
B
u yaz›n›n bafll›¤›n›, “Devrim-
ciler ne zaman devrimcili¤i
ö¤renecek?” diye de okuyabi-

lirsiniz. Fakat, Kuzey Kürdistan-Türki-
ye’de devrimci örgütlerin –ki bunlar›n
ço¤u komünist olma iddias›ndad›r–
muzdarip oldu¤u temel hastal›klardan
birisi, iflçi ve emekçiler ad›na devrimi,
devrimci örgütlerin yapaca¤› anlay›fl›
iken; bu hastal›¤›n bir göstergesi de tek-
kecilik olarak da tan›mlanabilecek grup-
çuluktur. Asl›nda kitleler ad›na devrimi
devrimci örgütlerin yapaca¤› anlay›fl›y-
la, grupçuluk bir madalyonun iki yönü-

dür. Bu yüzden de bafll›kta bu hastal›¤a
dikkat çekmek istedik.

Evet, devrim kitlelerin eseri olacakt›r.
Bu, Marksizm-Leninizm biliminin en
temel ilkelerinden biridir. Devrim için
mücadele etti¤ini söyleyen ve komünist
olma iddias›nda olan devrimcilere yol
göstermesi gereken temel marksist-leni-
nist yaklafl›mlardan, ilkelerden biri de
budur. Fakat Kuzey Kürdistan-Türkiye-
li devrimcilerin tav›rlar›na bak›ld›¤›nda,
sözkonusu örgütlerin bu marksist-leni-
nist ilkeden fersah fersah uzak oldu¤u,
her seferinde –ne yaz›k ki– yeniden or-

taya ç›kmaktad›r.
Devrimin kitlelerin eseri olaca¤› ko-

nusuna fazla girmeden, bu tavr› tak›n-
mam›z› gerektiren konuya geçelim. 

Faflist Türk devleti, 19 Aral›k 2000 ta-
rihinde devrimci tutuklular›n açl›k grevi
ve ölüm orucu eylemlerini sürdürdü¤ü
20 cezaevine koordineli biçimde sald›r-
d›. Hakim s›n›flar›n büyük sahtekârl›kla
“flefkat operasyonu”, “hayata dönüfl
operasyonu” vb. diye adland›rd›¤› bu
sald›r›da onlarca devrimci katledildi,
yüzlercesi yaraland› ve flimdilik bin ci-
var›nda devrimci tutuklu F tipi cezaev-
lerine konuldu. Açl›k grevi ve ölüm oru-
cu eylemleri hâlâ sürüyor. Faflist devle-
tin baflbakan› ve bilimum yetkili savu-
nucular› bu katliam› cezaevleri sorunu-
nun çözümü olarak kitlelere lanse et-
mektedir. Hakim s›n›flar kendi ç›karlar›-
na, s›n›fsal tav›rlar›na uygun davran-
maktad›rlar.

Fakat devrimci örgütler, b›rak›n dev-
rimin kitlelerin eseri olaca¤› yaklafl›m›-
na uygun davranmay›, devrimciler ara-
s›ndaki eylem birli¤ini, ajitasyon ve pro-
paganda özgürlü¤ünü bile hazmedeme-
yecek kadar tekkeci, grupçu tav›rlar ta-
k›nmaktad›rlar.

Bunun somut örnekleri cezaevlerinde-
ki katliama, sald›r›lara karfl› protesto ey-
lemlerinde yafland›. Faflist Türk devleti-
nin cezaevlerine sald›rmas›ndan önce
ölüm orucu eylemini yürütenler, yurtd›-
fl›nda da yer yer reformist tav›rlarla bur-
juva liberal ve hümanist kesimlere ça¤-
r›da bulunurken; sald›r› sonras›nda yap›-
lan eylemlerde devrimcilere, komünist-
lere pankart bile açt›rmad›lar.

Somut olarak bizim yaflad›¤›m›z ör-
nek, Almanya’n›n Berlin flehrinde oldu.
19 Aral›k Sal› günü, cezaevlerine sald›-
r›n›n bafllat›ld›¤› günün akflam› bir pro-
testo eylemi yap›ld›. Bu eylem, bir ba¤-
lamda haz›rl›ks›z yap›lan ve ilk tepkinin
dile getirildi¤i eylem oldu. Fakat ertesi
gün, yani 20 Aral›k Çarflamba günü ak-
flam›, haz›rl›¤› yap›lan, izni al›nan bir
protesto yürüyüflü eylemi yap›ld›.
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ALMANYALI
BOLfiEV‹KLERDEN

TEPK‹!
Faflist Türk devletinin cezaevlerinde gerçeklefltirdi¤i katliam Alman-

yal› Bolflevikler taraf›ndan da protesto edildi. Almanya’da bolflevik
partinin inflas›n› hedefleyen bir perspektifle yay›nlanan “Trotz Alle-
dem” (“Herfleye Ra¤men”) isimli dergi, ç›kard›¤› bir bildiriyle katliam›

protesto etti. Faflist Türk devleti-
nin Almanyal› “demokratik”
dostlar›ndan ö¤rendi¤ini, bu du-
rumun devrimci tutuklular için
hücre tipi cezaevleri inflas›nda
da geçerli oldu¤unun belirtildi¤i
bildiride flu görüfllere yer verildi:

