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}IEIIKEZ KO]vt i TE.S İ RAPORIJ
Türiiye snıyaiisi haıeketi güçiü bir işçi i.abanına otuıananıştıı, 8u
bütünleşnEııişlik, biı yandan işçi 5ınıfını başia sosyal ,j*nnkıasi oiııık üzaıE
burjuva ıoiiti!aiaıın elkiıine açık tutaıktn, s,ısyaiiıi haıekıti,lı büyük öiçü,le
lıüÇüh |ıuıjuva eğiliıı ve iutuın alışiaıla 51lı kaı5ılaşllan zaaf1ara ugıa.oal:ta,lıı,

§oÇYaiiÇt halele|,t,n iır,Jı,ı d*vşir,jiii aian]aıın,.iiIenıi vıya ıen,iikalaı dışın,Jaki
ş+ıiel i öı,_ıütia,iı iıüçüi. ,buı juv. a labanııa da,/aııyiıı ,_ıiııası, iıa,jın yapılaıın,jaki
içiıııaısııiık değiş[*niik vı k*pmai*ı yaıatiı3ı çibi, iiışüileıi ideılojik ve
ıoiitik 1eli5ııeıjen de aiıkıy*ai,tadıı,

tzeilikiŞ ıiıgülÇei n,.1ıaiara uyııe konusunda küçük buıjuva iaynaklı ica,Jıılaı,ia
,1+ıüi*n gevşıkiik v* laliaııınüisüzlük, aynı ıananda Şıçut içi d*nokıaEinin
işleiiiiıesinde ça|ıııçızlık biçininde kendini oıtaya koynakiadır, Bu yüz,jen
Paıii'nin faı!ıiı giiıüşleıin vaıolduğu, taıtışıldığı ve paıti politii:a5lnln bşyle
bir göıüş v* iaıtı5na z*nginliği içinde yaıatılan biı koijektivitenin üıünü
ılabiieceği 5ık çık unutuinakta; görüş, çalıtıa ve göıevleıin
kişisılleşi.iıiinesi ve bu kişiseileştirrı*nin ;irgüL kolektiviieEinin kaışııına
çıkaııi§a5ı ıanan zanan poiiiik ve örgütsel iıkanı]tlıklaıa yıılaçnaktadıı,

Bu sonuçlaıda lıuşkusuz bir ıınıf o.hjektivitesi tasbiti yaFıiaı.ak ıahatlanılanaz,
Bir yandan üye bileşininin gaiIan biı işçi tabana dayandııılması konusundaki
ekEiklikleı, di3eı yan,ian üyeitıin öıgüt ye giziilik ,aıtIarında çalışıa
noınlaıına uygun eğitiineleıindeki ekçiklik ve tenelsiz güven anlayışiaıı
so ıgu i an»a i ı d ı n ,

örgüiünüz de anıian soıunianüan tünüyle aıın{ıüış değil,tiı, özeilikle oıgüte
kazanılın üyeleıin ve değişik kadeıııelerdeki l:adıolaıın koıunisi bir kişiiik
geliştiınelırini sağiayıcı eğitin-denetleıe ve uygun görevlendiıne gibi
konulaıda öneıii ekıikiikleıiniz, deyiı yerindeyse 'işin kniayına kaçna'
anlaıına geiecek zayıf lıklaıınız 01nuştuI, rıiıaktadıı,

Bu zayıllıklaıın geçnişte tek
hiiiyoruz, Antak hugün biıeyse1

çözünlerı*ye çaiışaıağınıı gibi biı
kaışı keIşıyayız,

tek üye ve kadrı kayıpiaıına yoiaçtığını
§aia Eavıuinalaıı ışan, kendiEini aşağıda
eğiIin oiarak oıtaya kıyan gağ biı anlayışla

Eiı 6P biıiıi ve biı doneı hu biıinin sıkıeteıliğind* buiunnuş biı Paıti
yönetitisini kapsayan bu sağ anlayış başta sözhşnusu bininin 6P'nın eylen hattı-
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na uyun gösteterıenesi biçininde ııtıya çıktı, 9e9 egilinin ürettigi en geliskin
fazılı netinleı tlan eieştiıilerin §P Aıalık öıei §ayı'sında yayınlandığı
günleıde biıin y+netiriieri 'partiye bağlı oinakla biılikte', "§P ill{'Eini
tanınadıklarını' ilan adeıek bizip çairşnılefını açıkga başiattıiaı,

§öZl(Ol{u§üj E6tLtlt ilİçİ!{ §A6 BtR E6tLtlıDtR?

