaflarının sonucunda bu akıbete sü
rüklenmişlerdir. Dönemin geriye çekici 
baskılarının yanı sıra üstlendikleri görev
lerin altında ezilmenin de etkisiyle, on
ların devrimci yanları geriler ve zayıflar
ken küçük burjuva yanları ve zaafları 
öne çıkıp baskın hale gelmiş, bütünüyle 
kopamadıkları küçük burjuva özlem
lerinin ve düzen içi 'sakin' bir yaşam sür
me arzusunun tutsağı haline gelerek bu 
yolu tutmuşlardır. Aralarındaki ilişkinin



zaaflı küçük burjuva karakteri, hem bu 
sonuçla net bir biçimde kendisini göster
miş hem de bu 'birlikte gidişte' özel bir 
etken rolünü oynamıştır. Ortaya çıkan 
sonuç, devrimci temeller üzerinde yük
selen birliktelikler ile küçük burjuva zaaf
lar ve özlemlerde ortaklaşma zemininde 
yükselen sağlıksız ilişkiler konusunda da 
herkes için uyarıcı olmalıdır.

İkisinin birden ve bu şekilde gidişi, is
temediğimiz ve üzüldüğümüz bir sonuç 
olmakla birlikte, bunun bizi yine de çok 
fazla şaşırttığını söyleyemeyiz. Her ikisi
nin de devrimcileşme süreçlerinin taşıdı
ğı yetersizlikleri ve örgütle olan ilişkile
rinin gelişim seyrini gözönüne getirdiği
miz zaman, böyle bir olasılık, 'potansi
yel bir tehlike olarak* vardı. Fakat itiraf 
etmeliyiz ki, bu denli hızlı ve bu denli bo- 
yutlanmış bir gerilemeyi, üstelik belli dar
boğazları nispeten aştığımız bir dönem
de doğrusu beklemiyorduk. İşte bu nok
tada, örgüt adına hepimizin, ama onun 
bir parçası olarak özellikle sizlerin çıkar
ması gereken çok ders var yoldaşlar.

Bunların başında, içinden geçtiğimiz 
dönemin, komünist örgüt adamlığının ve 
sosyalizm idealinin kavranışında en kü
çük bir boşluk ve yetersizliği artık kaldır
madığı gerçeğinin bilinçlere iyice kaçın
ması zorunluluğu geliyor. Eski biçimler, 
eski alışkanlıklar, eski ölçüler, alışa
geldiğimiz davranış kalıpları içinde ha
reket etmekte ayak direyip ısrarlı olanı, 
hayat bir biçimde öğütüp ıskartaya çıka
rıyor. Bu adeta matematikte 2 kere 2’nin 
4 etmesi gibi kesin, herkes için geçerli 
bir gerçek. 3. Konferansımızın Sonuç 
Bildirgesi'nde de vurgulanan temel bir 
tespiti bir kez daha anımsayalım: "Bir 
dönem kapanmıştır ve onunla birlikte, 
belirli yönlerde gelişme ile sınırlı eski

tarz devrimcilik anlayışı da aşılmak 
zorundadır". Bu tespiti hepimiz biliyor 
ve onaylıyoruz. Fakat sorun buna "katıl
makla" bitmiyor. Asıl mesele, onu gün
delik yaşamımıza nasıl ve ne ölçüde 
taşıdığımızda düğümleniyor. Biz bunu 
soyut bir tespit düzeyinde mi bırakıyoruz 
yoksa yaşamımızın her yönünde kendi
mizi dipten tırnağa gözden geçirmemizi 
beraberinde getiren yol gösterici somut 
rehber bir ilke olarak mı kavrıyoruz? Ol
ması gereken İkincisi. Fakat sorunun yi
ne lafta bir kabul düzeyinde kalmama- 
ması için bunu nasıl ölçeceğimiz, hangisi 
ile karşı karşıya olduğumuzu hangi gös
tergeye bakarak ayı Gedebileceğimiz so
rusu çıkar bu noktada da karşımıza. Bu 
soruyu şöyle de formüle edebiliriz: Ken
dimizi bir anlamda yeniden örgütleme, 
her yönden gelişkin komünist bir kadro 
ve dava adamı düzlemine sıçratma emri 
olarak algılamamız gereken bu rehber 
ilkeyi güçlü bir değişim ve dönüşüm ma
nivelası haline mi getiriyoruz yoksa za
mana yayılmış, yavaş ve istikrarsız bir 
evrimci gelişme ile mi yetiniyoruz? Bu 
sorunun yanıtı, verilen sözlerde, niyet ve 
duygularda değil, pratikte gösterir ken
disini. Bu pratik gösterge ise en somut 
ifadesini, günün devrimci görev ve soru
mlulukları ile ilişki kuruş tarzımızda bu
lur. Büyüyen ve çetinleşen görevlere ve 
işlere yaklaşımımız, eskisinden köklü bir 
farklılık göstermekte midir yoksa birkaç 
küçük rötuşla 'eski tas, eski hamam' 
devam mı etmektedir? Alanların, birim
lerin, organların performanslarının de
ğerlendirilmesi sırasında olduğu gibi tek 
tek kadroların durumlarının ve gelişme
lerin ele alınıp değerlendirilmesi sırasın
da da bugün esas almamız gereken te
mel ölçüt budur.



Y ve Z niye gittiler? Özellikle de Y, na
sıl bu kadar kolay ve nasıl bu kadar derin 
bir kopuş içine sürüklendi? Bakın bunu 
bizlerin yaptığı gibi "fe d a k a rlık  ru h u  z a 
y ıflığ ı, iş te n  kaçm a, e le ş tir iy e  ta h a m m ü l
süz lük , k ü ç ü k  b u rju v a  g u ru r  ve  b ü ro k ra -  
t iz m " v b. vb. ile açıklayamayız. Bunların 
hepsi birer sonuç aslında. Sizlerin, sa
dece onları değil zaman zaman başkala
rını ve birbirinizi değerlendirmeleriniz sı
rasında da gördüğümüz en büyük, en en 
tehlikeli zayıflıklardan biri de bu. Sizler 
sonuçları neden olarak görüyorsunuz. 
Ve onları da 'ç a lış k a n lık -te m b e llik ', 'feda - 
k a r l ık - b e n c il l ik ', 'd ü rü s t lü k - ik iy ü z lü lü k ' 
'b a ş k a la rın ı e le ş tirm e y e  g e lin c e  m a rk -  
s is t-k e n d is in e  g e lin c e  l ib e ra l 'v  b. vb. şek
linde ikilemler içine sıkıştırıp iyice daral
tıyorsunuz. İçinden geçmekte olduğu
muz dönemin özellikleri ve geriye çekici 
etkenlerdeki yoğunlaşma başta olmak 
üzere bu tür sorunları doğuran tarihsel 
zeminle onu besleyip güçlendiren çevre
sel koşullarla, hepimizin sorumlu olduğu 
ve ancak elbirliği ile aşılabilecek olan 
olumsuzluklar ve olanaksızlıklarla vb 
bağlantıların kuruluşu yok bu bakış açı
sında. Kendisini sadece gelinen noktada 
ortaya çıkan sonuçlarla sınırlandıran bu 
bakış açısı, kişileri ve olayları, kendi ta
rihsel gelişim süreci içinde bütünlüklü bir 
tarzda ele almaktan da uzak kalıyor. Ma
teryalist ve diyalektik olmaktan çok, sa
dece sonuçlardan ve görüngülerden ha
reket eden bu mekanik ve indirgemeci 
bakış açısı, niyetlerden de bağımsız ola
rak, yukarda işaret ettiğimiz kalıplar için
de 'ahlakçı1 bir sorgulamaya sürüklüyor 
ister istemez sizleri. Bu yöntemin yanlış
lığını ve tehlikelerini görmeniz için bir ol
guya dikkatlerinizi çekmek istiyoruz: Her 
biriniz orada çalıştığınız süre boyunca 
çeşitli nedenlerle ve çeşitli biçimlerde

mücadelenin ve örgütün dışına düşen, 
gerileyen tipleri şöyle bir gözünüzün 
önüne getirin. Bunların istisnasız hepsi
nin de kendilerinden önce gidenlerin gi
dişlerini hep bu kafayla değerlendirdik
lerini , onlara karşı bu temelde en keskin 
eleştirileri yöneltenler olduğunu görecek
siniz. Yani b ir dönemin 'en keskin 
eleştiricileri', bir dönem sonra aynı 
şekilde hatta çoğu kez aynı eleştiri
lerin muhatapları olmaktan kurtula
mamışlardır. Bu neden böyledir? Çünkü 
işaret ettiğimiz yaklaşım yöntemi, 
sorunları 'dışsallaştırır' ve uçlaştırır. 
Ölçüleri doğru yerden koyamadığı için, 
onların kendisinde ve başkalarında da 
var olan yansımalarını yeterince göre
mez, olumsuz örneklerden gereken der
sleri ve sonuçları çıkaramaz. Kendi
sinden daha geri olanı kıyasıya eleştirir
ken, bu arada kendisiyle de tehlikeli bir 
iç barışıklığa kendini kaptırır. Y ve Z'ye 
ilişkin eleştirileriniz sırasında, bir tepki 
nedeni ve ifadesi olarak bunu bir biçim
de sizler de ifade ediyorsunuz aslında: 
"Y o ld a ş la rı d id ik le ye n , k ıy a s ıy a  e le ş ti
ren, g e liş im le r in i, s o ru n la rın ı p e k  d e  h e 
s a b a  k a tm a y a n  k e n d i le r iy d i. . . "  diyor
sunuz. Bakın bir dönem "y o ld a ş la rı 
k ıy a s ıy a  e le ş tire n , d id ik le y e n  "vb. vb. tu
tumların sahipleri, şimdi kıyasıya eleş
tirilmeyi hakeden bir konuma sürüklen
mekten kurtulamadılar. Bunu 'ka d e rin  b ir  
c ilv e s i ' olarak görebilir miyiz? Geriye 
doğru baktığımızda karşımıza çıkan bu 
örnekler zincirinin gösterdiği bir gerçek 
daha var: Bu yöntem kendisine sürekli 
yeni 'h e d e f le r 'v e  'd ü ş m a n la r ' üretir. 'Ka
zam a' değil, 'a d a m  h a rc a y ıc ı ' deme
yelim ama hep 'kaybettirici' ve 'öğütü
cüdür'. Neden? Çünkü hiçbir zaman 
sorunun köklerine inemez, bu tür sorun
ları doğuran zeminleri bütünlüklü bir
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tarzda kurutup ortadan kaldıramaz, birey 
ve birim olarak kendisinin bu sonuçların 
ortaya çıkmasındaki payını görüp elbir- 
liğiyle asıl bunların üzerine gidemez. 
Halbuki öncelikle yapılması gereken bu- 
dur ve her olumsuz örnekten sonra biz- 
ler asıl olarak bunun üzerine gitme yö
nündeki kolektif çabalarımızı yoğunlaş
tırmak ve hızlandırmak zorunda olduğu
muz sonucunu ve dersini çıkarmalıyız.

Y ve Z'nin zaaflarını bütün boyutlarıy
la açığa çıkarıp gidişlerini hızlandıran 
etkenlerden biri de, kendilerine verilen 
sorumluluğu kaldıramamaları olmuş
tur. Bugün geldikleri nokta ne kadar ka
bul edilemez ve hiçbir gerekçe ile haklı 
görülemez olursa olsun, onların zor bir 
dönemde zor bir görev üstlendiklerini de 
gözardı etmemeliyiz Alanın örgüt çizgisi 
doğrultusunda hızla toparlanması gere
kiyordu Bunun yanı sıra Konferans'ımı- 
zın önümüze koyduğu hedef ve iddiala
rın büyüklüğüne paralel bir biçimde ala
nın üstlendiği görevlerin kapsamında bir 
genişleme sözkonusuydu. Yanı sıra iç 
örgütlenme ve faaliyetlerin nitelikçe güç
lendirilmesi şarttı. Buna karşılık alanda 
istihdam edebildiğimiz güçlerimiz hem 
sayıca sınırlıydı hem de alanın özgül 
faaliyetleri konusunda deneyimsizdiler. 
Ayrıca bileşim bakımından, geldikleri 
alanlar, örgütle ilişki ve örgütlü yaşam 
bakımından vb. oldukça heterojen bir 
yoldaşlar topluluğuna dayanmak zorun
daydık Bütün bunlar sadece sorumlu or
ganda yer alan yoldaşların çabaları ile 
yerine getirilebilecek işler değillerdi. 
Kolektif bir çaba, enerji ve birikim bütün
lemesine ihtiyaç vardı. Kaldı ki Y ve Z'nin 
kendileri de bu yönlerde oldukça ciddi 
eksiklik ve yetersizlikler taşıyorlardı. 
Ama biz buna rağmen, bir yerde mecbu

riyetlerin sonucu olarak onlara bu 
görevi/sorumluluğu vermek zorunluluğu 
ile karşı karşıya kaldık. Yukarda yöntem 
sorununa ilişkin olarak işaret etmeye ça
lıştığımız 'ç e v re le y e n  k o ş u l la r ' kap
samında her yoldaş, bu noktada da ken
disine şu soruyu sormalıdır: Bu mecburi
yetin doğmasında benim payım ne idi? 
Neden örgüt Y ve Z'ye böyle bir sorum
luluk verme mecburiyeti ile karşı karşıya 
kaldı? Neden bizlerden daha yetkin bir 
organ bileşimi yaratılamadı? Öte yandan 
tek başına sorumlu organın sorumlulu
ğunda olmayan görevlerin yerine getiril
mesinde bizlerin eksikleri ne oldu? Bizler 
bu kolektif sorumluluğun gereklerini ne 
ölçüde yerine getirebildik? Getiremedik
lerimizi neden getiremedik? Şimdi bun
ları ne kadar aştık ve aşma doğrultusun
da ne kadar hızlı bir atılım gerçekleştire- 
biliyoruz? Bu sorular, birazdan değine
ceğimiz, "Bu g id iş  ö n le n e b ilir  m iy d i? "  
sorusunun yanıtı açısından da önemli 
yoldaşlar. Aynı zamanda eleştiride nes
nellik, insaf ve adalet ölçüleri ile hareket 
etme açısından da gözardı etmememiz 
gereken sorular. Fakat biz buna rağmen, 
Y ve Z'nin gidişini, kendilerine 'b ü yü k ' 
gelen, kaldıramamaları riskinin baş
tan varolduğu ve görüldüğü bir so
rumluluğun altına sokulmalarının so
nucu olarak görmüyoruz. Henüz ye
terince hazır olmadıkları sorumlulukların 
verilmesi, bireyleri mutlaka ezer, yükün 
altında kalmalarına neden olur diyeme
yiz. Bu kaçınılmaz bir sonuç ve kader 
değildir. Tersi bir sonuç da pekala müm
kündü. Sorumluluklardaki büyüme, hem 
büyüyen görevlerin bir gereği olarak 
hem de güçlü bir moral motivasyon et
keni olarak onları sıçratıcı bir rol de oy
nayabilirdi ve oynamalıydı. Ama bu ol



madı. Neden? Başta işaret ettiğimiz be
lirleyici neden çıkar burada yine kar
şımıza: Y ve Z'nin gidişlerindeki belir
leyici neden, bu arkadaşların, dönemin 
emrettiği tarzda bir gelişme zorunlulu
ğunu kavrayışlarındaki yetersizlik, sığlık 
ve darlık ile buna bağlı olarak ivmelenen 
iç dinamiklerindeki zayıflamadır. Bu yüz
den biz onlara böyle bir sorumluluk ver
meseydik de, çok büyük bir olasılıkla, 
onlar yine gerileyecek ve düşeceklerdi. 
Ama bu belki biraz daha zamana ya
yılmış bir biçimde olacaktı. Belki böyle- 
sine 'a n i' bir çöküş ve her şeyden elini 
ayağını çekme biçiminde değil de, bir 
yerlerde tutunmaya çalışan bir gerileme 
biçiminde seyredecekti. Örneğin kendi
lerini fazla sıkıntıya sokup zorlanma
larını gerektirmeyen, mevcut birikim
leriyle de üstesinden gelebilecekleri hat
ta bir parça da hoşlandıkları işleri yap
maya devam ediyor olabilirlerdi. Dola
yısıyla onları geriletip çökerten, sorumlu
luk olmadı. Tam tersine, verdiğimiz so
rumluluk, onların gerçekliklerini açığa 
çıkartan bir rol oynadı. Küçük burjuva 
zaafları ile içten içe barışık bir biçimde 
durumu idare etme olanaklarını ortadan 
kaldırdı. Bunlarla cepheden ve köklü bir 
biçimde hesaplaşmaları zorunluluğunu 
getirip önlerine koydu. Bu noktada ya 
güçlü bir devrimci atılım göstererek ileri 
sıçrayacak, parti kadrosu düzlemine ge
çiş yapacaklardı, ya da...

Bu noktada bazılarınız, "s o ru m lu 
lu ğ u n  o n la rın  ba§ ın ı d ö n d ü rd ü ğ ü n ü , o l
m a s ı g e re k e n in  te rs in e  k e n d ile r iy le  o p o r
tü n is t b ir  b a rış ık lığ a  s ü rü k le d iğ in i"  düşü
nüyor olabilir. Bu da tabii dikkate alınma
sı gereken bir olasılıktır. Fakat bu somut 
durumda biz bunun geçerli olduğu kanı
sında değiliz. Çünkü bu görev onlara ve

rilirken, bunun esasında bir zorunluluğun 
sonucu olduğunu, yani kendilerinin he
nüz bunu tam anlamıyla hakeden bir o l
gunluk ve gelişme düzeyinde olmadık
larını açıkça ifade ettik. Bunun yanı sıra 
başlıca zaaflarının neler olduğunu ve 
bunları hızla aşamazlarsa hangi tehlikeli 
ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşılacağını an
lattık. Daha sonra da bu uyarılarımızı 
sürdürdük. Kaldı ki onlar da daha işin 
başında "k e n d ile r in i b ö y le s i b ir  s o ru m lu 
lu ğ u  ü s tle n e c e k  d ü z e y d e  g ö rm e d ik le r in i"  
ifade ederek belirli bir isteksizlik sergile
mişlerdi. Burada da yine hepiniz açısın
dan uyarıcı olması gereken önemli bir 
ders daha yatıyor: Hiçbirimiz 'm ü k e m m e l 
o ld u ğ u m u z ' iddiasında değiliz. Hemen 
herkes, zayıflık ve zaaflarının şu veya bu 
ölçüde farkında. Bazılarımız konuşul
duğu zaman bunları açık yüreklilikle ifa
de ve kabul de ediyor. Y ve Z de bunu 
yapıyorlardı. Ama tek başına bunun yet
meyeceğini bizzat onların akıbetlerinden 
de görüyoruz. Yani zaaf ve zayıflıkla
rımızın "farkında olmak", bunları 
"söylemek", "kabul etmek" yetmiyor. 
Mesele, bunlarla gerçekten ciddi ve 
kararlı bir biçimde savaşıp savaş
madığımız. Bunları bir an önce ve köklü 
bir biçimde aşma doğrultusunda kendi 
kendimizle şiddetli bir devrimci iç SA
VAŞ yürütüp yürütmediğimiz. Y ve Z de 
yetersizliklerinin ve zaaflarının farkında 
görünüyorlardı, bunları kabul de ediyor
lardı. Ama işte onlar sadece 'g ö rü r g ib i 
y a p ıyo r ', 'söy lüyo r', 'ka b u l e d iy o r ' ama 
pratikte buna uygun bir kararlılık ve irade 
gücü göstererek bunların üzerine yete
rince şiddetli ve radikal bir tarzda gitmi
yorlardı. Onları götüren bu zayıflık oldu.