çP Aıalık öze1 §ayı'sında yayınianan netinlırd*, tığ eğilinin 6P !l('sine
yöneli,tiği eieştiıileıin üçü biı bütüılük aııetnektediı,

1, örgüiün aidat alt 51nlrı Diarak öngöıdüğü rakanın yüksek ,ıiduğu, tıu ynlia
öıgüte paıası olanların üye oiabiieteği ı 0y9a devıinci öıgütleıde üyeIiğe
paıasal biı şaıt gıtiıilemeveteği, niktaıın alt sınııının düşüıülnesi gerektiği,
bir eleştiıi olaıak öne sürüitektedir,

2, Açık çaiışna inkaniaıından yaıaıiannık anatıyla üyı ve kadrolaıın biı
böiününün açık çalışıa alanına ayrıloa§ı, illega}iteyi tenel alna anlayışınızın
dışına çıkıaktıı, öıgüü bu yolla iegıl bir öıgüte donüşiürüIecektiı, Bu ihtiyaç
deınek çalışıalarına kıtılıa leıaıının biı sonutu olınak ortaya şık*ıştır, Legal
inkanlara ve ozellikle deınekieıe yöneiıe, devıinti deıokıatik biılik ve konsıy
çalışnalarına boşveıne, örgüt çaIlşıasını ağıılıkia bu aiana yöneiine anianına
gelıekiediı,

3, llK, eyleı vg eyieıliiik diye tut!uııuştur, Bu ''eyieıcilik' devriıti
denokratlaıı özenen, koıpleksli biı tulundur, Eyieı eier geıekiyorse,
ıüıadeIanin biı parçası olaıak gündııe geliı, ilütadelenin bütününden knpaııiıış
biı ıyierı fet,işi yaıatılnaıelıdıt,

özetleneye şalıştığııız bu üç eleştiıinin, biı bütünlük aızetti3i ve bu
bütünlüğün bir sağ eğiliıi açığa k0yduiuna yukarıda beiiıtnişti|ı, Şindi
açahiliıiz,

OEvıinti ıütadele öıgütlü nücadeledir, öıgüt ise, üyeieıinin kollektif
fedakarlıkIaıı iie nucadeie içinde vaıolabilir. Eu eieştiıileıin oıtak özeliiği
f edakaıl ıklaıın pazatl ığın1 yaptalaııdıf 

,

l, öıgüt üyesi, tıir örgüt tıirininde çaiışen ve düzınli aidai ödeyen kişidiı.
Buıada parti üyesi tanııı yapıynt degiliz, Konsogıol üyesinin, biı öıgüt
biıiıinde 0allşiak ve düzenli aidıt odenek bakının,len, şekli olarak paıti üye-
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çinden faıkı bulunnıanalıtadıı, Ancak aidattan beklenenin iki yönü bulunrıaktadırl
e} öıgüt na}i kayneklaıının biıinıisi üye aidatlaıı vı üyeieıin ttpiadığı
hağışlııdıı, b) Aidat hiı fedakaıiıkt,ır, üye aidat veınekle biı fedakarlık
yıpnlş oiıaiıdıı, 6eıçıkien de veıdiği aidatın niktarı biı fedakanlık
,:luşturııuyorsa, aidatın niktaıı ne o1uıEa oiursa oisun, henüz olnası _Qeı,eken

nikiardı dığildiı, Biı öınek veıiiebiliı: Yüz bin iiıa gıliri olan biı işçinin
yüzde heıabıyla veıdiği 0n bın iiıa, onun için geıçek bir fedakaıiık
o1uşiuıurken (bu yüzden biı hayat,i ihtiyatını kaı5ı]enakian vaıgeçaıektiı), beş

yüz bin 1iıa geliri olan biı kalifiye eienanın aynı 0fania eiii bin 1iıa aidai
ödenısi, onun hayat.ında aynı öiçüde hayaIi bir vazgeçneye, fedakarlığa tekabül

o t.rşgz

Aidıt ait. 5ınııını ,Jüşürnak veya yükseitnek, geıçekiın fedakaıiık alt sınıtını
düşürnek veya vükseilnek anlanına gelıehtedir, Eir yandan pııiısyınel ka,jıoiaıın

açılna9ı ve çOğillıIıas1, lelınik donanıniaıın çLlğaIüa5ı, ev inkanlaıının
genişiem*si is[enirken (bunlar öıgüt çalışıalaıının 1*nişleııeıi ve yükıelneıi

ınlanına geinektediı), diğeı yandan üyeleıin paıasa1 fe,Jakaılıklaıının biı ait
§ınıra bailanne9ına kaışı çıkılnaktıdıı, Eu kerşı çıkış üyeieıinden fedakaı]ık

isteneyen biı öıgüt öngoıüıİen, yani nuğiak, beiiısiz bir üyelik nOrnü

öneıirken, 'kirulaşiıIüaiaı' alteınaIif ıeli kaynak olaıak, soılü göıüşeelerde

Eunuiıak iadı ı ,

$ağ eğiliaienin oıgüt yepı5ında n,ırıılaıı hafifleticİ, buna kaışılık, aEla

geıçekleştiıeıiyeceği, öıgülün geıçekleştiıneEi ise antek yüksek bir örgütsel

düzeyle ıüıkün eyieıleri öneıen yaklaşınlııı yabantııız deEildir, Aidaü konusunu

9ulandıtatak kıdaı fedakar}ığa tahaııülsüz insaniaıdan, şOk daha büyük

fedakariık gerektiıen eyienleı nasıl beklenebiliı?

0oğru tuiuı, orgüiün ıali kaynaklaıını biıbiıiyie üelafi etneyi düşünneyen,

aidıt bağını, en öneıli üyelik bağlııından biıiri o1aıık kabul eden tuiuı,luı,
Ancak öıgüte geıçek o1anaklaııyie ofııtılı pııasai keikıda bulunnayı disiplinli
biçinde geıçekleştireıeyen üye ve biıinleı §ık tık'alteınatif' önırileıie
örgütün karşısına çıkıışlaıdıı,'Alteınatifler'aidat ve ba3ış gelirieıinin
kaışıiayauadığı orgüisel iıkaniaıın yııa[ılHısı için gündeıe geliı ve uygulınıı.
Yoksa'aidatieı yüksek geliyoı' diye onerilnez,

2, 0evıinıi öıgütler göıüşleıiyle ve yığınlaı içindeki çaiışnalaııyla i{ıi{,
+ıgüt yapısı ye işleyişi bakııından giziidiıieı, §öıüşleıini giıleyen bir

çalıştanın devıiıtili3inden bahgedileneı, Antak l980 sonfı5ında göıüçieıin
ylğlnlaıa iietiiıesinin açık iıkanlııı kalıııış, ancak güveniliı ilişkileıde,
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yüzyüze dile getiıilıesi biı çalışıı taııı olııık geliştirilıiş ve kullanılııl,
irr, sırE içInde açık çalrşıi iıkanlaıının genişleıesiyle, göıüşleıin teke lek

iıiştıieıi.ş.n, dihı qeniş topluluklaıı ifede edilıegini sığlayen iıkanlıı

ortİya çıkııştıı. Zaten paıti pıOlfatındı, açık çılışıı iıkanlaıının
kullinriıası ve kadıolaıın bu ııaçla faıklı değeılendiıilıeleıi konusu

düzenlenıişti, Bu iıkanlının kullanılilası, gizlilik adına ıeddedileıez, Tersine

bu iıkanlaıdan faydalanılıalı, fakat öıgut yapısı ve işleyişi daha da güvenIi

hale getiıilıeli, yani illegalite norıiarına uyıada hassasiyet ııt[ıııIıalıdır.
Bu nasıl yapılacıktır?