Bu sonuç önlenebilir miydi? Son tah
lilde belirleyici olanın kişilerin iç dina-



mikleri olduğu gerçeğini unutmaksızın 
bu noktada da kendi hatalarımızı gör
meliyiz. Bunların en başta gelenine -bü
yüyen görevlerin yerine getirilmesinde 
kolektif sorumluluğun gereklerine ne 
kadar yanıt verebildiğimiz- yukarda soru
lar biçiminde işaret etmeye çalıştık. 
Esasında bunun içinde olmakla birlikte 
başlı başına ele alınıp vurgulanması 
gereken önemli bir zayıflık, bu süreçte 
bir kez daha kendini göstermiştir: Temel 
örgütsel mekanizmaların hâlâ yete
rince etkin ve olması gerektiği tarzda 
işletilmediğini görüyoruz. Bu arkadaş
lardaki gerileme ve dibe vuruşun ka
zandığı boyutları biz ancak iş işten geç
tikten sonra öğrenebiliyoruz. Öyle ki, bu 
'b ir lik te  g id iş 'te önemli bir rol oynayan 
bunlar arasındaki özel ilişkiyi biz bu ge
lişmeler sırasında öğrendik. Bundan en 
başta oradaki diğer sorumlu yoldaş
lar sorumludur. Öbür yandan sizlerin 
eleştirilerine bakıyoruz; birincisi, bunlar 
tamamen farklı amaçla yapılan bir top
lantı sırasında, birikmiş bir öfke patla
ması biçiminde dile geliyor. Temel bir iç 
denetim mekanizması olarak eleştiri ve 
özeleştiri mekanizmasının neden da
ha önce işletilmediği, bu arkadaşların 
niye iş işten bu denli geçmeden uyarılıp 
düzeltilmeye çalışıImadıkları sorusunu 
ise herkes kendisine sormalı. Y ve Z'ye 
karşı en sert ve en kapsamlı eleştirileri 
getiren yoldaşlar, "D aha ö n c e  n e re d e y 
dikI' ve "N e  y a p tık "  sorusunu daha yük
sek sesle sormalıdırlar kendilerine. Te
mel örgütsel mekanizmaların işletilmesi 
sorumluluğu, elbetteki öncelikle yönetici 
organ ve kadroların temel sorumluluk
larından biri olmakla birlikte sadece 
onlara ait bir sorumluluk değildir. Burada 
bütün kadroların kolektif bir sorumlu
luğu vardır. Bu sorumluluk neden za- 
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manında yerine getirilmemiştir? Neden 
eleştiriler birıktirilmiştir'? Bu arada neden 
"H e rk e s  ç ö z ü m s ü z lü k le r in i v e  s o ru n 
la rın ı k e n d i iç inde , k e n d i b a ş ın a  y a ş a 
m akta . k e n d i iç in d e  s ık ılıp  ac ı ç e k m e k te 
d ir? "  Bu nasıl bir örgüt ortamıdır? Bu 
nasıl bir yoldaşlık ilişkisi, birbirini sahip
lenme, bütünleme, sarıp sarmalama iliş
kisidir? Bu zemin derhal kurutulmalıdır. 
Aksi takdirde, sürekli benzer sorunlar, 
bunalım ve sürtüşmeler, kendi iç sıkın
tıları ve sorunları içinde bunalan, kendi 
kendini yiyip tüketen hastalıklı bireyler 
ve ilişkiler üretir. Sürekli yeni Y ve Z'ler 
üretmeye gebe bu zeminin ku rtu lab il
mesi, yine kolektif bir sorumluluk ve se
ferberliği gerektirir. Bunun ilk adımı da 
her yoldaşın kendisine ve birlikte çalış
tığı yoldaşlarına karşı açık ve dürüst ol
ması, sorun ve sıkıntılarını, eleştiri ve 
uyarılarını örgüt ortamlarında sakın- 
masızca dile getirerek çözümlerin birlikte 
aranacağı mekanizmaları işletmekte ıs
rarlı ve zorlayıcı olması, sağlıksız ah- 
bapçavuş ilişkilerinden uzak durarak bir
birimizle sahiplenici bir denetim ilişkisi
nin kurulmasından geçer. İkinci olarak, 
düzenli bir eğitim başta olmak üzere 
diğer temel örgütsel mekanizmaların 
işletilmesinde ısrarlı ve zorlayıcı olun
malıdır. Böyle bir işlerlik, böyle bir so
rumluluk anlayışı, böyle bir örgüt kav
rayışı olabilir mi? Taban denetimi, kadro
ların birbirlerini ve sorumlu organları de
netimi, örgütsel işlerliğin temel gerekle
rinin yerine getirilmesinde herkesin ortak 
sorumluluğu nerede kalmıştır? Niye bu 
konularda cesaretsiz davranılmış, edil
gen ve seyirci kalınmıştır? Eğer kadro
larımız böyle davranırlarsa, bunun üzeri
ne bir de sorumlu organ ve kadroların 
yetmezlikleri, kişisel tarzları vb. vb. işin 
içine girerse, biz çalışmayı nasıl ilerlete



biliriz? Parti tarzını nasıl oturtabiliriz? 
Müdahale edilmesi gereken aksaklıklara 
zamanında nasıl müdahale edebiliriz?

İşlerlik ihlallerinin bu süreçteki 
sonuçlarından biri de, bizim bu arka
daşları bütünüyle kaybetmek yerine 
belli bir noktada tutabilme imkanla
rının baştan elimizden alınması oldu. 
Sorun bize yansıdığında, olan olmuş 
biten bitmişti. Daha kademeli ve daha 
yumuşak bir çözüm imkanı büyük ölçüde 
ortadan kalkmıştı. Buna rağmen bazı 
önerilerimiz oldu. Bunlar da ya savsak
landı ya da pratikte sergilenen tutum
larla fiilen işlemez hale getirildi. Böyle 
bir örgüt anlayışı olmaz ve biz bunu ka
bul edemeyiz. Danışma ve uyarılarını 
alma olanakları olduğu halde MK’yı 
emrivakilerle karşı karşıya bırakmak, 
sonra da onun uyarı ve direktiflerini 
kaale almayarak ya da tartışma konu
su yaparak pratikte işlemez hale getir
mek kabul edebileceğimiz tutumlar 
değildir ve bundan sonra böylesi tu
tumlar sergileyen yoldaşlara karşı tü- 
züksel işlerliğin gereklerini yerine 
getireceğimiz bilinerek hareket edil
melidir.

Y ve Z'ye karşı nasıl bir politika izlen
mesi gerektiği konusunda sizlerle ara
mızda çıkan yaklaşım ve tutum farklılık
larının ana nedenlerinden biri de döne
min kavranışındaki farklılıklarımız 
Başta da işaret ettiğimiz gibi, sizler, böy
lesi durumlarda dönemin koşulları ile 
kişilerde ortaya çıkan tıkanma ve kırıl
maların ilişkisini yeterince geniş açılı 
kuramıyorsunuz.

Devrimci örgütleri bile tasfiyecilik 
batağına çeken kötü bir dönemden geç
tiğimizi hepimiz biliyoruz. Dönemin ko
şulları, kitlelerden yeni güçlerle beslen

meyi alabildiğine sınırlandırıcı olmakla 
kalmıyor, eldeki güçlerde de ciddi bir 
erozyona yol açıyor. Azçok yetişmiş kad- 
rosal güç azlığı, hatta kitleler içinde da
yanak noktası oluşturacak çevresel güç
lerin yetersizliği, bugün devrimci faa
liyetin etkinliğini birçok yönden sınırlan
dıran etkenlerin -özellikle bizim somutu
muzda- başında geliyor. Bu maddi güç 
ve ilişki yetersizliği, örgütün politika ve 
taktiklerinin yaşama geçirilmesinden 
örgütsel güvenliğin sağlama alınmasına, 
faaliyetlerde sürekliliğin sağlanabilme
sinden yeni ve daha büyük hedeflere 
doğru daha hızlı ilerlenebilmesine kadar 
herbiri birbirine bağlı ve hepsi de bir
birinden yaşamsal birçok konuda elimizi 
kolumuzu bağlıyor. Böyle bir durumda, 
bütün zaaf ve yetersizliklerine rağmen 
devrimcilikte ısrarlı, örgütle ilişkilerini 
sürdürmekte ısrarlı, omuzlarımızdaki yü
kü bir yerlerde bir parçasıyla da olsa 
paylaşabilecek birikim ve potansiyellere 
sahip insanlardan kolayca vazgeçebilme 
gibi bir lüksümüz yok ve olmamalı. Dö
nemin gerektirdiği ideolojik, düşünsel ve 
ruhsal sağlamlığı gösteremeyerek geri
leyen, tökezleyen, mücadeleden uzak
laşma eğilimi içine giren unsurları bile 
elimizden geldiğince bir yerlerde tutma
ya çalışmalı, ilkelerimizden ve temel de
ğerlerimizden ideolojik bir taviz vermek
sizin bütünüyle kopup gitmelerinin önü
ne geçmenin yol ve yöntemlerini arayıp 
bulmalıyız. Temel ilkeler ve değerlere 
sıkı sıkıya bağlılıkla bu zor dönemi ola
bildiğince az kayıpla atlatabilmemizi 
sağlayacak bir esneklik arasında çok 
ince ve hassas bir denge tutturabilme
miz şart bu noktada. Aksi takdirde ya sol 
sektarizme ya da liberal bir oportünizme 
savrulmaktan kurtulamayız. Bunların her 
ikisi de kabul edilemez tek yanlı yakla-
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şımlardır. Bu dengeyi her somut durum
da doğru bir biçimde kurabilmek için, ön
celikle tarihsel bir perspektifle ve güç
lü bir iktidar bilincinin ışığında bak
malıyız bu tür sorunlara. Bu bizi her türlü 
kişisel, duygusal ve tepkisel yaklaşım
lardan uzak tutacaktır aynı zamanda.

İktidar olmak ve bu yöndeki iddiasını 
somutlamak isteyen bir örgüt, toplumun 
her kesiminde, çok değişik özellik ve eği
limlere sahip katmanlar içinde bile kendi
sine yakın güçler yaratabilmeli, bunları 
olabildiğince örgütlü bir hale getirerek et
rafında mevzilendirebilmeli, bunların ye
tenek ve olanaklarından kendi hedefleri 
doğrultusunda azami yararı sağlamasını 
öğrenmelidir. Aksi takdirde, başka kimi 
yönlerde ne kadar gelişkin bir düzey ya
kalarsa yakalasın, seçkin ama dar bir 
grup, militan devrimci ama etkisi sınırlı 
bir muhalefet odağı vb. vb. olmaktan 
kurtulamaz. Hele bugünkü gibi tarihsel 
bakımdan ağır bir yenilginin arkasından 
gelen yavaş gelişme ve sürüncemeli bir 
durgunluk dönemi ile geleceği kesin olan 
ama ne zaman geleceği belirsiz güçlü bir 
devrimci yükseliş dönemi arasındaki 
'geçiş dönemlerinde', bu, çok daha ya
şamsal bir öneme sahiptir. Örgütsel faa
liyetlerin devamlılığı ile geleceğin dev
rimci kabarış dönemlerine önden hazır
lıklı girip onun gelişini hızlandırıcı bir rol 
oynayabilmek, bir bakıma tümüyle bu 
konudaki başarısına bağlıdır. Biz bugün 
başka alanlarda da karşılaştığımız Y ve 
Z'nin durumu gibi sorunlara öncelikle ve 
esas olarak bu perspektif ışığında yak
laşıyoruz. Biz tarihsel bakımdan bir 'köp
rü y ü  g e ç iy o ru z ' ve bu köprüyü geçer- 
ken/geçebilmek için de sadece sağlam 
bir omurgaya sahip olmakla yetinmeyip 
peşimizden sürükleyebileceğimiz müm

kün olduğu kadar geniş bir gücü de o 
omurganın etrafında mevzilendırmek is
tiyoruz. Bunların bizlerleolan ilişkilerinde 
beraberlerinde getirdikleri zaafların ya
rattığı tehlikelerin de farkındayız. Bun
ların başında da ilke ve değerlerimizde 
bir bozulma ve sulanmaya yol açma
ları tehlikesinin geldiğini görüyoruz. 
Ama sırf bunları görüp bu tehlikeler
den duyduğumuz ürküntü ile de ha
reket edemeyiz. Siz biraz böyle bir tek 
yanlılıkla bakıyorsunuz soruna. Öbür 
yandan bu tehlikeleri göze alırken, örgüt 
olarak sahip olduğumuz komünist değer
ler ve geleneklerin sağlamlığına, temel 
güçlerimizin bunları derinlemesine 
özümlemiş olmalarına ve bütün yoldaş
larımızın bu konulardaki duyarlılık ve ref
lekslerinin güçlülüğüne de güveniyoruz. 
Böylesi unsurlardan gelebilecek tehli
kelerin yayılıp genelleşmesi şurada dur
sun, ortaya çıktığı alanlardaki yoldaş
larımız tarafından bile zamanında teşhis 
edilip etkisizleştirilebileceğini, bu anlam
da örgütsel bünyemizin ve midemizin 
sağlam olduğunu düşünüyoruz. Sahip 
olduğumuz çizgi, ideolojik-teorik pers
pektif açıklığı, dönemsel politika ve tak
tiklerimizin militan devrimci karakteri, 
özel olarak dönemin ve bu tür unsurlar
dan gelebilecek tehlikelerin bilincinde ol
mak, diğer bir temel güvencemiz. Bütün 
bu üstünlüklerimize de güvenerek, bun
lardan gelebilecek tehlikeleri en asgariye 
indirip onları örgütsel hedef ve amaç
larımız doğrultusunda işlevli kılabilece
ğimiz güvenini taşıyoruz. İşte bizim siz- 
lere "a r ı la ş ı lm a z "gelen, muhtemelen ka
fanızda başka soru işaretleri de yaratan, 
zaten "a d a le t d u y g u la r ın ız ı in c it t iğ in i"  
söylediğiniz yaklaşım ve tutumlarımızın 
temelinde bu tarihsel yaklaşım ile örgüte



ve kendimize duyduğumuz devrimci 
güven yatıyor.

Sorunun bu yönüne ilişkin olarak 
' in c e ' bir noktaya daha işaret edelim. 
Çünkü sizlerin bunu da gözden ka
çırdığınız görülüyor. Y ve Z örneğinde 
olduğu gibi yalpalayan, tökezleyen, geri
leyen azçok yetişmiş unsurların bütü
nüyle kaybolup gitmelerine meydan ver
memek için onları bir yerlerde tutmaya 
çalışır, bu amaçla belirli esnek yaklaşım
lar sergilerken, bu esneklik hiçbir zaman, 
onlardaki bozulma ve çürümeyi görmez
likten gelmek ya da bunları "h a k lı"  ve 
"m a z u r"  görüyormuş görüntüsü yara
tarak onlara ideolojik bir taviz vermek 
anlamına gelmiyor. Bunu hiçbir zaman 
ve her kim olursa olsun kimse için yap
mayız. Herhangi bir ideolojik taviz şura
da dursun, bunun tam tersine, önce mu
hataplarımızın yaptıklarının adını açıkça 
koyuyoruz, yani onlarla ortaya çıkan ide
olojik sınırlarımızı net bir biçimde çiziyo
ruz, kendilerini o noktaya nelerin sürük
lediğini olabilecek en açık dille anlatıyo
ruz... ancak ondan sonra ve bu temel 
üzerinde, kendilerini bütünüyle kaybet
mek istemediğimizi de belirterek durum
larına uygun bir şans tanıma yoluna gi
diyoruz. Sizin "A d a le t d u y g u la r ım ız ı  
in c it t i"  dediğiniz yaklaşımımız bu temel 
üzerinde yükselmiştir. Biz Y ve Z'ye ide
olojik bir taviz vermedik, örgütsel bakım
dan da eski konumlarında tutma yoluna 
gitmedik (Başlangıçta Z için böyle bir 
kararımız oldu. Fakat bunun nedeni de, 
ondaki bozulmanın da bu denli derin ve 
Y ile özel ilişki birlikteliği içinde bir sürük
leniş olduğunu bilmeyip yeterince göre- 
meyişimizdendi). Yani onlarla oportünist 
bir uzlaşma, gerilemelerini ve zaaflarını 
görmezlikten gelme vb. vb. temelinde 
değil, şeylerin adını açık açık koyarak,

sınırları daraltılmış bir ilişkiyi sürdürme 
şansını zorlamak amacıyla oraya gelip 
gitmeye devam etmelerini istedik. Sizler 
buradaki amacı ve bu 'in c e ' noktayı gö
remediniz. Bunu sanki "ç ü rü m e y e  v e r il
m iş  b ir  ta v iz "  v b. şeklinde yorumlayarak 
tepki duymanızın bir nedeni de bu oldu. 
Bu tepki sizleri, örgüt adamı sorumluluğu 
ve duruşu bakımından yeni hatalara 
sürükledi. Bizden gelen bir direktifi, pra
tikte sergilediğiniz itici, soğuk tavırlarla 
fiilen işlemez hale getirdiniz. Hangi niyet 
ve düşüncelerle olursa olsun, sahip 
olduğumuz örgüt/parti anlayışı ve disipli
ni ile bağdaşmayan böylesi 'boykotçu' 
tutumlara karşı hoşgörüsüz davrana
cağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Yoldaşlar,
Y ve Z sorununa ilişkin yaklaşımı

mızın genel esaslarını ana batlarıyla 
özetlemeye çalıştık. Sizlerin kendi tutum 
ve yaklaşımlarınızı, işaret etmeye çalış
tığımız noktalar ışığında bir kez daha 
gözden geçireceğini umuyor ve bunu 
bekliyoruz. Ayrıca bu olayın kendisi ile 
sınırlı kalmamak kaydıyla sizlerin için
den geçmekte olduğumuz dönem, bu 
dönemin içerdiği tehlikeler, bunlara karşı 
yaklaşım, dönemin emrettiği örgütçülük 
ve çalışma tarzı, parti kültürünün alan
lara ve çalışmalara taşınması, birimi
nizdeki çalışmanın örgütlenip yürütül
mesinde atılması gereken yeni adımlar, 
çalışmanın, ilişkilerin ve tek tek yoldaşla
rın nitelikçe güçlendirilmelerinin yeni 
hedefleri vb. konularında yoğunlaştırıl
mış bir eğitime, yeni ve daha ileri bir an
layış düzlemine sıçranmasına ihtiyacı o l
duğu görüşündeyiz. Çalışmalarınızda 
başarı dileklerimizle birlikte hepinize yol
daşça selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.

TİKB MK/ 12.10.1999
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KOMÜNİST KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ: Burjuva dünyanın prangalanndan özgürlük diyarına...
"insanın kendisini bıçaklanmış, değen bilinmiş, 

bir hışma bırakılmamış hissederken: bir yandan d<. 
yalnız olabilmesi. Ruhsal ve fiziksel olarak bu den! 
bütünleşmişken, yalnızlığın en az bitişiklik duygus 

kadar sıcak ve şenlendirici olan dostane varlığın 
hissedebilmek...

K omünüz aşk! İnsanın ne söyleye
ceğini pek bilemediği, kullanacağı 
sözlükleri bile bir kuyumcu titiz
liğiyle tartarak seçtiği -her konuda 

yanlış anlaşılmayı göze alabiliriz, ama bunda 
asla- aşağı taktirsen sakal, yukarı tüktlrseıı bıyık 
çaresizliğinin sık sık hissedildiği, şu 'netameli'. 
hassas konu! Neden böyledir biliyor mıısımıız? 
Bizi ya da yoldnşlanmızı bir biçimde "meşgul 
edecek" şekilde gündemimize sokulmamışsa, 
üzerinde pek düşünmemişizdir belki de. İki cins 
arasındaki bu en doğal ve insani duygu, herhan
gi bir şey gibi kendiliğinden yaşanır gider 
çoğunlukla.

Birbirini anlama ve kucaklamanın önemini, 
çalışmada yalatacağı 'eksi ve <3/7/'lan öncesinden 
görebilen çok yönlü uyumun yakalandığı komi
telerde. zaman zaman şu tür ifadelerle karşılaşa
biliriz: "Benim bir sorunum var", "Benim özel 
bir ilişkim var", "Benim duygusal bir ilişkim 
var"... Bu üç yaklaşım biçimi de, faildi açılardan 
ele alınması ve irdelenmesi gereken yanlar taşı
yor. Yanlış olan, bunların dile getiriliş biçimi 
değil -öyle ki. ilişkileri pratik-teknik görevlerle 
darlaştırmayan, çok yönlü bir bütünlüğün yaka
landığım gösteren 'örnek bir komitedir' seçti
ğimiz- bizleıi dalıa tanımlarken bile böyle ifade- 
lendinneye iten çarpık algılayış!anmızdır. Bir 
başkasına duyduğumuz yakınlık, hoşlanma sev
gi öncelikle bir "sorun" değildir. Bunu bir sorun 
-diğer deyişle bir 'bela'- olarak gören bir devrim
cinin. bu konuda öğreneceği çok şey var demek
tir. O, ilişkileri, bağlantıları en iyimser ifadeyle 
yanlış kuruyor demektir. Oysa bu duygu en 
güzel ve insani olamdır. belli bir bütünleşme ve 
ivme yakalandığında, birlikte yüründüğünde, 
belli doruklara birlikte çıkıldığında, zenginliğin 
ve üretkenliğin elle tutulacak kadar somut ol

ması nedeniyle iç dünyamızı dinginleştirip yaşa
ma sevincimizi körükler, ufkumuzu sonsuzlaş- 
tınr. dağlan devirip enginleri fethedecek bir ira
de ve motivasyon aşılar. O halde, oram kimileri
mizce bir "sorım". savuşturul ması gereken bir 
'bela' olanak tanımlanmalının nedeni nedir? Bi
zim dilimizde aşkın tanımı nedir; onu beğenme, 
hayratı olma, hoşlanma vb.den ayıran, bunlar
dan fazlası anlanma gelen unsurlarr nelerdir?

İkili ilişkiler arasında en dolaysız olanı ka
dınla erkek arastııdakidir. Bunun literatürdeki, 
bütün dillerdeki adı ’aşk'tır. Son derece doğal ve 
insani bir duygu olduğunu biliriz: fakat herkes 
oınuııın faiklı, kendince bir tanımım verir. Yani 
insan hangi koşullarda hangi etkenlerin sonucu 
olarak ve hangi özelliklere karşı derin bir aşk 
duyar... buıııın bir reçetesi yok. tıısaıılarda bir
birini çeken yanların neler olduğu konusunda net 
ve 'doyurucu' bir yanıt beklemesin kimse. 
"Beğeni" dediğimiz algılayış ve tanımlama bile, 
kişiden kişiye değişir. Eskiler bunu, "Renkler ve 
zevkler tartışılmaz" gibi, neredeyse bir deyim 
haline gelen oportünist bir belirsizliğe bürümüş
lerdir. Bir yanıyla insan ruhunun ve dünyasının 
çeşitliliğini ve zenginliğini vurgulayan bıı ifade, 
beğenilere kaynaklık eden sınıfsal konumları ve 
kişilerin dünyaya bakışlanm gizlediği için fazla 
işimize yaramaz. Beğenilerimizin de. tıpkı alıla- 
ki görüşlerimiz ve yaklaşımlarımız giln, köke
ninde sınıfsal konumlarımızın temellendiği üre
tim ilişkileri yatmaktadır. Bilincimizi olduğu ka
dar. beğenilerimizi de belirleyen, üretimde yer 
alış biçimimiz, bizi çevreleyen koşullardır. Bu 
nedenle, bu duyguyu yaşamamız, karşımız- 
dakine ilişkin hissettiklerimiz, ne tesadüfidir, ne 
de nasıl ortaya çıktığı belirsiz mucizevi bir du
rumdur. Aşk ve sevgi, sosyal olanın, tarihselin 
içinde kurulur.

Özellikle devrimciler ve biz komünistler için 
bu haydi haydi böyledir. Bizim bu konudaki 
seçimimiz, o tarihselin içinde belli bir ideolojik- 
siyasal ortaklık zemininde filizlenir, kolektif 
devrimci yaşam ve onun gündelik faaliyetinin 
kıvrımlarından geçerek komünizm idealine 
yürünen yolda şekillenir. Daha doğnısıı, arzu
lanan ve daha sağlıklı bir üretici güç kaynağı

olabilmesinin asgaıl koşulu bııdıır. Buıııın 
dışındaki örnekler yok mudur? Vardır elbette; 
fakat bunlar, ya bu yönlü seçimler yapıldıktan 
sonraki devrimcücşme. bunu bir yaşam biçimi 
haline getirme dönemlerinin olgıılanndandır. ya 
da filmlerdeki fakir oğlan zengin kız ve tersi 
hikayelerini çağrıştıran istisnalardan oluşur.

Karşımızdaki ne ilişkin duygularımızın net 
olarak tanımlanması önemlidir. Çünkü, biz 
devrimcilerin dünyasında asla tek boyutlu işler 
ve ilişkiler olmadığı için, o güzelliği ve zengin
liği, o duygu yoğunluğunu biz yoldaşlarımızla 
da yakalarız. Yaşamı ve ölümü paylaştıklarımız 
oıılardır, başarılı geçen bir eylemin ardından, bir 
yerlerde lıatııı sayılır bir öıgütlenme, buıııın çe
kirdeklerini dalıi yaratmışsak, geleceğin özgür
lük dünyasına bizi yakınlaştıracak her adınım 
sonrasında kucaklaşıp keyiflendiğimiz, içimizi 
burkan kayıplarda gözyaşlanmızı saklamadıkla
rımız sadece yoldaşlanmızdır. Dostluk, arkadaş
lık ve yoldaşlık; aynı ordunun ortak hedefe yürü- 
yeıı eıleti olarak dııygu ve düşüncelerini birbir
lerine doğrudan söylemeseler de büyük bir sev
gi. kaynaşma ve duyumsamanın yaşandığı iliş
kilerdir. Biz bunu, "bir yoldaşın içinden bulut 
geçse diğerinin bunu hissetmesi" olarak tanım
lıyoruz. Aşk. bütün bunlan kapsayan fakat bun
dan fazlasını gerektiren bir duygudur.

Sözgelimi, ne kadar iyi özellikleri, ne kadar 
hayran olunası erdemleri olursa olsun, her yol
daşımıza değil, sadece birine diğerlerinden fark
lı 'özel' bir yakınlık duyarız. Herkese değil, sa
dece biline aşık olıınız. Öyle çizgi ve özellikler 
vardır ki karşmuzdakinde, başka kimsede rastla- 
manuşızdır. Öyle bir iletişim ve empati kurul
muştur ki aramızda, öncesinde böyle biı birlik
teliği kimseyle yakalamamışızdır. Kısacası, o. 
dünyadaki herkesten farklıdır bizim gözü
müzde. Kimi zaman da bu yoğunluğa ulaşmadan 
alelacele bir karara vanıuş. duygularımızı 
"sevgi" olarak adlandinmşızdır. Aslında 'yete
rince' olgunlaşmamış bir sevgi değildir henüz 
yaşadığımız. Bir şeyleri kesinleştirip netleştir
meden, olgunlaşması için zaman tanımadan, ona 
gereken emeği, çabayı ve özeni göstermeden işin 
kolayına kaçıklığı dunımlarda, sevdiğimizi

sandığımız kişinin yerini derhal bir başkasının 
alıvennesi de. yabancısı olunan bir durum değil 
dir. Halkımız buna, "şıpsevdilik" der. Böyleleri, 
"şıp" diye severler (!); fakat ayın hızda ondan 
vazgeçerler. Çünkü o şuada bir başkasını da 
"şıp" diye sevmişlerdir. Toplumun kısıtlayıcı vo 
köreltici baskı ve yasaklannııı hüküm sünnetliği 
özgür örgüt ortamları da eğer doğru algılanıp 
değerlendirilmezse, yönlendirilip denetleıunez- 
se; bu tür küçük burjuva duygu ve inli hallerinin, 
çarpık ve sallantılı belirsizliklerin boy ventıesi 
için "elverişlidir". Kadın ve erkek yoldaşlar ara- 
suıdaki ilişkilerin en yüce amaçlar için en dolay 
sızı yaşanmaktadır örgı'U ortandan uda. Kişilerin 
çok yönlü gelişimi için özgürlük ortamı sonunu 
kadar açıktır/açılmıştır. tdeolojik-siyasi ve ruh
sal birlikleliklerde, kimse kimsenin bu yönlü ter
cihlerini mesele İmline getimıez. "Ahlakçı bir 
sosyalizm" gözlüğüyle bakılmadığı için, akıl vo 
yön göstermesi isteafMKtttaffr bunlara ne karışır 
ne de özel bir "çöpçatanlık faaliyeti" yünitür.

Genç devrimci kadrolar araatrfa "şıpsevdi
lik" eğilimi kadar -yer yer onun brr bileşiği duru 
mundaki- aynı anda ya da biıbiriııe son derece 
yakın kesitlerde "lıem oıııı, lıeın diğerini" sev
diğini sanma saçmalığı yaygındır. Bu arkadaş- 
laruı gerekçeleri, 'Minareyi çalan kılıfını hazır
lar' misali açıktır; fakat ne yazık ki bizim dünya
mıza, değerlerimize ve perspektiflerimizdeki 
’yeııl İnsan'a tümden karşıttır. Onlar, "Onun bu 
yönünü beğeniyorum, diğerinin şusuııu..." der
ler. Kimi düşünceli ve incedir, kimi sapma kadar 
militan; kiminin teorik derinliği kimseyle kıyas- 
lanaıııaz, kimi son derece sevimli ve coşkuludur, 
kimi ağırbaşlı ve babamız kadar olgun; kimi bizi 
delicesine sevmektedir, kimi... Bu manzume bit
mez. Bütün 'iyi vc olumlu' özellikleri bir kişide 
arama işi olsa olsa bir yanılsamadır. Yaşantın 
diyalektiğine aykırıdır, her şey içerdi, hazır vc 
tamamlanmış ya da ona yakın bir halde olsaydı 
dünyayı da, bıı tarihsel koşullanıl, bu üretim t ar 
zının, bu yaşam biçimi ve alışkanJıldanmn ürün 
leri olan insanlaıı da, dolayısıyla kendimizi do 
değiştirip dönüştürme uğraşına gerek kalmazdı.

"Gönlümde birden fazla ’sevgl’ye yer var" 
yaklaşımı da, biri bitmeden bir diğerinin baş-
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lalı Klığ.ı nesneleşmiş sağlıksız ve çarpık şekil
lenirler de, bize ve karşın 112linkine sadece zarar 
verir. O zanıana dek edindiğimiz olıımlu özellik
lerimizi aşuıdmr; yakaladığımız çok yönlü geliş
me şansıiu kentli ellerimizle burjuva dünyaya 
kajHmnanıız işten bile değildir. Yaşamda sıra
danlaşma ve boşunalık, yararsızlık duygusunun 
gelip içimize oturması kaçınılmazdır.

(3te yandan, sorumlu yoldaşlara duyulan hay
ranlık ve bunun sevgi diye adi an türüm ası da ti
piktir. Böylesi durumlarda yoldaşların örgüte 
açılmalım zaman altlığı gibi, bu süre içerisinde 
illetimde durgunluk, içe kapanma, karamsar ruh 
hali gözlemlenmekledir. Bu çalışmalı rıılı hali 
kişi için dayanılmaz ve içinden çıkılmaz hale 
geldiğinde, genellikle gidilir ve diğer tarafa 
"ikuhi aşk" edilir. Buysa işi büsbütün çıkmaza 
sokar. Artık her iki taraf tül bundan sonraki iliş
kilerinde. örgüt işlerinde -en hafifinden- tedirgin 
ve çok daha temkinli, rahatsız ve yapay bir 
düşüncelilikle, bunların tümünü hesaba katan bir 
sınırlılıkla davranmaya zorlanır. Bununsa kolek
tife, devrimci mücadeleye zarar vereceği açıktır.

Aşkın yaşamdaki yerini, tersten yanlış algıla
yıp kavrayaıılarmuzda ise sevginin "ayakbağı" 
olarak nitelenmesi garip ama gerçektir. Genç bir 
yoldaş, "30 yaşma kadar bu tip sonullarla 
uğraşmak istemiyorum" cüyebilmektedir. Bu tili' 
yaklaşımlar ve böylesi duruşlar, "En verimli 
çağında 'ğöniil meseleleriyle zaman yitilmeden, 
doludizgin mücadele etmek gerek" argümanıyla 
teoıize edilmekledir. 30’una kadar devıim için 
mücadele, sonra araya sıkıştmlnuş bir birliktelik 
-belki çoluk-çocuk-, sonra... Sonrasıru "Allah 
bilir!" Yaşamımız "siyasal-örgütsel" ve "özel" 
şeklinde bölümlere ayrılmaz. Yaşam, diyalektik 
biı- bütünlük oluşturul", içiçetlir. Bir bölümü, bir 
parçası koparılıp alınamaz; birbirinden yalıt da
imiz. Böyle bir ikilik olmaz/olmamalıdır. Kimi 
zaman yanlış ilişkileııdirmedea kimi zanıan 
örgüt denetimi ve müdahalesinden yoksun kalın
dığımla "yaşamı kompaılimanlara ayırma", her 
birini, birimleriyle çelişse de kentli kuralları ve 
alışkanlıklan çerçevesinde sürdürme yanlışına 
düşül inektedir, örgütün amaç ve ideallerinden 
uzaklaşmaya, kendisine ve yürüdüğü hedeflere 
yabancılaşmaya, giderek şizofreniye dek vara
bilecek bu durum, açıktır ki, ilişkinin geleceği ve 
selameti açısından da hiçbir geliştirici ışık yay
maz. Çoğu zaman, ilişkinin daha ileri olan tanı

tını da bu batağa sürüklemekle sonuçlandığı 
örnekler az değildir.

Duygularımızda netleşmek önemlidir; çünkü, 
alabildiğine yoğun ve içiçe geçmiş tarzda yaşa
nan bu duygular, kimi zaman birbirine kaıışlırı- 
labilmekte, farkında bile olmadan birbirinin ye
rine geçirilebilmekledir. Yoldaşlarımıza kaışı 
duyduğumuz derin sevgi ve hayranlık, kimi za
man aşk sanılabilmektedir. Kesinleştirmenin, bu 
konuda berraklaşabilmenin kıstasları vardır. 
Birincisi; kendimizi ve duygulamnızı tamına ve 
tanımlama konusunda nesnel ve gerçekçi olmayı 
başarmaktır. İşin kolayına kaçmadan, her evrede 
irdeleyici yaklaşımı elden bırakmamaktır. İkin
cisi; karşumzdakiıü sadece belli anlar, kesitler 
ve mekanlarla; belli duygulanımlarla (bunların 
etkisinde kalarak) sınırlı düşünme, sadece bu 
süreçlerin verileriyle değerlendirme yamlgısuıa 
düşmektir. Kişiler birbirlerini farklı alanlarda, 
farklı zamanlarda ve farklı ilişkiler bütün
lüğünde gözlemlemiş olmalıdırlar. Yapılan oıtıık 
bir işte (eylemde), bize mükemmel görünen bir 
yoldaşımız, çok şuadan bir olay karşısında aldığı 
tavırla bizi lıayal kırıldığına uğratabilir. Yaşamnı 
binbir rengi, kişilik ve davranışlardaki çeşitlilik 
ve zenginlik demektir. Kuşkusuz bu, tıpkı bir 
renk tayfinın müthiş geçişi ve uyıuııu gibi bir iç 
tutarlılığa sahiptir/öyle olmalıdır. Bu bütünlük 
ve uyum içinde aykmlıklar, ayrıksılıklar fazla 
gizleyemez kendini. Kimi zaman, ışıltılı özellik
lerin yarımda bir "ilkellik abidesi" olarak suı- 
üverir. Ya da tersi yaşaıur. Bütün bunlara bağlı 
olarak üçüncüsü; kendimize ve duygularımıza 
zaman ve Tıısat tanımaktır, lleııı duygu
larımızı tahlil etmek, hem farklı özellikleriyle 
karşımızdakini taııunak; dünyanın bin bir türlü 
haline vereceği tepkilerle, sadece "iyi günlerde" 
değil, asıl zorunlu anlarda sergilenen perfor
mansla birlikte, bir bütün olarak değerlendirmek 
için zaman tanımak!.. Aşk düzeyimle tanımlanan 
bir sevginin gücü, ayrılıklara, yoksunluklara, 
zorluklara ve asd önemlisi zamana dilenebil 
meşinde somutlanır. Anlamlı ve üretici bir bera
berliğin nesnel zemini tutkulu bir aşksa, gerçek 
bir aşkın en şaşmaz sııuıyıcısı ise zamandır. 
Zaman karşısında eskinıeyen'eskitilmeyeıı aşk
lar ayakta kalmayı başarabilir ancak.