Yığınlııın kaışısına orgütün qöıüşleıi ve oıgütü de ifa,Je eiıekIe biılikte
doiıu,Jan dogıuyı gizli biı öıgütün üyeliğini ikıat aniaıına geiıediği için biı
hu[uki savunıa alİnı hııakan iıza iie çıkıiataktıı, Tabii ki, böyle biı iızayı
,Ja kullanıayatak, (genel olaıak devşiıti biı kiılikie ken,ji biıiıinin kitieEi
tarıİındın tınınıyoı olsa de) örgütün çekiıde9i anlaıında biı lıadıo ıuhafaıa

edilecektiı, Bunun dışındı, i§ık çalışıaya yetenetli, pıopeganda ve ıjitasyan
yeteneği olan üye ve kedıolır, yukaııda taıif edilen biçiıde kiılikleıini da

açaıak yığınlerın kaIşısına çıkıalı ve öıgütsel genişleıe, böyle biı çelışıının
ürğnü olaıak yaııiılıalıdıı, Buııdı biıiıdeii diıeniş ye eyleıliliğe kalılıtık
ve katılıayıtık üyeIeı-kadıolaı afıııı [apılıaıaktadıı, Heıkeg bu diıeniş ve

ey!eıleıin işinde yeıalatak, dahası bunlııın yiıetıtıgı ye bışlatıtısı
olacaktır, Ayııı, dolaylı olaıak öıgütsel kiıliğin oıtıya konıaçı vQ

konıııasındıdıı.6ınek veııek geıekiıse,'Aı yesıl deıgi5i taııftaılarıRın'B'
iltegal oıgütünün taııftııı olduğunu heıkes biliyoı olabiliı, (endileıi de zıten
bu kiıliği, bu anlaırlı kullanııkta olabilitleı, Antek '8' taıaftııı olıak,
tutuklınıı ve hüküı giyıe nedeniyien, (çünkü'8'illegal biı öıgüttüı}'A'yasıl
deıgisi taııftııı olıık bir tutuklınıı ve hüküı giyıe nedeni (hukuki o1arık)
değildiı, çünku'A'yasıl ve açık biı deıgidiı, [}uıuı hukuki olırak böylediı,
ııa pııtikle 'A' taııftaııyıı diyeni poliı toplııaktı ve 'B' taııf yeyı uyegi

olduğunu itiııfe zoılaıaktadıı, 0olıyısıylı 'A' taıaftırı olaıak açıkşı oılıya
çıkıık, böyle biı zOılanıayı dı göze alııktıı, Fiziksel biı fedakıılıktıı,

6P lll('nin, sıdete anılan anlaıdeki eçık 9alışıı ınlayışına, örgut iikide oluyoı,

tasfiye ediliyoı, legel öıgüt hıline dönüştüıütüyoı diye tepki gö:teııek, sıdete

bu fedıkıılığı gösteıeıeteİ ınlııına gelıektediı, çünkü l980'leıin başlaıınde

çok dikka[li yüıütülıezse öneıli riskleı yaııtan teketek ilişkileıe dayalı

çalışıa, buqün ıütadele potınsİyelinin çok gerisinde kılııltadıı, tllegıli[eyi
nütadeIe potansiyelini degeılendiııe kaygısından uzaklaşaıık savunıek, hiçbir
ıisk i bulunıayın ve aıtık çadete çenebazlık anlaıına gelen biı anlayışı

savunnaktıı, lllegılite keliıeşinin böyle anlaıındın kopaıılıış lullanııı, ya-
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ıattığı gisle teıbelliği ve ioıkıklığı, kendisine düzen içi kişisel geletek
planlaıayı öıtenez, Açık çeıışıe, faşizıle açık aianiaıja bii kapı;ıadıı.
KaPıŞıaYı cesııetİ olıayınlıı, kendileııni illegalitenin ıEıaılı sıvunutulııı
olııai tınıılıyaıazlaı,

3, 0ıvıiıti deıokııtlııın eyleı anlayışIaıını eleştirıek fatklı şeydiı, 'eyieıi'
devıiıti deıokıatlığın etiieii yapıak başkı şeydiı, 6p ll('ıı teke tei ilişkiIeıe
dayalı çalışıayı aşıayı ve yığıniaı içinde a§ık çelışıa iıkanlaıındın
yararlanneyı öngöıüıken, teke tei ilişkilerle oıgütse1 büyüıe yetine, ıütadele
ve eyleıiilik içinde üye kazenta, öıgütsel etkinliği geiiştirıe anlayışını
biriıleıinin önünı koyıuştuı, yığınlaıa diıeniş ıuhu ışıiııa, anti-faşist yığın
eyleıini, ıdıı ıdıı geliştiııe, ıeşıu ıeıin}erden sonuna kadaı yaıaıIanta ye

bunların kaışısına koyıaksızın geıekiirdiği yetenek ye ıoıluklaıı bakııından üst
düzey eyiaıleıi de öıgütleıe,,, tşte eyieı anlayışınıı budur, Yoksa eyleı
heışeydiı, nasıı 0lur5ı olsun, eyleı olsun gibi bir anlayışııız yoktuı, l(aldı
ki, bııı eyleıleıini apolitik bulıak ve genel oiaıak anti-faşist güçieıi
biıleşliııeyi değil, bu güçleıa kaışı üstünlük kazanıayı düşünen anlayışı
bakııından devıiıti deıokıetlaıın eyleıleıini eleştiııekle biılikte, bu
erlıedışlıra ıütadeletilikleıini sağlıklı bir eyleı hattıne kanelize e[ıı
anlıyışıyla yıilaşıık dogıu biı tavııdıı,

'lluhalefet'ise, açık geıışıı iıkınlaıından yaııılenıının kişisel yışaılaıı
bakııından gatiıeceği ıiskleıe laışı göstetdiği tevıı, net olııak eyleı
ieliıeçine gosteıdiği tepkiyle de oıtıya koyıektadıı,

8u niteliklaıiyle sözkonusu eğiliı §ıi bif eğiliıi oıtaya koyııktadıı,

,iUHaLEFET, ı(uçü( BuRJıJtJa cİtıOİYET§tzLİ6tlllt 6ütüt{ç 8lR oRılEEıDlR,

'lluhalefet' iendini '§P ll('sinin oioıitegini tanııaıak' biçiıinde ıçıiçı 0Itıyı
koyıuş, aıa ParIi pıOgı,aı ve tüzüğü, 0evrir, Faşizı gibi teıel belİeliıe ba6İı
§aydığını.d.iıe getiııiştiı, kıldı ki, (onçoıol içinde göıüşleıini aşıişı
taıtıpı ve dile getiııe iıiını bulaııdıııarı iddiasİnın ,r,ır,.ı,g, ııı yİnİ,
(çünkü ıepoılııı §F Aıalık özel $ayı'sındı aynen yıyınıanıış bulunııktıdıı) biı
;ürıdiı uygulanıakta olen eğiüiı pıOgtırı gereği kendileıiyle yıpılan çğiiiıde,
org0t işi deıokıasi ıekanizıılaıını sonuna kıdaı kullanıalaıı geıektiği, pııti
lll('si de dahil, tüı üst kuıullaıa tepor. yezı veyı göıüşıe tılebiyle
ulaşabiletelıleıi söylenıişti. Ouruı boyleyken, kendileıini paıti'ye bağlı ııa §p
llk'çine bığlı değil, ilan etıeleıinin ııntığı ne olabiliı? paı[iye böyle biı
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bağlılıiı iddası ne iadaı inandıııcıdıı?

Eu aıkadaşlaı öte,l*n heıi, öıgüt içinde kuıal dışı kuıduklaıı ilişkilerıie tıeı..
hizip çalışnasında ,ıiduğu gibi iki lenei tezi işleniş o1nılıdırlaı|- -

l, Faıti ve GP ınerkezi sağa kayrıışiır (veya Eai(ıdın)
i, ör,]üt içi,jen,ıkıasi işlenenektediı, kanallaı tıkıiıdıı