Bütün ikili ilişkilerde olduğu gibi, aşkın da 
belki birinci düşmanı, sevgiliyi yitirme "korku- 
iiv'iııuı besleyip bir canavar İmline getirdiği



sahiplenme duygusudur. Bağımsız kişiliklerin 
silikleşmesine ve giderek ortadan kalkmasına 
kadar varabilen bıı çarpıklık -sahiplenme, "be
nim" duygusu-, aşkı da, aşkın taraflarını da nes- 
neleştirdiği için güvenilmez ve onur kincidir. 
Mutlakçı ve durağanlaştıncıdır. Sahiplenme 
güdüsü, kendince "koruma" ve "kayırma" saç
malıklarına evrilme özelliğine fazlaca sahiptir. 
Alandaki sonmlann çözümünü bir birliktelikte 
arama, özel alan yaratma, örgütten gizleme, sev- 
diğini-yoldaşını sık görememekten şikayetleıı- 
me, özellikle göreviendimıelerde sevdiğiııin- 
yoldaşmın "lehine " davranma... Tüm bunlar belli 
işlerin yerine getirilmemesinde -hatta mücadele
den uzaklaşma durumunda- sevgi ilişkisini ne
den göstermeye dek uzanan bir yelpazede kişinin 
devrim ve sosyalizm ile kurduğu bağlann zayıf
lığının göstergeleriııdendir.

Oysa, mutluluğun yalnız nesnel imkan değil 
öznel lıazırlığı da ancak özgürlük içinde elde 
edilir. Kişinin çok yönlü gelişiminin önündeki 
en büyük engel, bağmışız devrimci kişiliğinin 
darbelenmesidir. Oıııı kısırlaştıracak ve gerçek 
potansiyellerini sergilemesini engelleyecek olan, 
önce "özgürlük yoksunlugu"dur. Belli bir dik
kat ve donanım sağlanan diğer kaba görün
gülerine karşı verilen mücadeleden çok dalıa 
titizi, bu daha örtük biçimler hedeflenerek 
yürütülmelidir.

Bağımsız siyasi kimlik ve kişiliğin korunması 
ancak kolektif içinde geliştirilebilir ve anlam ka
zanır. Kolektifi zenginleştiren her bireysel edim 
ve çaba, kendi yetkinleşmesinin ve ufuk geniş
liğinin de güvencesidir. İkili ilişkilerde, kolektif 
içinde birimler, bileşkelerdir bir yerde. Diğer ör
gütsel ilişki biçimlerinde işleyen ve işletilmesi 
gereken her dişli, sevdiğimizle yaşadığımız sü
reç için de geçerlidir. Birbirinin gelişiminden so
rumluluk duymayan bir birliktelik (ikili ilişki
lerin tümü açısından bu böyledir) düşünülemez. 
Yalnız burada, bağlılık bağımlılık diyalektiği
ni doğru kurmak önemlidir. Sevdiğimizle içerili 
çizgi ve özellikler kendisini katlayarak bizi de 
zenginleştiriyorsa, hep dalıa mükemmel bir bü
tünleşmeye doğru ilerleyen seçimimiz. "Sonuç 
olarak hepsi de yoldaşım ve hangisinin olacağı 
önemli değil" sıradanlığına ve belirsizliğine düş
müyorsa; bu sevgi, yaşamımızda özenle korun
ması gereken son derece değerli bir boyut de
mektir. Böyle bir sevginin "sadakatsizlikten

koıkmasma gerek kalmaz, çünkü vefasızlığa 
karşı güvencesi" de yine kendisidir.

Bağlılık ve bağımlılık karşıtlığı ve ilişkisi, 
aralarındaki bağlantı hu, bunların doğnı arılaşılıp 
okunması, sorunun bir diğer yanıdır. Birbirine 
karşı sorumluluk duyma; zayıflık ve hataların 
boy vermesine olanak tanımayan, ya da henüz 
başlangıç aşamasındayken önüne geçmeye çalı
şan yapıcı eleştirellik ve denetim; yambaşmdaki- 
ni gözetme, zorlandığında açmaza düştüğünde 
omuz verme, yoldaşça bağlılığın gereğidir. Tüm 
yoklaşlanmız gibi, sevdiğimiz de bu 'nimet' ten 
sonuna kadar yararlanmalıdır. Bağımlılık ise, 
yaşamımızı anlandı lalan hedef ve süreçlerin ba
şına, her şeyin önüne bu ikili ilişkiyi geçirmek; 
önümüzde engel oluşturduğu hallerde bile onun 
'vazgeçilmeziiği'mn gözlerimizi karartacak dü
zeye gelişidir. Birlikteliğin boy verdiği hedef ve 
amaçlanıl, koşul ve süreçlerin dahi yer yer önüne 
geçebilen, ancak onunla birlikte anlam kazandığı 
halde, zaman içinde bu zeminin yadsınmasına 
kadar vardığı için varlık nedenini de ortadan kal
dıran bu türden birlikteliklerin sağlıklı işleyeceği 
düşünülemez. Dönemin koşullarındaki daralma, 
sıkışma ve zorlanmalardaki artışa paralel olarak 
geleceği olmayan ilişkilere yönelim, "İkili dün
ya kurma" eğilimlerinde de artış yönünde bir 
seyir gözlenmekledir. Bu "iki kişilik diinya'1 ana 
bir süre sonra sahiplerine de 'yetmediği' ise 
deneylerle sabittir.

Birbirine yaslanma, birbirine tutunma olum- 
suzluklan ve zayıflıklan görmezden gelme, ba
zen bunlara göz yumma lıayırhalı bir adam- 
sendecilik sergileme... gibi eğilimlere, baş
langıçta bağımlılık tarzında bir ilişki biçimi 
değilse de, ona evrilme olasılığını güçlü bir tarz
da taşıdıkları için özellikle dikkat edilmelidir. 
Bağlılık ve bağımlılık arasındaki sınır, sanıldığı 
kadar kalın değildir. Biri, inançlanmız, yaşama 
ve mücadeleye bakışımız doğrultusunda en 
dolaysız ve insani ilişki biçimi olan tutkulu bir 
beraberliği (aşk) tanımlıyorsa diğeri ise müca
deleye başlama ya da onun belli bir evresinde 
kurulan bir beraberlikle anlam kazanan devrim
ciliğimizi hâlâ bu ilişkiye dayandırma ve onun 
üzerinden yürütme, sadece onunla anlamlandır
ma "çabası" dır. Sağlıksızdır, yanlıştır, nafile bir 
çabadır. Orada birlikteliğimizi güzelleştirip 
zenginleştirecek ideolojik derinleşmeden, siya
sal kavrayış genişliğinden, devrim ve komünizm



ufkunun ayacağı eşsiz olanaklardan bilinçli ya da 
bilinçsiz bir uzaklaşma sözkonusudıır. Orada bir 
rutinleşme, bir monotonluk; işleri parmağının 
ucuyla tutan, bir biçimde idine etmeye çalışım 
"memurca" bir zihniyet ortaya çıkar. Bağımsız 
siyasal kişilik, onun gelişiminin koşulladığı 
yaratıcılık ve daha ileri hedeflere yitrilme bilinci 
sekteye uğrar. Yürüdüğümüz yol. gerçekleştir
meye çalıştığımız idealler, fethetmeye koştuğu
muz hedefler, şunun bunun -kimin olumu olsıuı- 
yilzü suyu hürmetine değildir. Bu dunun başlan
gıçta bir yabancılaşmanın ürünü değilse eğer, 
giderek buna evıilmesi kaçınılmaz bir süreçtir. 
Bağımlılık adı üstünde lıastalıklı bir dıırum; bir 
hastalık ve güçsüzlük göstergesidir. Kendi ayak
ları üzerinde durmaktan bile aciz, sürekli başka
larından. özellikle de en yakınında duranlardan 
yardım ve destek isteyen, bilileriyle var olaıt, on- 
larsız silikleşecek denli eski kimliğinden soyu
nan; yanındakilere dayanan, tutunan, adeta 
onlara yıkılan bir kadro, ne kadar üstün nitelik
leri olursa olsun, iyi bir kadro olamaz!

Özcesi, aşk ne bir "somu" dur, ne "özel" bir 
alıuı ve konudur; ne de salt "duygusal" olarak ta- 
ı mıılıu ıab il ir. duygulanınız ııkd ve bilinç süzge
cimizden geçer ve ayıklanır. Bir devrim savaş
çısı duygularuu yükümlülüklerinin önüne ge
çirmez; duygu yüklü olmakla 'duygusal' olmayı 
birbirine karıştırmaz. Meseleyi ikilemler İmline 
getirmeden, hııkcttikleri yere oturtur. Yaşamda 
ve mücadelede öyle içeriridir ki bu duygu (aşk), 
onunla öyle kopmaz bağlarla bağlanmışta ki. 
"özel" bir alım ya da durum olduğu varsayıla
nla/. Komünistlerin bir yanda 'özel' hayallim, 
diğer yatıda örgütsel çalışmalını yoktur. Tren 
vagonları gibi bölünmüş değildir onlann yaşanı
lan. Tam leısiııe. içiçe geçiş, bir özdeşleşme ve 
anlamlı, tut inli bir bütünleşme, hem daha ileri bir 
kavrayışın göstergesidir, hem de ulaşılması 
gereken bir hedeftir. Komünistlerin yaşamında 
burjuva ve küçük burjuvaların binbir yalını ve 
dolanla çevrili dünyalanıım ayrılmaz bir parçası 
olan 'özel ilişkiler alanı’ yer almaz (Onlar ev 
yaşantılarında 'iyi biter aile babası' rolüııdedir- 
ler; dışımda mangalda kül bırakmayım çapkını 
oynarlar. Bayramlarda dini bütün müslümıuıdır- 
lar; büyüklerinin ellerini öper geleneklerini huşu 
içinde iliı ederler. Akşam kurulan içki masasında 
bu 'nostaljik takıntılarla' dalga geçen yine 
oıılardır ). Bir tabu haline getirilen bu türden

"gizli" ve "dokunulmaz" özel ilişkileri olmaz ko
münistlerin. Onlar için sadece 'özel anlar ve 
kesitler' vardır. Bunlar da sadece sevdalıları ile 
yaşadıklarından ibaret değildir. Çoğu zaman yol
daşlarımızla da yaşarız böyle anlan; bir anlamda 
onlara ve bize 'öze/'dir. Paylaşıldığında örgüt ko
lektifini deneyim ve tecrübe yönünden bes
leyecek, zenginleştirecek boyutlar taşıymış a, 
örgütsel sır niteliğindeki bilgilerden oluşmuyor
sa. zaten gündeme getirilir, değerlendirilir ve 
çıkandan (lensler bütüne mal edilir.

Burada önemli olan genelle özel, örgütsel 
olanla kişisel olan arasındaki dengenin doğru ku
rulmasıdır. Günlük siyasal pratik, örgütsel ya
şımı ve kişisel 'özel' yaşam birbirinden ayrılma
malı, teısine dalıa fazla içiçe geçirilmelidir. İçiçe 
geçiririniyor, birbirinden ayrık, faiklı farklı alım
lın, yaşam biçimleri ve yaşanmışlıklar olarak 
duruyorsa, bir şeyler kesinlikle yanlış işliyor, 
yanlış anlaşılıyordur. Bir komüniste, bir devrim
ciye, onda içeriri olması gereken bütünlüğe denk 
düşmeyen bir tarzda yaşanıyor demektir.

Özellikle yöneticilerin soruna yaklaşım ve 
müdahale tarzı önemlidir, hatta kimi zaman 
müdahalemizi talep eden kadrolarımızın ’siyasi 
geleceği' açısından belirleyici olabilmektedir. 
Öncelikle onların, farklı toplumsal tabakalardan; 
faiklı eğitim, bilgi, görgü, deneyim, algılayış ve 
yaşanmışlıklarla yüklü farklı düzeylerdeki yol
daşlara kumanda eden yönetici yoldaşların kafa
lım son derece berrak olmalıdır.

Olaya müdahale şeklimiz, genellikle iki kar
şıt uçta seyrediyor; oıtası pek bulunamıyor. Ko
nuyu şu ya da bu biçimde öğrendiğimizde, kaışı- 
ıtuzdakiniıı ihtiyacının ne olduğunu tam olarak 
algılayıp kavrayamamak, saptayamamak nede
niyle ya önemsiz, herhangi bir şeymiş gibi 
geçiştiriyor, ya da dünyanın en önemli şeyiymiş 
gibi yaklaşıyoruz! Birinci türden yaklaşım, 
karşuıuzdaki yoldaşta -bunu öıgüte açan ve 
yaıdım isteyen- belli bir hayal kırıklığı yaratıyor 
İşleri, bir biçimde, el yordamıyla, kendi sınırlı 
birikimiyle çözmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle 
de 'duvara çarpıyor1. İkincisinde, belli bir olgun
laşma düzeyine ulaşmamış olsa da -çoğunlukla 
ulaşmamıştır- bir şeyleri paylaşma, ortak iş yap
ına ve yaşanmışlıktım yola çıkılmıştır. Duygular 
lam olarak çözümlenip tanımlanamıyor, ya da 
ııbaıtıh tanımlara gidiliyordun İlk kez yaşan
dığında bunun onlar için çok yeni, dolayısıyla



tarifsiz bir heyecan yarattığı görülmelidir, iyi bir 
yönetici -kadro ya da taraftar güçlerini iyi ta
nıdığını varsayıyoruz, bu çok önemlidir- her şey
den önce karşısındaki kadroyu kendi bütünlüğü 
içinde değerlendirmeli; özellikle de böylesi 
konularda, darlıklardan kaçınmalıdır. Genel 
doğrulan sıralamak yetmez, bıuılan söylüyor ve 
orada kalıyorsak, sadece "ruhumuzu kurtarmış" 
ol imiz.

ilişkiyi doğru, yerinde ve uygun bulmayabili
riz. Olası risİderi, tecrübelerimiz nedeniyle ön- 
görflyonızdur/öngörebiliriz. Bu sevginin henüz 
yeterince olgunlaşmadığım, serpilmesi için 
zamana ve emeğe ihtiyacı olduğunu ondan çok 
daha iyi değerlendiriyor olabiliriz. Bütün bunlan 
karşımızdakine anlatma biçimimiz kadar, onun 
bıuılan alabilme kapasitesi de önemlidir. Bu ka
pasite asla salt kişisel bir olgu değildir. Örgütlü 
insanlar açısından, yaşama ve mücadeleye bakış, 
örgütle kumlan ilişkinin düzeyi, örgütsel konimi, 
bizi müdahalemizin içeriği ve hangi kıstaslara 
dayandınlnıası gerektiği konusunda aydınlata
caktır. En tehlikeli yaklaşım, bu boyutu (aşk, 
sevgi) kişinia yaşamın bütünselliğinden kopanp 
tek yanlı bir koyuştur, meseleyi salt 'ahlaki' 
normlara hapsetmektir. Ne kadar sağlıksız bir 
sürilkleniş olduğunu düşünürsek düşünelim; mü
dahale tarzımız asla kestirmeci, adım baştan ko- 
yaa ikna ve kavratmadan önce yoldaşımızı baş
tan iki ucu da keskin bir tercihe zorlayan, yaptı- 
nmcı -kuşkusuz bu ölçüt, daha eski ve deneyimli 
kadrolar için geçeriidir. Sorumluluk ve öıgütsel 
deneyimlerinin düzeyine bağlı olarak onlar için 
kıstaslar daha dardır. Bu alanda onlar yanlış ve 
lıatalı seçimler yapamazlar mı? Evet yapabilir
ler. Fakat o zaman onlara daha kesin, altlan daha 
kalın çizen, yer yer yaptırımcı bir uygulamaya 
geçer örgüt- olamaz/olmamalıdu. öıgütün, onun 
yöneticilerinin bu 'hassas' konuya yaklaşma ön 
açıcılık, yol göstericilik ve kılavuzluktur.

Zorlanılan her tümsekte, sancılı geçilen her 
dönemeçte olduğu gibi bize düşen, potansiyel
lere ve tehlikelere işaret etmek ve orada durma
sını bilmektir. Bütün mesele, gereken siyasallaş
ma düzeyine ulaşarak, yaşamımızın tüm özgür 
seçimleri gibi, bunda da bir devrimciye, bir örgüt 
adanuna yaraşır kafa açıklığıyla sağlıklı seçimler 
yapabilmek /yapılabilmesinin koşullarım yarat
maktır. Kimi zaman biz böyle istiyonız diye - 
birikim ve öııgöriUerimize fazlasıyla güven

dikleri için- şu ya da bu yönde davranıp beklen
tilerimizle çaluşan tavırlar sctgileyebilirler. 
Fakat bunu ne ölçüde özümleyip kavramışlardı]'? 
Bu ne kadar onların "kendi" tercihleri olacaktu ? 
Bunu gönül rahatlığıyla yanı ti ay anlıyorsak, 
dıuııp düşünmek gerekir. Çünkü ”BIr komü
nist! İdeolojik olarak biçimlendirecek olan, 
partinin teorik-politik çizgisi, örgütsel yapısı 
ve devrimci eylemdir”.

Eski dünyaya karşı yürütülen zorlu savaşın, 
ancak teorik kavrayışın geliştirilmesi, siyasallan
ma dtlzeyinin ve devrimci donanımın yükseltil
mesiyle kazanılacağı açıktır. Bu, kapitalizmin 
değerlerinden çok yönlü kopuşu hızlandıracak 
her kadromuz tek başına bir 'parti' olacak, 'p a r
ti' gibi çalışacak; atılması gereken adımlar, ya
pılması gereken tercihler konusunda bir diğerime 
yardım ve öneride bulunan, kılavuzluk eden ar
tık o olacaktır. Çünkü o donanıma ve yetkinlig.e 
ulaşacaktır. Bütün bu süreçler geçilirken, kapi
talizmin, burjuva dünyasının bize biçtiği giysilor 
dar gelecek, birer birer sökülüp atılacaktır. Bu 
irade savaşında onunla cepheden hesaplaşma, 
amansız bir uzlaşmazlık zomnludur.