Yapılan eğİlinlıı,le, çoğu ilk kez paıli iie fiiien kerşıiaşan üyeleı nızdinde hu

iddiaiaıın hiçbiı inandıııııiığı kıinaıışiıı, Çünkü bu iddiayı işleyen üç kişi
de dahi1, hiç hinçe Eaıiinin Eeğ[ı 0lduğu, parti yOnetiüinde sağtı anlayışiaıın
egenın oiduğu i,Jdİaıını dile geüiıenenişiir, çünkü parii yönetİninde pr,],Jıan yi
i.*ııel belgeie,,in 5eğına kayan {sözkonugu 9ai eğiliıin tek taıosiicisi dışında)
hiç kinse bulunıııanaktadıı, Bu kunuda dile,letirileı*k heı türjü iddianın paıti
ve Eençliğin Önüne parii Yayınlerınde Yayıniannak suretiyle çıkafılnaEı yaraıiı
oluı, Yazııak bu aıkadaşiardan, yayıniaıak paıtiden,

tkincisi göıüşieıini dile getirneleıinin engellendiği, ıekıniznalaıın kendiieıi
için iıkalı olduğu iddiaiııı boşı çıkıışiıı, çünkü yazdıkları rapoı ne,leniyle,
bazı görüılerine katıiınnınakla biılikte, ıözlü olarık dı teşekkür ediiıiş ve

ıaQoriııın dışında da yazılaıının beklendiği açıklanııştır, Ayııca 6P ll|(, GP

Aıalık özel Sayı'9ın,ia eieşiiıi}eıiyle biılikıe bu ıapoıu eynen yayınleüıştıı,

Bu iut,uıiara kaı5ı, bir kongıe talebinde bile bulunulnedan'disipiinsiıIikle
kiıientiş biı bayıık' aqilenın an}aıı, görüş açıklanaitan kaçıanın dışında "ne ,. ,.,:

olabiliı?,,,

6eıçekien ıJe, sözkonusu gençiik biriıi yöneiitileıi, önıe 6enç Pariizın l'lK'ne

nuhaiıfel etıek şekiinde ifade etiilıleıi, daha sonla, bu kurulun eğiliıleıinin
paı[iden bağıısız olaıayara5ı akıl yüıütıesiyle, paıii disiplinini de ıeddedeıeİ: . . "

ayrııilıyavaıdırdıklaııtuiuılarındahaklıo1ıbiliıısfrı?

önte]ikle Lıı.ı oııuhaiıfet' bırakın paıti Dlatfoıılarını, 6P'ın orgıjisel i.,"İ,
piatfoıniaıını biie, gOıüşleıini ortaye koynek üzeıe kullanıanıştır, l2,f,l989 

' 
-,

taıihinde kendileriy}e'yıpıian gorüşıede, "niçin biı kongıe veya konfeıanE ." _'.
telebinde bulunnadıtları'çOfusuna ııyapiarı ialılınıze gelıedi'o1ıuştur, ,, l...],

Digeı taıİftan, sözkonusu Parii yoneüiıisi Bençlik oıgütündeki 'oioıiie .'_ "
tanına§ao iavrını 'ilkese1 oiaıak yanlış' bulduğunu, bunun disiplinıiıiik _ 

", 
.,,,

oiduğunu ıöyleniı, kendisini 'nuhalafei' olaıak tanııleiraıış, bu yöndeki iddia-'
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1aıı ıeddetaiştiı,

Bu nısıl'nuhıiefet'tiı, şörüşlerini örgüt içinde hakin kıiııak için aşıian her
tÜriü,pla|forndın keçnak.te,] üyesi olilukiaıı |ıuruiiaıda görlşlııini dile
getiıneıekte, entıltı -yat,ay iiişkileı kuıııak ulaşabildikleıi inçanlaıa
'nuha 1 ef Et i güç lındi ınek,leıek i r' tavs iyeler i nde bulunııak tadı ı,

Ancak ortaya 'bir göıüş ay|ı!ığı{ ılarak konnaya' çalışılan bu öıqütıe1
itI,ıiığın, kendiçi geıçeki*5nekle birlikte'görüşleıi'yazılı belgelınie aıtaye
konulnaıııŞtıı, l2,],i989 iaıihli görüşmede t,rtaya konulan eiyazınası eleştiriieı
isı, §enç Partizan dergisinin sın üç sayısını ve ozellikie l(,l(ınık'ın'!'laha!le
öı'güti*nııeleri ve öıgütlennedE Yeni Açılıılıı' başlıklı yazlglnı kendiçine hed*f
ı*ç*iştiı,6ençlikteki iddia eitikleıi'sapnanın'paıiiden bağınsız o1nıdığını
iddie ettikten 50npaı otuıup ıadeıe-6p'ın bazı sayılarını ve bazı yaıılaılnı
eleitiinekle yetineneıieı, §oıunu da'aıtık satlete gençlik öıgütü içinde bir
soıun ölaıak koyanaıiar,