Çünkü kapitalizme, ücretli kölelik düzenine, 
yüzlerce yıllık örgütlenme deneyimine sahip 
burjuva dünyasına karşı mücadele, "basitçe" bir 
iktidarı ele geçirme mücadelesi değildir. Bunun 
hem bir nedeni, hem de başansmın temel koşu
lu, bu uzun ve zorlu yürüyüş sırasında karşıla
şılan ideolojik/teorik, stratejik/taktik, politik/- 
pralik, öıgütsel/kişisel, genel/özel diyalektiğinin 
irili ufaklı sorunlanm çözmede sergilediği per- 
fonnanstır. Bunun "kişisel" alana indirgendiği 
durumlar ise, devrimci gelişimin neredeyse tam 
bir denektaşıdır. Hangi düzeyde ve nasıl bir yol
da olduğumuzu yaklaşık bir gösteıgesidir. Ki
şiler arasındaki ilişkiler de, egemen sınıfın 
topluma boca ettiği, onu boşluk bırakmamacast- 
na her yanından kuşattığı egemen düşüncelerden 
"bağımsız" değildir. Burjuva dünyasından, onun 
toplumım en ücra köşelerine kadar sızdırdıjb 
egemen düşüncelerinden köklü ve tam bir kopuş 
bir çırpıda olmaz; sayısız duraklardan geçilir. 
Devrimciler, devrim yapma ideali uğruna yürü
dükleri yol boyunca, her adımda yılzyüze geldik
leri, boğuştukları, zorlandıkları, kendilerini ve 
dünyayı değiştirdikleri zor ve zahmetli süreçler
den geçeıier. Yaşamın öyle duraklan vardır ki, 
bir komünist, bir devrimci, o ana dek edindik-



leıiııi imselleştirip özümsediklerini, bir yaşam 
tarzı haline getirdiklerini, sözle eylemin birliğini 
-ya ila aksini- isler istemez sergiler. Kaçınamaz 
bundun. Çünkü böyle aşamalarda, mi ık istek ve 
niyetler değil, pratik eylemin dilidir- konuşmaya 
başlayan. Dikkate alınan tek somut gerçek, tek 
kıstas bu olur. İşte bu kesitlerde, ikili ilişkilere 
biçilen misyon ve bunun yaşamdaki ifadesi, kimi 
zaman belirleyici bir luü alabilir, öyle ki şim
diye dek biç tökezlememiş, mücadele yaşamı 
hep olumluluklarla dolu yoldaşlarımız belli 
zayi Ilık ve açmazlarla da birleşeıek böyle anlar
da geıi ve onlardan hiç de beklenmeyen bir 
tutıım sergileyebiliyorlar. Daha önce yaşamın bu 
deneyimleriyle hiç yüz yüze gelmemiş kafaca da 
bununla hesaplaşmaya gerek duymanuş olan
ların, bazen işte garip bir biçimde elleri ayakları
na dolaşıveriyor.

Diğer tüm çalışma alanlarında olduğu gibi, 
'duygusal tercihleriımz ve aşka dayanan birlik
teliklerimizde ile sağlıklı bir işleyiş, geçmişten 
getirdiğimiz -bir kısım izler, lekeler ya da tortu
lar şeklinde üzerimizde bulunan- gelenek, değer 
yargılım ve yaşam alışkanlıklarının kalıntılanna 
karşı nasıl bir savaş yürütmekle olduğumuza 
bakılarak kavranabilir. Onlardan -din, gelenek, 
görenek, ahlak- büyük ölçüde kopuşmayı ve 
armmayı başaramayan bir komünist olamaz. 
Her şeyde "iyi", salt bu alanda topallayan bir 
komünist, iyi bir komünist değildir. Çünkü, 
burjuva dünyanın bulaşıkları bizi tanı da, geç
mişten getirdiğimiz ve ona kaışı savaş yürütme
miz gereken, takat daima "ehelediğimiz" za
yıflık ve boşluklarda bulur ve buralardan vurur. 
Bu ailedir, bu eştir, kardeştir, eğitimle, gelenek
lerle. alışkanlıklarla, bilincimize akıtılan burjuva 
düııyanm değer yargılandır. Bu. ailelerimiz, sev
diklerimiz tarafından bilinçsizce, burjuvazinin 
zor aygıllan dışındaki her araçla ise son derece 
bilinçli ve hedefli bir tarzda aralıksız körüklenen 
"sistemin sağlamlığı ve çabalarımızın boşuna 
olduğu", "bu uğurda gençliğimizin tükenip git
tiği", "bir aile kurup çoluk-çocuk sahibi olmanın 
zevkini t adamayacağımız" safsatasıdır.

Aşkın ve sevginin ancak tek bir alan, konu ve 
kişiyle sınırlı kalmazsa doyumsuz; ancak böyle 
algılanır, kavramı ve yaşıtımsa tükenmez bir 
zenginlik ve enerji kaynağı olduğunu, bizi içgü
düsel bir nıülkiyelçilikle seven ve 'koruma' uğ
raşı veren ailelerimiz göremezler, ideallerimizin

dünyayı devindirecek gücünü kavrayaıııazlar. 
Oıılaı- bıklıncı bir tarzda, "Ne yaptınız, neyi 
değiştirdiniz şu katlar yılda?" diye biteviye 
'sıkıştırırlar1 bizi. Taıilıiıı devrimci akışında top
lumsal dönüşünderi ydlara sığdırmaya, bunu 
sevdiklerinin ömürleriyle ölçmeye kalkarlar. 
Kapitalizmin darbelerinden sözde korunmak için 
sığınılacak bir liman diye bize gösterdikleri, 
burjuva ailedir. Ücretli kölelik sisteminin insan 
soyuna biçtiği tek giysi olan sefaletin kuşattığı 
kırıntılardan başkasının hayal dahi edilemediği, 
sevginin değil sevgisizliğin boy verdiği, bu çem
beri yaracak devrimci çıkışlar gerçekleşti
rilmediğinde çürüyüp yozlaşması, eşleri de derin 
bir umutsuzluk, çaresizlik ve geleceksizlik gir
dabına sürükleyerek tüketmesi kaçuulmaz olan 
’Wt'"dir bize önerdikleri. Bu öğretilmiş, bu be
nimsetilmiş, bundan başkasını görmemişlerdir. 
Zira sistemin bekası burjuva aile kurumunun de- 
vanundadır. Bunu yadsıyoruz. Devrime yürü
yüşümüzde biUüıı bunlarla hesaplaşarak, özgür
lük dünyasının yeııi sosyalist insanını bugünler
den yalatarak ilerliyoruz. Çok cepheli bir savaş 
yürütüyoruz. Bu savaşlann en zorlusunu ken
dimize kaışı veriyoruz; ideolojimiz ve dünya 
görüşümüzle ayıı kanallarda akan her tııtıuıı, 
davranış ve alışkaıılıgunızın, ilerde bizi caııe- 
vimizden vuracak zehire bulamıuş menıü ol
duğunu bilerek yürütüyoruz bu irili ufaklı çarpış
maları. Durmuyonız/dumıayacağız!

Hangi türden, hangi konuya ilişkin olunsa ol
sun, zaaf ve zayıflıklar bizi "en güçlü" olduğu
muzu saııdığmuz kesitlerde de etkiler. Hız keser, 
gözümüze perde olur; enerji yitimi şeklinde gös
terir kendini. Bıkkınlık, daha kolay olana yö
nelme, hedeflerin istenilen hızda fethedil enle
mesinin yarattığı, umutsuzluğa dönüşmesi 
kaçınılmaz sabırsızlık... Bunların ayrımına pek 
lazla varamayız o kesitlerde. Tıpkı hastalıkların 
vücudun en dirençsiz düştüğü anlarda baş gös
termesi gibi, törpüleyiei bir durgunluk döne
minde. tasliyeciliğin ve yılgınlığın kol gezdiği 
süreçlerde ise. zorluııdığınuzda; tam olarak 
özünıseyemediğimiz. boşluk bıraktığımız, gele
ceğe ertelediğimiz en zayıf noktalanınız, mutla
ka değilse de, bizi işte böyle kritik anlarda vur
ma potansiyelini büyük ölçüde taşır. Bu bazen 
teorik geriliğimiz olıır; olay ve olguları, süreçleri 
çözümlemekte zorlandığımız, bağlantıları, ilişki- 
leııdinııeleri doğru kuramadığımız için yanlışa



düşer, savruluruz. Bazen ailenıiz olur; ilişkilerde 
şimdiye kadarki rasyonel akışı yanlış bulur, 
onlara "haksızlık" ettiğimizi düşünmeye başlarız. 
"Kolektif vicdan"ımız, "bireysel" olana doğru 
daralarak akar. Kimi zaman temel konularda her 
türlü engele, zorluğa ve yoksunluğa karşı dur
muş bilincimiz ve yüreğimiz, tüm inşa ettikler
imizi heba ederek sıradana tutsak düşer.

Özlediğimiz, fenerle çıkıp arnmasak da eksik
liğini duyumsadığımız, sanal olmayan "sahici" 
aşktır. O en insani bağlılık, en yetkin İmliyle ya
şandığında o çok yünlü harmanlanmadır. Bunu 
aramaktan, buna ulaşmaya çalışmaktan bıkma, 
bizi 'herhangi bir' limana kadar savunabilir. Gör
müşüzdür, gösterilmiştir. Buna rağmen ayak di
reriz. Bırakın enginleri fethetmeyi, bu limana 
hiçbir geminin sefer yapmadığını öğrenmemiz 
çok sürmez.

öte yandan, ikili ilişkiler ne kadar güzel, zen
gin ve doyumsuz olurlarsa olsunlar, ıılaştıklan 
düzey itibariyle gelişimi tamamlanmış, donmuş 
süreçler değillerdir. Onlan yavaş yavaş tükenişe 
ve giderek yok olmaya sürükleyen, asıl böyle bir 
algılayış ve yaklaşım olur. Aşkta, onun biçim
lendirdiği birlikteliklerde, başlangıçta yaşanan 
handikapların çözümü kadar, sonrasının seyri de 
bizim özen, irade ve besleme ustalığımıza bağ
lıdır bir yerde. Komünistleşmemizin önünde 
uzanan o mayınlı arazi de, o zenginlikler ülkesi 
de. bize eşit uzaklıktadır. Devrimcilerin, komü
nistlerin birlikteliklerinde kolektife anlam ka
zandıracak ortak üretimi geliştirici, temponun 
istenen hızda ve atılımın daha ileri hedefler 
dönük olabilmesi için birbirini motive etme ve 
destekleme belirleyici önemdedir. Birlikteliğin 
önünde engel teşkil edecek varsa aradaki uçuru
mu derinleştirecek ve giderek kendisini farklı 
ilgi alanları, beğenilerde ayrılıklar şeklinde gös
teren "ayrı tellerden çalma" durumuna düşmek 
istenmiyorsa, sadece sözü edilenlerle sınırlı 
olmayan tehlikelere kaışı dikkati ve uyanıklığı 
hiçbir evrede elden bırakmamak gevşekliğe ve 
rehavete kapılmamak gerekir.

Eski bir sözdür, basit ve yalın: "Sevgi emek 
İster". Güzel bir deyiş gibi algılanır, anlamı üze
rinde düşünülmez pek. Tutkulu bir beraherlikse 
bu, vazgeçmemiz gerektiğinde gözümüzü kırp
mayacağımız; fakat en küçük bir olumsuzluk ve 
çatışmada öyle kolayca da vazgeçmeyeceğimiz, 
ilerde "keşke" dememek için, tersine besleyip 
büyütmek zedelendiyse özenle onaımak, yeni

den ve daha derinden kazanmak için elimizden 
gelen her şeyi yapacağımız bir savaştır aynı za
manda. Nasıl ki ekonomik sıkıntı ve yoksunluk
ların yol açtığı kişisel kızgınlık ve çekişmeler, 
bir zamanlar güçlü ve imrenilen bir sevgiyi bile 
dinamitleyebiliyorsa aile içinde; komünist kadın 
ve erkek açısından da geliştirilmeleri, zenginleş- 
tiıilmeleri için eksilmeyen bir çaba üretime da
yalı ortaklaşma, istenen hız ve tempoda bir geli
şim yakalanmadığında bu durum ilişkilere yansır 
ve ilişkiyi de, bizi de tüketir. Birliktelik can sı
kıcı, yürek paralayıcı bir prangaya dönüşül-.

Sevgi büyütülmek ve zenginleştirilmek ister, 
onun, bu çabanın sürekli kılınmasına müthiş ge
reksinimi vardır. Kimilerine yıllarca aynı insan
la birlikte olma fikri, hem dayanılmaz hem 
anlaşılmaz gelir. Yakalanan ve geliştirilen çok 
yönlü uyumu daha çok filmlerde ya da roman
larda geçen hayali ve ulaşılmaz serüvenler sa
yarlar. Yaratılan olumlu örnekler o kadar azdır lci 
çevrelerinde, iyimser bir temenni olarak kabul 
ederler bu yönlü değerlendirmeleri, çizilen 
çerçeveyi. Yaşam ağacının yeşil olduğu gerçeği
ni ve bunun envai çeşit tonu nedeniyle hiçbir 
ölçüye, hesaba ve kitaba gelmeyen çeşitliliğini 
ise genellikle duymazlar ya da önemsemezler.

Kimileri de yine aynı sakatlanmış öncüller
den yola çıkarak, "yıllar boyunca nasıl olup da 
aynı insanla birlikte olmaktan sıkını Imadığına, 
aynı insanın ayrı olunduğu koşullarda nasıl se
vildiğine" şaşarlar. Sığ ve yüzeysel bir yaklaşım
dır bu. Zira birincisi, aynı insanı beklemiyorsu
nuzdur. "Aynı insan" diye bir şey yoktur hiçbir 
şey aynı kalamaz çünkü. Biz. "biz" değilizdir, 
değişiyonızdur; o da değişiyordun Daha önce 
sevilen, değer verilen ve tut kim olunan temel 
çizgiler nitelik ve özellikler özsel yanlanyla ko
nutmuş ve zenginleştirilmiş ise, bir yanıyla "aynı 
insan"dır, bir yanıyla "yeni" ve faildi biridir.

Ve İkincisi, eğer değişim istenen yönde ve 
birbirine koşut yanlan bağnııda büyük ölçüde 
taşıyorsa, o sevgi eskimiyor, aksine yenileniyor, 
pekişiyor, çelikleşiyordun Burjuvazinin sevgi
leri de kirlettiği ve bir alışkanlık balçığına 
çevirdiği bir çağda, zamana meydan okuyan bir 
sevgi kolay kolay ölmez. Bu türden aşklar da 
ancak ve sadece komünistlerin özgürlük 
diyarında özgür birliktelikleriyle kurdukları 
İlişkilerde yansırlar; tarifsiz güzel, korkunç 
lşlevll ve gelecekten günümüze düşmüş birlik
teliklerdir onlar...



“Süreç” kavramına nüfuz etmeliyiz!
D evrimci jargonda en fazla kullandım 

sözcüklerden biri olan "siiıvç". aynı 
zamanda güçlerimiz de içinde olmak 
üzere devrimcilerin ona içkin özel

likler ve somut biçimlenişinden en bihaber 
oldukları kavramlardandır. Temel kadrolarımız 
tlalıiI güçlerimiz, "süreç" denildiğinde belirli bir 
eylem ya da bağlantılı eylemler dizisinin kap
sadığı zaman/faaliyet dilimini anlarlar. Bu ey
lemler de genellikle öıgüt (ya da genelde dev
rimci kamuoyunda benimsenen), çok dıılıa tali 
olarak ise -o da eğer kendisini baskın bir tarzda 
gündemin merkezine koymuş ise- işçi/emekçi 
eylemidir. Buna göre "süreçler" bir takvim ke
sildiğinde başlar ve biterler. Araklımda (ve tabii 
ki bunlara ilişkin olarak belirlenen özgül taktik
ler arasında) öıgün bir ilişki yoktur. Sürecin ken
disini tekrar etmeksizin kesintisizliği, birden çok 
ima ve tali çizgi ilin/unsurun varlığı, bunlunu bir
birini bazım tetikleyip bazım çelmeleyerek aıııa 
hep bir ilişki halinde dinamik bir tarzda işleme
si, bir evrenin diğerinin unsurlarını biriktirmesi, 
zayıflatması, "beklenmedik" gibi görünen sıçra
ma ya da geriye çekilişlere ebelik yapması, siyıı- 
sal-toplumsııl aktörlerin hareketine etki etlen 
bölgesel-ulusal-uluslararası, ekonomik-siyasal- 
askeri-kilitürel-tarihsel etmenler, stratejik ve tak
tik hedefler vb.dcıı sözedilemez. Olgu ve 
gelişmelerin idealistçe, birbirinin basit tekııuı ve 
devana olarak görülmesi, çoğu kez alabildiğine 
sübjektif, tek ya da bir-iki unsura sıkıştırılarak 
"açıklanması", alt yapı-üstyapı ilişkilerinin kuru
lamaması. maki o değil kelimenin tam anlamıyla 
mahalli bir görüş açısı, kimi durumlarda so
nuçlan itibariyle kitleleıinkinden ay olamayan 
algısal, somutluktan elle tutul urluğu anlayan

yaklaşım tarzı egemendir. Dar anlamda dahi bir 
geçiniş-bugün-gclecek köprüsü kurulamaz.* Her 
şey ya hep aynı ya da hep ani ve beklenmediktir, 
biriciktir! Annv'günüıı yaşanıp tüketimi diyebile
ceğimiz, sadece pratikte değil asıl bilinçlerde 
yerleşik bir kodlama sözkonusııdıu. Dolayısıyla 
siyasal taktiklerin en açıluıılı İmliyle algılanışı da 
buna uygun olmakla; bir inin diğeriyle, strateji ve 
dönemsel taktikle özsel ilişkisi kurulamamakta- 
drr. ML teorik altyapının oltalarımda sıfıra yakın 
seyrettiğini de hesaba katacak olursak, taktikleri
miz dalıa ilk anda bir sakatlaıımaya maruz 
kalmaktadır.

Parti, ekonomik, siyasal, toplumsal nıadıli 
gerçeklikten kopuk kurgusal bir dünyanın aktöıü 
değil, devıim ve sosyalizm-sııufsız toplum yol
unda "bilinçsiz sürecin bilinçli yüriilücüsü"d\\ı\ 
Partinin nesnel koşullar üzerindeki dönüştürücü 
etkinliğinin temelinde bizzat objektif dununun 
derinlemesine ve kapsandı bilgisi yer alır. Örgüt 
çalışmasının ana çizgileri, program ve stratejisi, 
örgüt taktiği, örgüt eylemi, bu nesnelliğin üze
rinde dinamik özne rolünü oynar. Bir taktiğin 
konusu olan her şey, gerek dönemsel gerek gün
cel bazda maddi veriler, gerçek çelişkiler üzerin
den formüle edilir. Burada stratejik hat temeldir 
ve döııemsel/güncel olan ondan kopmadan ancak 
dinamik bir (arzda şekillendirilir. "Süreç kavra
mına nüfuz etmek", örgütün "bilinçsiz sürecin 
bilinçli yürütücüsü" öncü konumunda yürüme
sinin olmazsa olmaz koşuludur. Bu neyi gerek
tirir? lilbetteki en başta, yukarıda t ıuıımbıdığımız 
algılama biçimini dinamitlemeyi!

Kavrayışın içermesi gereken ilerililik ve dina
mizm. temel kadrolarımız da dahil zayıf olan di
yalektik materyalist yöntem bilgisine,** döneme

"'Teorik teme! zayıflığı ile dar deneyci ve olgucu yüzeysellik. toplumsal ve t-ohtık süreçlerin çözümlenmesinde, 
uygun taktiğin belirlenmesinde, onun güçlü bir çekide ktvranilamayışuıda da yansısın: bulmaktadır. Toplumsa! 
ilişkiler, sınıf mücadelesi süreçlerindeki çok yönlü etkileştim, bu karşılıklı etkinin hareket üzerindeki etkisini göre 
meyen. bir ya da birkaç en temel öğeyle çözümleme yapan, göreliliği, bağlantılı değişimler: gözardı eden bir voli 
tıka ve duruş içerisinde olunmaktadır. Hareket en teme! biçimleriyle, nesnelerde en belirgin, en görünü' yö>; 
lerintten kavranmaktadır, bir şey va olumludur w  da olumsuzlur1 Bir şey hem kendisi hem de başka bir şev ola 
mazi" ( G e le c e ğ in  D in a m o s u  P ıu 1 i, s . 1 9 3 )

* *  "Bu sorun sadece bir diyalektik kavrayış, yöntem biler* eksikliği sorunu değildi': Bu açıdan ele alarak olta 
sak markslst olup olmama sorunudur. " (a s ıe ,  a b ç ,  s. 1 9 1 )



ilişkin tespitlerin içselleştirilmesine dayanır. 
Taktirin uygulanışındaki zaafiyetin temelinde 
bıı aranmalı: düzeltme halkası ise temel komite 
ve kadrolar başta olmak üzere tanı da buradan 
yakalanmaİKİır.

Son aylarda örgütlü bir tarzda aktifleşmeye 
başlayan alanların performansını ele aldığımızda 
ML süreç kavrayışından yoksunluk, ortak payda 
olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu yeni bir 
olgu değildir; ancak kadrosal-öıgütsel düzey 
düşmesiyle bııgıln çok daha geriden yaşanmak 
tadır. A/P materyallerinin daha sık devreye so
kulmasından, kimi kesitlerde işçi-emekçi kitle 
eyleminin varlığından, belirli ölçüde de örgütsel 
müdahaleden kaynağım alan bir hareketlenme 
olmakla birlikte, çalışmamızın kavranışmda si
yasal süreçle bağlantılı görevlerin asgari düzey
de işlediği bir içerik zayıflığı hakimdir. Kriz ol
gusu ve içerdikleri, karşıdevrimin yeniden yapı
lanma strateji ve taktikleri (ki tıpkı 12 Eylül gibi 
devrim ve emekçi lıalk güçlerine karşı şiddetlen
dirilmiş, kudurganlık ölçüsünde bir ekononıik- 
siyasal terörle birlikte ve bu terörü kimimi aştır
mak üzere uygulanmaktadır) ve tasfiyecilik gibi 
temel tespitlerimizle, işçi-emekçi kitle hareke
linde ötı açıcı taktiklerimizle, örgütümüzün pro
letarya devrimciliği çizgisiyle çalışmanın özsel- 
içeriksel bağlantısı zayıf, hatta kopuktur. Bu, 
örgüt faaliyetinde sık sık içeriksel ya da düpedüz 
pratik duraksamalar yaratmakta; biıbirini dina
mik bir tarzda izlemesi gereken lıer adımda güç
lerimizin algılayışı açısından neredeyse sıfırdan 
başlanmak zorunda kalınmaktadır.

Bu hangi temel biçimlerde, 
nasıl somutlanmaktadır? 
Neyi değiştirmeli, 
dlnamltlemellylz?
En başta yoldaşlanmız, örgütsel görevleri ele 

alırken neredeyse siyaset dışı bir algılama ile 
hareket etmekledirler. Bu algılamada örgütsel 
hedeflerin siyasal içeriğinin, işçi-emekçi, de
mokratik kitle hareketi üzerinde yalatılmak iste
nen devrimci politik etkinin yeri ya yoktur ya da 
pek azdır. Şubat ajanda bir ilimizde antiemper- 
yalist içerikli yaıılegal bir gösteri düzenledik.

Belirli bir gecikmişlik olmakla birlikte hedef ör
gütün ant i emperyalist tutumıutun ortaya konul
ması, güçlerimiz de dahil bu yönde zayıf olan bi
linci ateşlemek ve eylemci karakterimizi ısındır
maktı. Aynı ildeki yönetici komitemiz, dönem 
raporunda bu gösteriye ilişkin bir değerlendir
mede bulunmak bir yana eylemden söz dairi et
miyordu. Yine bu ilimizde Öcalan'ın kaçınlmn- 
sına bir semtte güçlerimizin PKK’liler ve diğer 
devrimci güçlerle birlikte verdikleri militan ref
leks, asıl olarak olayın kuruluş yıldönümüne yö
nelik olarak burada yapılan hazırlıkla çakışma
sından kaynaklandı. Bir başka ilde yönetici yol
daşlarımız bu operasyona karşı tavrımızın tarihe 
şerh düşme olduğunu bilince çıkaramadılar ve 
tepkiyi öıgütlemeye dahi çalışmaklar. Yine ce- 
zaevleıiııdeki devrimci tutsaklara karşı bir kan 
banyosu hazırlanırken, konuyla dalın doğrudan 
ilgili olan bir alanda, yoldaşlanmız örgütlülüğü
müzü yaygınlaştınnaya ve sağlanılaştımıa doğ- 
rultusundaki direktifleri yaşama geçinııcye yö
nelmemişlerdi. örgütün politik öncü misyonu
nun ve bu misyonu oynamanın araçlan olarak 
örgütsel görevlerin kavranışındaıı örgütlü dev
rimciler olarak politikaya ilgiye, örgütsel mevzi- 
lenişle siyasal görevlerin yaşama geçirilmesi 
arasındaki ilişkinin kunıluşuna bir dizi açıdan 
dönüştürülmesi gereken bir yaklaşım biçimi, ör
gütsel pratiği an an daıbelemektedir. Bu noktada 
örgütün temel tespitlerinin İncelenmesine - 
özümleme çabası dahi diyemiyoruz- olan uzak
lığın aşılması tayin edici önemdedir. Alan güç
lerimiz hatta tekil de olsa temel kadrolar içerisin
de dahi seçimlerde HADEP'in neden desteklen
mediği, dalıa altlarda "Düzen Partilerine Oy 
Yok!" diyorsak seçimlerde neden aday göster
diğimiz -oysa ilk kez bu tarz seçim çalışması 
yapmyorduk ve yoldaşlanmız bırakalım Mark- 
sizmiıı temel doğrularım ve perspektiflerimizi, 
ne yazık ki yakın tarihimizi dahi bilmiyorlardı- 
ve "taktiğimizin net olmadığı" -kavramamaya 
denk düşen ancak olumsuzdan ifade edilen "ye
ni" som biçimlerinden biridir- gibi sorularla kar
şılaşıldı. Burada işaret edilmesi gereken, 3. Kon
feransınızın Sonuç Bildirgesi’ııin temel tezle
rinden biri olan yeni sag tasflyed dalga olgusu
na karşı ideolcıjik-politik ve [iratik silahlanma



ılı'lzcyijıin ılı'işiLklugiklı'lr ve bu velıanıet kadro
larım ı/. içhı de gcçe ılid ir. Ö rgül ı'lmüz T İK ü ’niıt 
m ilitan  karakterin i gı'lçleııd iıeıı. 12 l iy lü l  I asliye - 
c ili^ iııe  karşı id e o lo jik  ve |)o lit ik  p ra t ik  iııiıı-  
ııııı. onunla lıeı an kesin ç izg ile r çekmek iç in  o r
taya koyduğu devrim ci irade o lm uştur. Kadro
larında. gii.il gün düşkünleşen las liyec iliğe  karşı 
b ilinç ve duruş, öz deneyim le de örülm üştür; de
rin  ve içseld ir. Bugün güç le rim iz in  tas liyec ilik  
kavrayışında büylesi b ir  derinleşme ve içselleş
me ihtiyacı va rd ır ve bu p ra tiğ im iz i e tk in leş tir
mek ve ona laktiğe uygun b ir  içe rik  kazandır
makla doğrudan ilg il id ir .  A n d ığ ım ı/ sorular o l
sun. başka göstergeler olsun, bu zaafı yet i g ider
me gereğin i ç ıtaya  koym akladırla r. *"""

Buradan so m u tlu k , ç ile  l ı ı t ı ı l ı ı ı iu k  ö lç ille  
r in iı ı  ç a rp ık lığ ın a  ve o lgu  ve ge lişm elerin  kav- 
ranışmdaki tekyön lıilü k  ve sığlığa geleceğiz. 
D e v rim c i harekeli kam kteıize eden dar deneyci, 
o lgucu yüzeyse llik  güç le rim iz  iç in  de geçe ıiid iı. 
O lgu la r ç ıp lak gözle görülebilecek, lıeı yönden 
lanınmkuım ış b ir  o lgun lukta  değilse, öıgütün sü
rece iliş k in  tesp itle ri "inandırıcı", gün lük  çalış
mada "yol g ö steric i"  bulunmamaktadır, 
E lim iz le  tu tup  yakalayabileceğim iz, kadar yakın- 
laşmamışsa. ta k tik  İle tic ile re  "motive <Aımma- 
ınaktıu ltr”.'***** Bu. kend is in i, la s liye c iliğ in  b ir 
devTİıııciniıı siyasal yaşamı iç in  dahi "açık iv  
yakın tehd it"  olarak algılanışı m inki zayıtlık la ıı

işçi s im li ve emekçi k itle le r in  gerçek durununum 
çok yönlü kavraııvunamasına, ta k tik le rim iz in  ba
şarısına mesafeli yaklaşıma dek b ir d iz i b içim de 
göstermektedir. 1 M ayıs ta k tiğ im iz in  daha baş
lan bu darlığa kurban g itt iğ in i söy leyeb iliriz . I 
Mayıs öncesinde, 15 Şubat ve seçim rüzgarını 
arkasına alan faşist karşıdevrim in  g ilc il ve bunun 
k itle le r üzerindeki etkisi görülürken, tersten işle
yen faktö rle r gözöııüne alınmadı. İstanbul'da 
kanla kazanılmış b ir  1 M ayıs geleneğinin o ldu 
ğu, kanlım da daralma olsa bile em ekçilerin  doğ
rudan doğruya sınıfsal konum  ve dem okratik du
yarlılık larından gelme b ir  ka ra rlılığ ın  varlığ ı he
saba katılmaksızın b ir  yasağa ko la y lık la  uyııla- 
bileceği düşünüldü. K arş ıdevrim in  yasaklanmış 
değil tırnakları sökülmüş b ir  1 M ayıs’ı tercih 
edeceği ile kavranamadı. D o layıs ıy la  kafalardaki 
som "Yasaklanırsa nerede, hang i m ahallede  re 
tu ısıl...?  " i  di. D ikkat edilirse burada 1 M ayıs'ı iş
çi s im li ve emekçi k itle le rin  öz eylem i olarak ele 
almakları b ir uzaklık vardır. Taktik , daha baştan 
örgüt güçlerim ize, en iy i durumda d iğer devrim 
ci örgütlere doğru dara ltılm aktadır. Öncesi b ir 
yana 1 M ayıs 'm  k itlc le ıce  kutlanışının 10. y ı lın 
da bu. isterse m ilitan  b iç im lere  yönelsin geri biı 
koııımılamşı ifade eder. Z ira  işçi ve em ekçilerin  
kutlamasına pratik öncü lük arayışından kolayca 
vazgeçilıncktedir. Öte yandan, 1 M ayıs ’m alan 
içinde kullanması karan ve bıııın uygıın d iizeıı-

* * * T D l k d e  P K K ’d e k i  r e f o ı ı ı ı i s i  y ö n e l i m ,  g i d e r e k  k ı r ı l m a y a  '9 'J ' l e rd e ı ı  b e r i  i ş a r e t  e d e n ,  b ı ım ı  t e m e l  v e  g ü n c e l  

m e t i n l e r l e  o r t a y a  k o y m u ş  b i r i c i k  ö r g ü l ü n  g ü ç l e r i ,  b u  s o m l a r ı  s o r d u k l a r ı  n o k t a d a  d u r u p  k e n d i l e r i n i  s o r g u l a 

m a l ı d ı r l a r .  B u ,  ö r g ü t ü n ,  b i r  k o m ü n i s t i n  ö n c ü l ü k  m i s y o n u  v e  k a d r o  k o n u m u y l a  ç e l i ş e n ,  g e r i  b i r  k a v r a y ı ş l a

» a d a  s ö z ü n ü  e l l i ğ i m i z .  '5jolıtık" b i r  k u ş k u c u l u k  d e ğ i l d i r .  S ü r e c e  i l e r i y e  d ö n ü k  y ö n ü n d e n  y a k l a ş ı l m a -  

m a s ı n d a n  e l d e k i  g ü ç l e r i n  d u n u n u ı ı a ,  m e v c u t  d u r u m l a  b e d e l l e r  a r a s ı n d a k i  m e s a f e n i n  a ç ı k l ı ğ ı n ı n  ü r k ü t ü c ü l ü ğ ü n e  

d e k  b i r  d i z i  n e d e n i  v a r d ı r  v e  b u  d a  d a l ı n  a z  t e h l i k e l i  d e ğ i l d i r .

* * * * * Ö r g ü l s e l  ç a l ı ş m a d a ,  b i r e y l e r i n  y a ş a m ı n d a  m o t i v a s y o n  ı ı ı ı s n n ı m m  ro lü  i n k a r  e d i l e m e z .  O l u m s u z  e d i l e n l e r i  

y ı k ı p  d e v i r m e  g ü c ü n ü  b i l e k l e r i m l e ,  b i l i n c i n d e ,  y ü r e ğ i n d e  h i s s e t m e l i d i r  b i r  d e v r i m c i .  S a v a ş  s a d e c e  k i t l e l e r i  k a z a n 

m a ,  k a m u o y u  o l u ş t u r m a  b a ğ l a m ı n d a  d e ğ i l ,  b i z z a t  d e v r i m  g ü ç l e r i n i n  n ı l ı  h a l i n i  y ı k ı p  g e ç m e  a n l a m ı n d a  b i z z a t  b u r 

j u v a z i  t a r a f ı n d a n  p s i k o l o j i k  a l a n d a  d a  ş i d d e l l e n d i r i l ı n c k l c d i r  v e  b i r ç o k  d e v r i m c i  b i r a z  y ü k l c ı ı i l d i ğ i n d e  b u  s a v a ş l a  

z a y ı f t ı r .  S o s y a l i z m i n  a l d ı ğ ı  d a r b e l e r ,  v e  g e n e l  o l a r a k  s ı ı ı ı l l a r  m ü c a d e l e s i n i n  ö z n e l  k o ş u l l a r ı n d a k i  z a y ı f l ı k  m o r a l  

f a k t ö r ü  o l u m s u z  e t k i l e m e k t e ;  g ö r e v l e r i n  o n ı ı ı z l n m ş ı ı ı ı  d t u b c l e ı ı ı e k l c .  d a h a s ı  d e v r i m i n  k e n d i s i  Vjzg*.çv/r,v,7/<- 

’luva"b i l e  o l a b i l m e k t e d i r .  G e r i d e  k a k u ı  10 y ı l .  y e n i  b i r  "mrA’nnfor" k i t l e s i  y a n ı l m ı ş t ı r .  K e z a  ö r g ü l ü n  iç z a y ı f l ı k 

la r ı .  b a ş a r ı l a r l a  ö r ü l ü  B i r  s ü r e ç t e n  g e ç i l m e m e s i  d e  b i r  o l g u d u r .  A n c a k  i m l im  b u  u l a r d a n  s ı k ç a  ru s l l a ı ı a ı ı  u -  

n e r e d e y s e  k e n d i  b a ş ı m ı  Bi r "fldt'.h " h a l i n i  a l an  k o l a y  m o r a l  b o z u k l u k l a r ı  v e  k ı r ı l g a n l ı k l a r l a  y ü r ü n e b i l e c e ğ i  s o n u 

c u  d a  ç ı k t ı n  İni a m a l i d i r .  Y o l d a ş l a r ı m ı z ,  e n  k ü ç ü k  b i r  ı ş ı ğ ı n  b i l e  g ö r ü l m e d i ğ i  v e  ç o k  d n l ı a  s ı n ı r l ı  ö r g ü t ,  d e v r i m  \ c  

l ı a lk  g ü ç l e r i y l e  h a r e k e t  e l l i ğ i m i z  t a r i h i m i z i  a r l ı k  b i n i z  m i s y o n  b i l i n c i y l e  o k u m a l ı d ı r l a r .  M o t i v a s y o n u n  k a y n a ğ ı  
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İçmeler, bazı yoldaşlanmızca ilk anda "gereksiz 
bir esneklik" gibi algdanabilmiştir. Emekçi kit
lelerin mevcut durumundan da. faşist karşıdev- 
rimin ağırlığından da örgütün özgül koşulların
dan da -ki bir taktiği belirlerken bu tek başına 
çıkış noktası olamaz- yalıtıbmş bir yaklaşmıdır 
bu. Son 2 yılın özgül l Mayıs taktikleri, ötgütiln 
önceki birikim ve perspektiflerinden koparılarak 
ele alınmakta dondurulmaktadır. Asıl baskın ge
len ise, alandaki ağır havanın da etkisiyle koyu
lun hedeflerin zorlanmaması olmuştur.