Bç, _'ıuhalefettr paıtiye nııhalefettir, $ haide partiyi eieştirneli, ortaya
büiünsel, siyasi bir alieınıtif koyıalıdır, Tek tek insanlaıa ve Ep işieyişine
yönelik . soıut olaylaıa bağlı eleşiiıilırinin. 'biı an için iaıanen hılıiı'
oiduğunu vaısayıak bile, bu biıi, kendılsıiyle işk tek göıüşen hiçbiı 6ençpaıtizın ve paıti üyesi,ıi onlaılı aynı, hatta koyıaı, Bu biziı, parüi saflaıındı
bulunınların, faşiınin,en. azgın saldırılaıının yaşandığt şaıflıtda, öıgütiü
ıücedeieyi biı gün bile kesintiyel ğğıataadan sürdüıenieıin, öriüt iiinıe
çöıecegi biı soıunduı, öıgüt saflaıını teıkeden ve kuıdukiaıı, gtıvenıı9ı yeııe
biı eden iiişkilerl,e öışüt yaBısını tıhıip eineye yönelenler, kendiieılnı nayıe
hakiılıklaıın aıkaçına. gizleneyi bişaıanazlar, 6P üieleıi" bugün,paıti
safiarıy}a:,,parii düşıanları aıasındaii; l982'den bu yana.oıtaya konan paıti
belgeieıiyle'Bıyleıiıiz| diye baştayan'pfovakatif e1 yazıaIaiı ve.iaIana' diyalı
dedikoduiaı -aıe5ınde biı ientih yapfreya zoılanıiktadıılaı, Bu 'daırih. ,aynı
zınanda paıti-öndeıliğfyle, siyasi ,çapl§ııa*, yızdılılaıı 'eteştiriieiıyIe]ot[aya
}iryateksoıunsuzlaraIaEındayapıiacaktıı...-..'
paıti belgeleıi ııiıdıdıı, paıtinin öıgüt.lülüğü ve pratiği de ortadadıı,
BeIgeieıiuizin alteınatifi beigeieıi, orgütlüiğüııüzün ve'9ra'tiğldizin
aiieınatiii öıgüü ve pıati9i, |ıuhalefe['in ulaşıaya çalıştıği heı:'-ğyf ve
yandaş,..kendiier"inden tai.ep eineiidir, talep et,nekteyiz,
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,|I{JHALEFET, Gücüliü tlEROEİ{ ALIYOı?

." :.:,.. ,:ilj_li ,; 'l!; i _ _.

'üuhalefat'in gençlii: içind*ki teşsi,lcileıi.,,,.hölg*leıişifl, ia*_ğhı,ı|.ı:ı,itnsil,,

eti,ik}eıini ıtIaıla di1* getiıneklediı}eı, Antak kopuş ilan edii,diktEnıgonıa 6P

ve Paıtinin ulaştığı biriı*leı,jeki üyeleı.in bu tu+,undan, haberi:ıolıadl.ğı-,]ı:[eya

çıkrıaktadıı, Eaıı üyelerin kınudan hiç hab*ri yoktuı, Bazılaıınınsa yaDılan

çıkı9tan habeıi bulunııanakladıı; EııLge,jeki çalışna gıl,işLi!:şe,. bu, iddianın,- -

l:oflugu daha ,Ja açlk 0ılaya ç,ıkaraktıı, l2,i,1989 taıihin,jeki g+rüçnı*de, daha ,