Taktik ve hedeflerin sınırlanarak, slogaıısal 
ve alışkanlıklanmıza en yakın gelen yönleriyle 
yaşama geçirilmesi, siyasal süreç kavrayışındaki 
darlığın göstergelerinden bilidir. Seçim çalışma
sında -ki aday çıkarılmayan alanlarda güçlerimiz 
genel olarak A;P boyutuyla dahi bu çahşmalann 
içerisine sokulamadılar, dolayısıyla varsa dahi 
"içenksiz" bir hareketlilik sözkonusuydu- ya dar 
anlamda aday propagandası, ya zayıf ve kesikli 
de olsa antifaşist eylem uygulandı. İkisinin bir
ikirini sesler tarzda öıgütlendiği koşullar yala
nlamadı . Kriz koşullarında capcanlı bir t arada iş
lenmesi gereken sosyalizm vurgusu ise düpedüz 
yoktu! Temel aracım kitle yaym organımızı taşı
manın oluşturduğu kimlik belirtme alabildiğine 
zayıf kaldı. Kitle çalışmasının yapıldığı alanlar
da satışta hiçbir gelişmenin olmayışı bunun gös
tergesidir. Zaten güçlerimizin genelde algıladığı 
tlzere "imza" (illegal, yanlegal ya da legal) ile 
sınırlı bir "kimlik" koyma, ne örgüt propagandası 
ne de sosyalizm vurgusu açısından bir açılım 
sağlamaz. Hangi stratejik ve güncel hedefler için 
savaştığını günlük çalışmasıyla ortaya koyma
yan imzalar, kitleleri etkileme gücüne sahip de
ğildir. Bu perspektifle davranılmadı. Aynısını, 
talep ve sloganlann ele abraşında da gömıek 
mümkündür. Güçlerimiz, "yükseltilecek slogan
lar" dendiğinde, yalnızca şu veya bu eylemde 
atılacak, pankartlara taşınacak ibareleri anla
maktadırlar. Bunların içinden geçilen evrede ça
lışmamızın gerçek İçerik ve hedefini oluştur
duğu, öıgüt çalışmasının kitlelerle buluşmasın
da. onları dinamize etmede temel araçlar, sınıf 
mücadelesinin yol açıcıları oldukları bilinciyle 
hareket edilmemektedir. Dolayısıyla taktiğin te
mel bir unsurundan yalıtılmış, en hareketli olun

duğu koşullarda dairi kendiliğindeııci bir çalış
macım) yürümektedir. Kitle gösterilerinde kit
lelerin bazan gürül gürül o eyleme katılmala- 
nnııı, duyarlıkklaruıuı özgül nedenini oluşturan 
bu sloganlara kilitlenme de zayıftır. Ağırlığı 
yanlış bir biçimde "Yaşasın TİKB" vb. almak
tadır. Bir yoldaştınız. 24 Temmuz mitinginde 
örgüt taktiğini ifade eden "Genel Grev Genel 
Direniş" sloganının bile "Yaşasın TİKB" slo
ganına göre dalın cılız atıldığım gözlemledi. Ay
nısı yazılamalar için de gcçerlidir.

Siyasal süreçle ve ondan çıkan görevlerle iliş
kisi kurulmayan bir öıgüt çalışmasının, A/P faa
liyetinin kısırlığı, yol tıkayıcılığı. en başta yöne
tici komite ve yoldaşlanmızca bilince çıkarıl
malıdır. Çalışmadaki ısrar, süreklilik ve dina
mizm bunun üzerinden sağlanmalı, taktik çok 
yönlü kucaklanmalıdır. Süreç kavrayışındaki 
çarpıklık ve cılızlığın temeline yüklenmeliyiz. 
Teorik/siyasal altyapı yoksunluğu, örgütsel 
çalışmada yol almanın önündeki en büyük en
gel, onun idam fermanıdır. Yönetici komite ve 
yoldaşlanmızın performansı, burada kilit önem
dedir. örgütsel görevler açımlanarak, kavrayış 
derinliğine ulaşmayı özendirerek ortaya konul
malı, her adım bataklığın kurutulmasına hizmet 
etmelidir. Yönetici yoldaşlarımız, 3. Konferans 
metinleri, teorik yayın oıgaraınız ve merkezi kit
le yayın organımızla nasıl bir ilişki kurduklanra 
gözden geçirmelidirler. Güncel politika ve he
defler açısından özellikle üçüııcüsü önem taşı
maktadır. Buradaki perspektiflerin siyasal süre
cin çözümlenmesinden çıkan görevler olduğu 
akıldan çıkarılmamalıdır, özellikle kimi temel 
metinlerde ne söylenmişse yetkin bir tarzda ve 
merkezi olarak söylenmekte, yön çizilmektedir, 
örgüt faaliyeti ile yayınlanmızdaki perspektifler 
arasındaki açı İkincisinin lehine kapatıimalıdır. 
Başyazılar organ toplantılarının temel bir günde
mi olarak işlenmelidir. Aksi çalışmayı ya düpe
düz ya da giderek duraksatacaktır.

Süreçlerin ve bunun gereklerinin kavranması, 
dinamik bir mücadele için zorunludur. Dönemin 
yanlıp geçilmesi, bir sonraki döneme hazırlıklı 
girilmesi buna bağlıdır. Süreçleri kazanmadan 
devrimi kazanamayacağmuzın bilinciyle, bu 
doğrultudaki çabamızı yoğunlaştırmalı ve hız- 
landırmakyız.



C e za e v le ri m üc a d e le sind e  yeni 
bir sü reç  ve ya p ılm a sı g e re ke n le r
=\ ^T laşis t diktatörlüğün komünist ve dev- 

lA 'n im ci tutsaklan teslim almaya ve im-

rl haya yönelik saldırılarında yeni bir 
süreç yaşadık. Ulucaıılaı'a yapılan sal

dın ve yaşanan katlianu çok yönlü bir değer
lendirmeye tabi tutarak sonuçlar çıkarmak ve 
bunların ışığında önümüzdeki sürece lıazırlık 
yapmak gerekmektedir.

Öncelikle bu saldın sadece cezaevleriyle 
sınırlı bir saldın değildir. Bir bıttün olarak dev
rimci radikal güçleri hedeflemektedir. PKK'de 
gelişen tasfiyeci süreci devrimci radikal güçlerin 
de içerisine taşıma, bunu başaramadıklaruıda ise 
fiziki imha ve kırma yoluyla yok etmek istemek
tedir. Bu bütünlüklü salduıran önemli bir aya- 
gmı da cezaevi erindeki diri devrimci güçlere 
saldırı oluşturmaktadır. Bu açıdan Ankara'ya ya
pılan saldın, '96’daıı sonra yaşanan süreçte yeni 
bir sıçrama noktasıdır. Faşist diktatörlüğün uzun 
yıllardan beri "cezaevlerinde devlet otoritesini 
kurmak" diye adlandırdığı saldın politikaları 
sürmektedir. Bu yöndeki ilk büyük çarpışımı 
’96'da yaşandı. Bunu Genel Dilenişle püskür
tüldü. Ondan sonraki süreçte de irili ufaklı bir
çok çarpışma yaşandı. Neredeyse hepsi bizim 
kazanımınuzla sonuçlandı.

Bu sonuçlanıl alınmasında merkezi bir ör
gütlülüğün olmasının ve direngen bir duruşun 
sergilenmesinin önemi büyüktü. Fakat bu kaza
nanları sadece bununla açıklamak tek yatılı bir 
bakışın içerisine lıapsolmamıza yol açar. Bu so
nuçlanıl elde edilmesinde ayıu zamanda şunu da 
gönnek gerekmekledir. Faşist diktatörlük bu 
yaşanılan süreçte birçok sorunla boğuşmaktaydı, 
öncelikli olarak bu sonulları çözme yönünde 
adımlar atması gerekmekteydi. Parlamento krizi 
ve hükümet sonunu Kilit ulusal mücadelesinin 
stabilize edilmesi, SSK’nin tasfiyesi, uluslararası 
talikim vb sorunları önceliklerini oluşturuyordu. 
Bıuılan çözmek yönümle adımlar atması gerek
mekteydi. Cezaevleri sonımı ise her zaman gün
deminde olmasına rağmen bu öncelikler arasında 
yukarda sayılanlardan sonra geliyordu. İşte şlnı 
dİ Ankara katliamının da ortaya koyduğu gl 
bi bu dosya aı tık öıı plana çıkmıştır. Diğer 
önceliklerinde yol aldığındım şimdi cezaevle
rinde hakimiyetini ktuıııa çabası içerisindedir.

Öncelikli sorunlarının olduğu dönemlerde yaşa
nan çarpışmalarda fazla kaimlilik sergileyeme
meğinde tutsakların direngen tavanım yanı sıra, 
bunun da payı vardı. Ankara katliamının da gös
terdiği gibi artık önümüzdeki silreçte bu poli- 
tikasuu hayata geçirmek için lıeııı saldırılanın 
yoğunlaştıracak hem de daha "uzlaşmaz" bir 
tavır içerisine girecektir.

Ankara katliamı içine girdiğimiz süreçle bir 
geçiş aşaması olarak da nitelendirilebilir. Faşist 
diktatörlük hücre tipi cezaevini devreye soka
bilmek içuı çabalamakladır. Yaşanan katliam da 
bıuıa geçişin ara aşamasını oluşturmaktadır. Şu 
anda henüz altyapısını tam olarak oluşturamadı- 
ğı için hücre tipine direkt bir geçiş yapamamıştır. 
Ama ısrarla bıuıu gerçekleş!itmek için yönele
cektir. Geçiş sürecinde devrimci tutsaklan ayrı 
ayıı cezaevlerine dağıtarak öıgüllülüğü parçala
mak, hücreler tamamlandığında ise geçişi kolay
laştırmak peşindedir. Tutsaklan parça parça da
ğıtmasının nedeni budıır. Önümüzdeki süreçle 
de bileşimin zayıf olduğu, tutsak kille sayısnun 
az olduğu kimi yerlere bu türden saldırılara yö
nelecektir. Devlet, tutsaklan sadece hücrelere 
tıkmanın peşinde değildir. O şimdiden cezaevle
rinde yaşanan hemen her sorunu kullanarak ka
muoyunun desteğini arkasına almaya yönelmek
te. hücre tipini meşini aştırmaya çalışmakta ve 
bununla da birlikte bizde mevzi kayıplan yarat
maya yönelmek! edil-.

Ankara'daki tut saklanıl kararlı direnişi ve 
somasında bütün cezaevlerinin inilirim karşı ko
vuşu devlete şu mesajı bir kez daha vermiştir. 
Katliam da yapsa, karşısında kararlı bir dire 
niş görecektir. Hücre tipi politikasını hayata 
geçirmesi kolay değildir. Bu mesajlar net bir şe
kilde verilmiştir, direniş başarıyla sonuçlandı 
rünııştır; fakat kısmi de olsa bir mevzi kaybı 
ııa uğramıştır.

Bu sürecin bütünlüklü değerlendirmesi içe
risinde güçlü ve zayıf yanlarımızı birlikte gör
mek durumundayız. Zayıf yanlarımızı gider 
ıııek için çaba sarfetıııck zorundayız, öııii 
ıııüzdekl süreçte sadece eski tarz ve biçim 
leıiıı içerisinde hareket edemeyiz. Taktik ola 
ı ak kazandığımız çarpışmalarda dalıi sürerin 
gelişmesinde stratejik olarak kayıplara ııgıa



(lığımızı da hlllııce çıkarıp bıııııı da giderici 
yönde hareket elınek zorundayız. Eskiden 
liflere tipine karşı geniş bir kesini yanımızda 
yer alırken şluıdl yanımızda yer alınası gere 
keti güçlerin bile bnııa karşı çıkmadığını ya 
da devletin "oda sistemi" manlpMasyonuna 
kandığını görüyoruz. Kamuoyunu bu yanılsa 
madan kurtarmak ve destek güçlerimizi ge 
nişi etmek Içlıı akılcı taktik ve politikalar ge 
llştirmellyiz. Bu yönde bıraktığımız boşlukla 
rı hızla gidermeye yönelmeliyiz. Bugüne ka 
dar bu yönlü çalışına devrimci örgütler tara 
tından yeterince yapılmadı. AJItasyonel söyle
min ve beylik şeylerin söylenmesinin ötesine 
geçilmedi. Hızla buna son verilmeli, geniş bir 
kesimi arknnuza alacak çalışma yürütülmelidir. 
Sorun, kavratın bir tarzda açıklanmalı, en geniş 
kesime ulaşma çabası yürütülmelidir.

önümüzdeki süreci hem İçerisi lıenı dışa
rısı cephesinden ele almak gerekiyor. Haşini
mizin zor durumlara düşmeyi de göze alarak es
kisinden dalıa kararlı bir şekilde üzerimize gele
ceği bir sürece giriyoruz. Bu nedenle cezaevle- 
rltideki İç örgütlülüğü çıkarabileceğimiz en 
üst düzleme çıkarmak ve güçlendirmemiz ge
rekiyor. Gerek devlet karşısında gerekse de 
tutsaklar üzerinde devrlmd bir yönetim mer
kezini güçlendirici konuma çıkarmak zorun
dayız. Bu yanıyla CMK dışındaki siyasetler 
de CMK'nın çevresinde mevzllendlrllıııelldlr. 
Bu mevzilendirme, CMK'nın zayıflatılması yö
nünde değil, onu güçlendiren bir anlayışla ele 
alınmalıdır. Bu ise CMK’nın eksik ve zaaflı yan
larını gidererek ne yapacağı belli, önümüzdeki 
sürece net bir politik bakışın oluştıınılması ve 
çevresindeki güçlere de güven verici bir niteliğe 
kavuşmasıyla mümkün olabilir. CMK kuruldu
ğundan günümüze kadar olumlu ve devrimci bir 
misyon üstlenmiştir. Ama eksik ve zaaflan var
ılır. Bunlar giderilmek zorundadır, özellikle 
P/C’nln bildiğini okumaya çalışına tarzı kırıl
mak zorundadır. Özellikle birimlerde bu sıkça 
yapılmakta, merkezde kabul ettiremediği politi- 
kalaruıı birimler üzerinden devreye sokmaya ça
lışmaktadır. Bu açıdan CMK’nın meıkezi yapısı 
güçlendirilmeli, birimlere çekidüzen verilme
lidir.

Yaşadığımız son direniş sürecinde de bu Üm
raniye ve Çanakkale şalısında bir kez dalıa 
ortaya çıkmıştır. P/C ve kuyruğu TKEP/L, dı- 
şarda yapamadıklarım İçerden yapma mantı

ğıyla ve genel olarak olaylara, süreçlere kllt 
bakma, bütünlüklü bir bakış .sergileyeme
mekten de kaynaklı olarak uçuş teorileri üret
mişlerdir. Hesap sorma adı altında sonu neyle 
sonuçlanacağı belli olmayan öneriler gündeme 
getirmişlerdir. Rehin cezalandırma, idare bina
larım işgal etme, yakma vb. tüıdeıı önerilerdir. 
Peki bunlar yapıldıktan sonra ııe olacak, sorusu
nun yanıtı yoktur. Bunu CMK merkezinde kabul 
ettiremeyince birimlerde yapmaya yönelmiştir. 
Ümraniye ve Çanakkale örneği bu şekilde ortaya 
çıkmıştır. Bu düellocu mantıktan başka bir şey 
değildir. Elbettckl Ümraniye ve Çanakkale'
nin duruşu bütünüyle mahkum edilecek bir 
olumsuzluk değildir. Fakat sflredn özellik
leri, güçlü ve zayıf yanları ve birlikte duruşun 
zedelenmemesi açısından buraların tavrı eleş
tirilmen ve malikimi edilmelidir. Bu tanılar 
CMK’nın birimler üzerinde etkili olup olmadı
ğım tartışılır hale getirmiştir. Sağmalcılardaki 
gelişmeler dikkate alınmadan eylemin gelece
ğini dddl risklere sokan tutumlar alınmıştır. 
CMK kararları burada yorumlanarak Iklnd 
kez fiili olarak genişletilmiştir. Eylemi güçlen
di rld değil, zayıflatıcı bir rol oynamıştır. Han
gi nedenle olursa olsun, Ümraniye’de CMK’nın 
karar aldığı halde rehinelerin geciktirilerek bıra
kılması CMK’nın otoritesini zayıflatıcı bir gri- 
rilntü yaratmıştır. Ümraniye ve Çanakkale baş
ta aileler olmak üzere yakın çevre güçler ve 
kurulularda hem tedirginlik hem de tepki ya
ratmıştır. Kontrol dışı gelişmeler riskini ar
tırmıştır. Ayrıca oralara bir misyon verilmiştir. 
Diğer birimlerin oraya bakarak hareket etme 
misyonu vardır. Oralar yeni işgallere başladığuı- 
da diğer birimler de harekete geçseydi ne ola
caktı? Süredıı akışı gerek tirşeydi elbettekl bu 
türden çıkışlar da yapılabilirdi ama görüş
melerin sürdüğü Wr süreçte bunun bir gereği 
yoktu. Oralarda inceldiği yerden kopsun man
tığıyla hareket edildi. Bu doğnı değildi. Yine Ça
nakkale cezaevinde idare binasının işgali son
rasında yaşanan görüntüler de bizi güçlendirici 
değil zayıflatıcı bir rol oynadı. Katliamı perde
lemek ve haklı göstermekte kullanıldı. Devlet 
elbetteki birçok yalana başvurarak (silah, tünel, 
arama yaptırmama, vb) meşrulaştırma çabasına 
yönelecektir. Fakat sonradan görüldüğü gibi 
bunların birçoğunu ayağına düşürdü. Ama 
Çanakkale’deki görüntüler öyle olmadı. Bu tür
den eylemlerde adalıma uygun yapılmalıdır.



Birimler merkezi kararlara dalıa fazla 
öneııı vermeli ve onuıı çizdiği çerçeve içerisinde 
hareket etmelidir, önümüzdeki süreç açısuıdan 
bu önemlidir. Ayrıca yine birimler kendi ala 
ıııııdayaşanan sorunları bir anda merkezi bir 
düzeye sıçrayacak bir çatışına haline getir
mekten mümkün olan sınırlar içerisinde ka
çınmalıdır. Bütünü harekete getirmeyecek tarz
da sonuılan çözmek için çaba sarfedilnıeli ve 
hemen bir vuruşta çözmek yerine sürece ya 
yarak biraz daha dolambaçlı yol İzleyerek çö 
züıııler üretme yönünde luırekel etmelidir. Yeni 
sahlırı dalgasına hazırlık yapmak, dış güçlerde
ki dağınıklığı giderip örgütlü hale getirmek, 
geniş bir kesimi yanımıza çekmek, içerde baş
ta MLKP olmak üzere sağa dogı ıı kayanları 
yanımıza çekmek açısından mümkün oldu
ğunca büyük çarpışmayı geciktirmek, bizim 
açımızdan önemlidir. İç ve dış güçlerdeki bu 
zayıflıkları mümkün olduğunca gidermeden 
girilecek bir çarpışma, bizi daha fazla bedel 
ödemek zorunda bırakacaktır.