önte a9iiiıı dalayısıyia göıuşülııüş üy*i*ıle, aynı eğilirıi v*ıen yıi,laşın, bıj

kınuyu lari.ışnak üzeıe g6ıüşııe tal*bi, ,",deşifıasyınıJan kaçrnnıı' ,]iıekçetiyle
ıgd,jedilnişliı, Eayet -aAıktıf, hö.ylı biı ,görüşııe, ,'tahan ,biıınle aynı- fıkirdel
id,JiaEııııt sadete 'yaian' ılduğunu ,ııiaya çr!:aınaya y*!et*!tı!ı,: Qev.iete kaı,şı ,

öıgülün güvenli3ini sağlamai için vaıılan ,]ızlilik; devieie kaışı. örEıit -ı.isigei*
iiişkiierle zaafa sokuiut,ken, yajanüı nuhalefetin ali'btı.inlerdeki üyeleıi
hargkei,|en kıpaınaıı anatryla kullanı!naktadıı, 'i'luhalef*i"in.g_üç,kaynakiaıından .

biıiçi buduı, Anıık biı yandan +ıgüt bu üyılere ula5acak, biı yandan da hu

üyelen orgüta ulaşaıık ye et-geş bu baion sşneıekt,iı. .

. i: '

0iğeı !ü9 kaynağı i5e, .panii gılenığin* ,yabanıı;yön:tenlerin. ve sırlgıe bu,
yöntenlııin k"ullanılnaktı oiuşuduı, "8ııtlaşdan. , hİıişı,isi, :paıti belçeleninin,
karşısına belgeyie çıknak yeıine, kişisel çörüş*e{*_ı,ie, dı.dıkıduya dayaiı bir
kafa bulındıına çalışnas1-_ yapılilatıdır, Bu. yönteıt-çadere ,Eorunlu, disipiine ,

uynada ',3eıio üy* ve yandaşlar ü:eıiıde etkili ojabiiiı,

ikinıi,-y+nteı ise, paıti bütünlüğüne, karşı oiduklafını nçıkl3nak yeıine;,,:§!,ı,i.
biıiıtdıki işieyişin-§ııunlırını veya kişileıi kaışılarıne,ı al*ılaııdı1;,; §4ıg[.,. l

öıgütsei Eoıunta.ı,. geneks_e }işiier, biziıdir, paıiinin struniaıı vE.üyeier.idil,,ı,
§oıunların gideıiiıesi, kişil*ıin eğitiln*si, öıgütlü şüıadale- işindçl":
geıçekleşecekJir, ,ğıgit platfoınlaıı kullanılaıak, bu ge}isne, ve.:eği,bıı:.ı,
5ağlanahilir, Eu bıkıodan, -öı$tün dışına gıkanlar,.kendiierıne partiyi.,heilEf ,ı-

aiııılıdıılaı, 8u tefeıruata dayalı pıopagında, bu kişileıin öıgütü terkettikieıi, ,

açlga çıktıkça etkisini kaybedeıektiı,

. ,, .,. ., :- :

'|'!uhalgf*tu paıti v.e 0P platf+rrılarını kuliaınıklan, kın,iisini,ve.!oıüşiep:ini:bg ı:
platfoı*iaıdı."ııtaya: koynakian iaçınnakladır, Su üçbuçui: kişiiik nuheief:ş,in:-:
,lagılıp git,nesi uzun süıneyet*kl.iı, Hangi gönüş ve tenel degerien+}itnetçş,.:.:
eirafında haı.eket eiiikiııi beliısiz, aıalaıındaki ilişkileı kuıa!çız sözkonusu
'ıııuhalefet"in'kişiıel geleıekleıin ıüzgarına tabi' önrü uzun,de3ildiı,
Gırçekten devıinıi inanta çahip o1anlaıın bu yaniışlığı yakln ıafıanda görmeieıi-
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ni tpnenni etnek duıunundayız,

Anıak ıorununuı kinleıin ve kaş kişinin'gi[tiği'değildiı, I)aha öneıli oiını,
örgütün bu ıaldlııdan, gn az tahıip göınesidir, Eöylesine pıovokıiif biı

,rİd,r,n,n, yaıalıağı polisiye tehlikeye kıışı bütün üye ve yandaçlaı geıekli en

yüksek haısısiyati goıieınekle yükünlüdüıler,

YAş AsI nI GE§rÇ PART iZA§{

YAS AS I nr PART ıTlıi,iz