Bu sürecin ortaya koyduğu bir gerçek de sağ 
cılık ve solculuğun birbirini besleyerek geliş
mesidir. Bıuııı önleme çabası içerisinde olmak 
zorundayız. Solculuk, dar bir bakış açısı, indir
gemeci yaklaşımı, bütünlüklü bakış açısından 
uzaklığı, güçlü ve zayıf yanlarımızı hesaba kat- 
mayışı ile akıl ve mantıktan uzak, ipe sapa gel
mez öneriler getirerek, bir atlım ötesini görme
den hareket etmektedir. Sağcılık ise, sadece za
yıf yanlarımızı görmekte, bunları abartmakta, sa
dece geri tarzda uzlaşmacı mantıkla hareket et
mekte, sürekli tavizler vererek, geri çekilerek 
saldırıdan kurtulabileceğini düşünmektedir. Sağ
cılar solculuğun ipe sapa gelmez tavırlarının da 
etkisiyle ve buna tepkiyle devrimci olandan uza
klaşmaktadır. Solculuk sorumsuz tavırlarıyla 
sağcılığın dalıa da güçlenmesine sebep olmak
tadır. Sağcılık devrimci olandan uzaklaşmasıyla 
solculuğu kuacağıuı düşüıunekte. fakat tam ter
sine onun değirmenine su taşımaktadır. Radikal 
güçler açısından solculuğun temsilcisi P/C, 
sağcılığın temsilcisi ise MLKP*(lir. İki TKP- 
ML ise tam bir ııet duruş içerisinde değildir. Bir 
o yana bir bu yana yalpalamakladır. Başta sağcı
lık olmak üzere solculuğa karşı da mücadele et
mek ve bunların yanlış yönelimlerini kmp bira- 
raya getirmek için çaba sarfetmek zorundayız. 
İki TKP-ML bizim bakış açımızla görece dalıa 
nüıat biraraya gelebileceğimiz güçlerdir. Bu di- 
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reniş sürecinde bu misyon yerine getirildi. Sol
culuğun tek amacı vardı; hedefsiz ve plansız 
bir şekilde direnişi müıııküıı olduğunca uzat
mak. Sağcılık İse en geriye yatıp bir an önce 
direnişi bitirmek çabası içerisindeydi. Süreç 
bütünlüklü olarak ele alınıp talepler bizim ta 
rafımızdan formüle edildi. Süre koııusuuuıı 
taleplerimizin gerçekleştirilip gerçekleştiril 
memesiyle bağlantılı olduğu ortaya koııuldıı. 
Bu çabalarımız sonucunda iki ucu biı zeıııiıı 
de buluşturmak mümkün oldu. Kısacası bl 
ziııı çizdiğimiz hat bakini oldu. Önümüzdeki 
süreç açısından da bizim cephemizden yapıl 
ması gereken ve yapılacak olan budıır. Özel
likle iki TKP-ML'yi de yanımıza çekerek bunlar 
üzerinde baskı gücü oluşturmalıyız.

Solculuk hemen her sorunu irade çatışmasına 
dönüştürerek luırekel etmektedir. Hem devletle 
olan sorunları, heııı de siyasetlerle olaıu siyah- 
beyaz çerçevesi içinde bakarak irade çatışmasına 
dönüştürüyor. Sözde tasfiyecilikle mücadele adı 
altında bu yaklaşanını sık sık seıgiliyor. Bu tu
tundan eylem içeririnde gerek iç güçler açısın
dan gerekse de devlet karşısında yeni hamli kap
lamı oılaya çıkmasına yol açıyor. Bu tür yakla- 
şımlanna prinı verilmemeli, mümkün olduğunca 
nötralize edip doğru çizgiye çekilmeye çalışıl
malıdır.

Yeni ve zorlu bir sürece girdik. Bu yanda de
rinleşen tasfiyeci balak öte yandan yoğunlaşan 
devletin saldırüanyla karşı karşıyayız. Devlet 
vuruşlan ve saldınlaııyla tasfiyeci yönelimleri 
luzlaııdırmak istiyor. Bıuıu başaramadıklanm ise 
imha ve dağıtmaya yöneliyor. Tarililinizde ol 
riııgıı gibi buna karşı net bir duruş İçerisinde 
olacağız. Önümüzdeki süreçteki büyük çarpış
maya hazırlanmak, zayıf yanlarımızı gidermek 
açısından zaman kazanmak, koşullan yalatmaya 
çalışmamız gerekiyor. Her çarpışmada ana 
gövdemizle devletle cephe cepheye gelmemizi 
önlemek İçiıı luzlı bir biçimde doğrudan ve do
laylı destek güçlerimizi birleştirmeye ve büyüt
meye çalışmalıyız. Süreç ve sürece yaklaşımda, 
bazı durumlarda dengeleri hesaba katarak taktik 
esnekliklere gidebiliriz. Bu süreç ne sağcılığın 
söylediği gibi sürekli gerileyerek, ne solculuğun 
"hep ileri" sorumsuzluğuyla parçalanabilir. İlke, 
idealler ve kimliğimizden taviz vermemek 
şartıyla günlük veya kesitse! kimi konularda 
geı i adını alabiliriz. Ya da dolambaçlı, sürece 
yayılmış bir tarzda zaıııaıı kazanmaya çalışa



biliriz. Klnıl zaman İsçileri vuruşlar gerçek 
leşli rebillrlz.

Ulııcanlar’da yoldaşlarımız ve siper arka 
daşlarıtnız tarihimize al (m hai llerle yazılacak 
yeni bir destansı direniş örneği sergilemiş
lerdir. Devlet bizi teslim alamayacağını, katle- 
dilsek bile teslim olmayacağımızı görmüştür. 
Direnişimizle hücre politikasının öyle kolay ko
lay hayata geçirilemeyeceğini ortaya koyduk. 
Önümüzdeki süreçte bu tip yeni saldın ve kat
liamlarla yine karşılaşacağız. Bunun olma olası
lığı geçmişe göre dalıa fazla artnuştır. Bu tip bir 
saldırıya yanıt Ulucaıılaridaki yoldaşlannıız ve 
siper arkadaşlarımız taralından verilmiştir. Aynı 
(ip saldınyla karşılaştığunızda aynı yanıtı ala
caktır. ölünecek aıııa teslim olunmayacaktır.

Faşist diktatörlük hem işçi ve emekçilere hem 
de devrimci radikal örgütlere karşı yoğun bir sal
dırı dalgası başlatmıştır. Kitlelerdeki tepkileri, 
direniş eğilimlerini bastırabilmek için bir yandan 
şiddetini yoğunlaştırmakta ve gözdağı vermeye 
yönelmekteyken, öte tarailan da "demokratikleş
me’’ adı altında beklenti havası yaratmaya yönel
mektedir. Son dönemdeki anayasa vb tartışmalar 
ve liberal reformistlerin, tasfiyeci PKK önder
liğinin, hatta kimi devrimci radikal güçlerin "De
mokratik Cumhuriyet" beklentisi ve havası içine 
girdiği görülecektir. Devletin yeniden yapılan
dırılması, atılacak güdük reform adımlannın bile 
ne anlama geldiği yeterince kavranıp bilince çı
karılmadığı için demokrasi beklentisinden kurtu- 
lıuıamamaktadır. Bu ise içinden geçtiğimiz süre
cin neredeyse tam tersten kavranılmasına yol aç
maktadır. Devlet bu yolla bir yandan iyice daral
mış olan kitle desteğini genişletmeye çakşırken 
öle yandan patlama dinamiklerini soğutmak, tep
kileri sürece yaymak, yanlış yönlere doğru kaııa- 
li/.e etmek, en ufak çizgi dışına çıkışları ise şid
detle ezmek yoluna gitmektedir. Kitlelerdeki 
icpkinin devrimci radikal güçlerin yönlendiriali- 
ği altmda militan biçimlerle gündeme gelmesin
den korkmaktadır. Deprem sonrasuıda bölgedeki 
devrimci güçlerin, halta reformistlerin çalışma
larına dahi saldırması, bu buluşmayı önleme ça
basından başka bir şey değildir.

Kitlelerde yoğun bir tepki birikimi olmasına 
rağmen öıgütsüzlük, dağınıklık, devlet baskısı
nın yarattığı korku ve devrimci radikal güçlerin 
zayıflık ve yetersizlikleri bu tepkinin istenilen 
düzeyde ortaya çıkmamasını yol açıyor. Kitle 
hareketinde yoğun saldın dönemlerinde bir can

lanma yaşansa da, bahsedilen zaaf ve zayıflıklar
dan dolayı sonuç alıcı olamıyor. Bu ise güven
sizliğe ve yeni kırılmalara yol açıyor. Şu anda 
kitle hareketinde, dalgalı bir geri çekilme, du
raksama yaşanmış olsa da tepki, öfke dlııınllş 
değildir. Akacak kanallar aramaktadır. Dev
rimci örgütler bu kanalları doğru, akılcı tak
tik ve politikalarla yarmayı başarırsa, önü
müzdeki süred aşıp devletin saldırı ve tasfiye
cin gi geliştirme planlarını bozabilir. Patlama 
dinamiklerinin devrimci radikal güçlerle bulun
ması en büyük korkusudur devletin. Bundan do
layı tasfiyecilik sürecini derinleştirmeye yönel
mekte, tasfiye etmede başarılı olamayacağını dü
şündüğü güçleri ise biçmeye, fiziki olarak tasfi
ye etmeye, bu güçler üzerinde her tüılıl şiddetini 
uygulamaya yönelmektedir.

Faşist devletin bu saldınsmı püskürtebilmek 
için devrimci radikal güçler kitlelerle devrimci 
zeminde buluşma çabasına her zamankinden da
lla fazla önem vermek zorundadır. Kitlelerin ya
kıcı talepleri ve beklentilerini devrim ve sosya
lizm talepleriyle içiçe geçirme çabasını göstere
bildiğimiz oranda militan, devrimci bir zeminde 
kitle hareketini geliştirebiliriz. Kitlelere faşist 
devletin saldınsınm başta işçi sınıfı ve emekçile
rin öncüleri olmak üzere tün ezilen sınıflara yö
nelik olduğunu kavratabildiğimiz ve bu şekilde 
örgütleyebildiğimiz oranda devrimci bir kitle lıa- 
reketi yaratabilmemiz mümkün olacaktır, işçi ve 
emekçilere yönelik sosyal güvenliğin tasfiyesi, 
mezarda emeklilik, tahkim, deprem sonrasın
da yaşananlar gibi devletin saldırılarıyla dı- 
şarda ve cezaevi erindeki devrlmd ve komü
nistlere yönelik saldırıların Içiçellğinl kavra
tıp bu temelde saldırının topyek unluğun a 
karşı birlikte karşı koyuşuıı gerekliliğini ve 
önemini zengin blçlın, yöntemlerle anlatmak, 
örgütlemek ve harekete geçirmek zorundayız.

Kısaca değinildiği gibi hem kitleler hem de 
devrimci radikal güçler çok yönlü yeni bir saldın 
dalgasıyla karşı karşıya. Ankara katliamının da 
ortaya koyduğu gibi bu saldın dalgasmın önem
li ayaklarından birisini de cezaevleri oluştunı- 
yor. Bunu püskürtebilmek için iyi ve güçlü bir 
ön hazırlık yapılmasmın önemi büyüktür. *96 
Genel Direnişinde bunun yapılmamış olması
nın sonuçları, eylem sürecinde kendini ortaya 
koymuştu. Ankara katliamı sonrasuıda da zn- 
yıtlıklanmızın lıoyııtları ortadadır. Bunu hızla 
gidermek gerekmektedir.



(( Sınırlarımı zorladıkça özgürleşiyorum! 11

Zafer Kırbıyık 1974 yılımla Adaııa'da doğ- 
ılıı. İlk ve orta öğrenimini Adaııa’da tamamladı. 
Öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümii'mle sürdüjüyordıı. 
Örgülü TİKB ile üniversite sürecimle tanıştı. 
Bütün coşku ve enerjisiyle başladı devrimci ça- 
lışmalaıına. Üııiveısite de sık sık yaşanan faşist 
salı dini ar karşısında faşistlerle amansızca savaş
tı. 1)0 P faaliyetleri içerisinde yer alarak öğ
renci gençliğin örgütlenmesinde büyük bir 
özveriyle çalıştı.

Emekçi bir ailenin ortanca çocuğuy
du. Çok yalın, duru bir kişiliğe sahipti, 
özverili ve fedakar kişiliğini devrimci 
yaşamla birleştirdi TİKB ile tanıştığı 
günden itibaren mücadeleyi daha da 
büyütmek için çaba sadetti. O sıralar 
yürütülen işçi gazetesi çalışmalanna 
sımsıkı sanldı. A nkara'nın tüm 
cadde ve sokaklarını renk renk afiş
lerle süslemekten bildiri dağılımına, 
gazete satmaktan pazar yeri eylem- •_ 
leriııe kadar bir çok işi örgütledi ve 
görev alili. Üniversite ve gazete 
çalışımdannda sık sık işkenceciler 
tarafından gözaltına alındı. Ama O 
her defasında yeni tecrübelerle, öfke
si dalıa da bilenmiş olarak sürdürü
yordu kavgayı. Bu sırada tutuklandı. 
Tutsaklığa ilk adımını Ulucaıılaı 
Cezaevi'ııde ki bu kısa süreli kalışıyla 
almış oldu. Henüz genç bir devrimci ol
masına rağmen sade, dürüst, çalışkan, 
devrim ve sosyalizm mücadelesindeki ka
rarlılığı ve örgütüne bağlılığıyla çevresiııdeki- 
lerde iz bırakıyordu. Cezaevinden çıkar çıkmaz, 
berrak bir bilinç ve kararlılıkla, kendini geliştir
miş olarak büyük bir enerjiyle yeniden alıklı 
kavgaya.

İlk tutsak düştüğünde öğrenci gençlik içinde 
çalışına yürütüyordu. Ankara fincanlar Ceza 
evi’ııde kısa süre yattıkları soıııa t afiliye oldıı. 
Tahliye olduktan sonra sonuçlanan dosyasından 
ceza aldı. Aranır duruma düştü ve yeraltına geç
ti. Mersin ilinde yürüttüğü örgüt faaliyeti sıra
sında yakalanarak gözaltına alındı. Dalıa önce en 
ğlrçlü ılireııiş örnekleriyle tavır koyan yoldaş, bu 
defa zaaflarına yenik düştü. Ama bu kısa süıdii

Tutuklandığı andan itibaren kendini çok hızlı bir 
şekilde topalladı. Kendine ve öıgütılne dönük 
özeleştirisini görev ve sorumluluklarına sımsıkı 
sarılarak verdi. Gelişiminde gösterdiği sıçrama 
bunun göstergesiydi.

Tekrar düştüğü tutsaklıkta tutık önünde ıızıuı 
tutsaklık yıllan vardı. Okııdıı, düşledi, yaşadı, 
bazen zaaflarına yenik düştü, savaştı. Eksiklik ve 
zaaflarının üzerine gidip yenmesini bildi. Ken

dini en ilerden koymasını, dalıa güçlü devrim 
hayalleri kurmasını tutsaklık yıllarında 
öğlendi. Düşlerini bile örgütledi, O artık 
devrimi görüyordu düşlerinde. "Hayatun
du yaşadığım en güzel günleri evle inler
de, özellikle de hemen sonrasında yaşa
dım. Yoldaşlık, sıcaklık, ayın hedefe da
ha sıkı kenetlenme... Bir sınav anı oldu
ğu gibi, bir eğitim alanı aynı zamanda 
Yensekte, yenilsekte (Mutlaka dövüşe
rek yenilmemiz şart!) ayrı bir tadı olu
yor. Yaşam düzenimin bozulmasına çok 

\ sinirleniyorum. Hareket de hoşuma gi
diyor. Düşman, sosyalist üretimi balta
lamak için sildiriyor. Sen de onu koru
mak ve geliştirmek için canını ortaya 
koyuyorsun. Çiinkii can bedeli kazanıl- 

X iniş. Eylem başlıyor ve bambaşka bir 
dünyada oluyorsun. Sapla saman bir
birinden ayrılıyor. S  A G dönemi sonrası 

yaşadığım 5-6 ay hayatımın en güzel dö
nemlerinden biriydi. Sosyalizm düşü kur

mayı öğrendim. Ve hayatımın en g i t  el düş- 
rinden biriydi. Sosyalizm düşü kurmayı o 

zaman öğrendim. Ve hayatımın en güzel düş
lerini o zaman kurdum. İlk düşüm sosyalizmde 
sabah evden çıkıp işime gitmekti. Şimdi ise tüm 
dünyayı kapsayan hayallerim var. "

Canlı, sıcak bir kişiliği vardı. Gittiği her yer
de hemen ilişkiler geliştirir, stııısıcak sarmalardı, 
insanlara, yaptığı işe emek verirdi. Her türlü öz
veriyi gösterirdi. Yazdığı yazılar işçi sınıfının ve 
emekçilerin sesi olan gazetesinde yayınlandıkça 
o yerinde duramaz, dalıa sıkı sarılırdı çalışmala
ra. ’’Sınırlarımı zorladıkça özgürleşiyorum" di
yordu Üzerine aldığı sorumluluk ne olu ısa olsun 
en iyi şekilde yapardı. O. "Kendimi taze, canlı, 
yepyeni hissediyorum. İnsan kendi kendisiyle i r  
havutla mücadele ettikçe, ipin ucuna aşıklıkça.



dımarların çürütücü etkisini yok ediyor. Hani ilk 
tahliye olmanı vardı ya  l yılda geçse. 10 yılda 
geçse o giinkii gibi taptaze çıkacağım dışarıya” 
diyordu.

O. içerden dışarıyı kucaklıyor, gelişiyor, ge
liştiriyordu. Enerjisini devıiın ve sosyalizm ha
yalleriyle birleşi iriyordu. "Değiştirmek ve dö
nüştürmek için müthiş iştahlı hissediyorum ken
dimi. Yaşamayı seviyorum. Nasıl anlatayım her 
koşulda yaşamak gibi değil. Vapssaroi' ’un şiirle
rinde var ya. Hani diyor. 'Yaşamak için her şeyi 
yapabilirim/ Ama alsanız buğday tanesi kadar 
inancımdan...' Senin anlıyacağın benim .rcv- 
diğim devrimci yaşam." Devrim ve sosyalizme 
olan inancı ve kuraklığım bir yoldaşına yazdığı 
mektupta bu sözlerle ifade ediyordu.

Zafer yoldaş, özlemini çektiği gibi, yoldaşla- 
nyla omuz omuza, düşmana karşı göğüs göğüse

savaşarak ölümsüzleşti. O. ölümü, yaşadığı gibi 
duru, fedakarca ve yüreklice karşdadı. Vuruldu
ğu andan itibaren "Nasılsın Zafer” sorularına 
İliç tereddütsüz zafer işaretleriyle yanıtladı. O, 
düşmanın “teslim olun!” çağınsuıa dostlan ve 
yoldaşlarıyla bedenlerini siper ederek, “TES
LİM OLMAYACAĞIZ, ÖLECEĞİZ!” sloga
nıyla yanıt verdi. Kimseye kaptırmadı sırasını, 
göğüsledi ipi. özlemini çektiği gibi destanlaştı 
dokuz siper arkadaşıyla birlikte kavgada. ON’lar 
öldüler ama yenilmediler. Çünkü, ölümü Ye
nenleri Kimse Yencmez! ON’lar ölümü yendi.

Bu kez de Ulucanlar’da dalgalandı şehitler
imizin karayla sulanan devrimci direniş bayrağı. 
Zaferlerimizle zaferi kazandık. Tarihe hüküm 
düşüldü bir kez dalıa:

BÎZ KAZANDIK, BİZ KAZANACAĞIZ!

İsmet Kavaklıoğlu 

Aziz Dönmez 

Ahmet Savran 

Abuzer Çat 

Halil Türker Mahir Emsalsiz

Bedel Ödedik, Bedel Ödeteceğiz!

Yaşasın
Ulucanlar

Direnişimiz!
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