“Bunun Almanya ile ne ilgisi
var? Almanya, Kuzey Kürdistan-
Türkiye’de büyük ekonomik ve si-
yasi ç›karlara sahiptir. Bugünkü
faflist Türk devleti ayn› zamanda
Almanya’n›n ç›karlar›n›n da sa-
vunucusudur. Alman devleti Türk
faflizmini, onun “terörizm” diye

adland›rd›¤› fleye, yani Türkiye’de emperyalizmin ve uflaklar›n›n ç›kar-
lar›na karfl› olan herfleye karfl› yürüttü¤ü savaflta desteklemektedir.
Örne¤in, bu ba¤lamda Almanya Avrupa’da hâlâ PKK ve DHKP-C
yasa¤›n›n sürdü¤ü tek ülkedir! Türkiye’de zindanlardaki katliamda da
Alman devleti sorumlu ve suçludur.”

Devrim kitlelerin eseri olacakt›r!
Devrimcilik tekkecilik de¤ildir!

O K U Y U C U  M E K T U B U



Bu eyleme biz de mümkün oldu¤unca
fazla insan harekete geçirmeye çal›flt›k
ve baflka eylemlerde harekete geçireme-
di¤imiz baz› insanlar bile bu yürüyüfle
gelip bizimle birlikte protestosunu yük-
sek sesle hayk›rd›.

Faflist Türk devletinin devrimci tutuk-
lulara karfl› sald›r›lar›n› ve katliam›n› di-
le getiren ve protesto eden Almanca bir
de pankart yazd›k. Elimize geçen 19
Aral›k 2000 tarihli Bolflevik Partizan
imzal› Türkçe ve 20 Aral›k 2000 tarihli
Herfleye Ra¤men imzal› Almanca bildi-
rileri de ço¤altarak yürüyüfl yerine git-
tik. Yürüyüfl yerine gitti¤imizde iki yol-
dafl d›flarda bakanlar taraf›ndan görüle-
bilecek biçimde pankart›m›z› açt›. Fakat
bu arada bizden önce pankart açmak iste-
yen MLKP taraftarlar› arkadafllarla yürü-
yüfl komitesi aras›nda bir tart›flman›n
yürüdü¤ü ve kimseye pankart açt›r›lma-
d›¤›n› ö¤rendik.

Yürüyüfl komitesinden –yürüyüfl komi-
tesi DHKP-C, TKP (ML) ve TK‹P’ten
oluflmufltu– arkadafllar bizimle de konufl-
maya geldiler. Kimseye pankart açt›rma-
yacaklar›n›, sadece komitenin ortak be-
lirledi¤i iki pankart›n tafl›naca¤›n› anlat-
t›lar. Bizim pankarttaki Bolflevik Parti-
zan imzas›n› ç›karabilece¤imizi, pankar-
t› imzas›z da tafl›maya haz›r oldu¤umu-
zu söylememize ra¤men, pankart tafl›-
maya izin vermediler.

Bunun üzerine, bizim devrimcilerin
yapt›¤› bir eylemde, devrimcilere, ko-
münistlere pankart tafl›tmama tavr›n›
yanl›fl buldu¤umuzu, bunun demokrat-
l›kla bile iliflkisi olmad›¤›n›; bu tavr›
protesto etti¤imizi ama faflist Türk dev-

letinin devrimcilere sald›r›da bulundu-
¤u, devrimci tutuklular› katletti¤i bir or-
tamda, faflist Türk devletine karfl› dev-
rimcilerin protesto seslerini daha fazla
yükseltmeleri gerekti¤i bir ortamda, ey-
lem an›nda bu yanl›fl üzerine fazla tart›fl-
mak istemedi¤imizi belirterek, pankart›-
m›z› açmadan yürüyece¤imizi aç›klad›k. 

500 kadar insan›n kat›ld›¤› yürüyüflte,
yürüyüfl sonuna kadar pankart›m›z› pan-
kart sopalar›na sar›l› biçimde tafl›d›k…
Belki de birileri yanl›fll›¤›n fark›na var-
m›fl olabilir diye düflünüyorduk. Fakat,
Almanya’n›n di¤er bölgelerindeki ey-
lemlerden ald›¤›m›z haberler, devrimcile-
rin bir türlü ö¤renmek istemedi¤ine iflaret
ediyordu. 20 Aral›k Çarflamba günü Ber-
lin’de ayr›ca TKP/ML de ayr› bir yürüyüfl
yapt›.

Berlin’de tak›n›lan “ölüm orucuna ka-
t›lmayanlar pankart açamaz” vb. tavr›
yurtd›fl›nda yer yer di¤er bölgelerde de
uyguland›. ‹lk bir iki gün baz› yerlerde
imzas›z pankarta izin verilse de egemen
olan yaklafl›m DHKP-C, TKP (ML) ve
TK‹P’in ortak kararlaflt›rd›klar› pankart-
lar d›fl›nda kimsenin pankart açmayaca-
¤› tavr› olmufltur.

Tüm devrimci oportünist örgütler ey-
lemde birlik, ajitasyon ve propagandada
serbestlik ilkesini ilke olarak kabul et-
memekte, her eylemde, eylemi düzenle-
yenlerin anda ifllerine geldi¤i gibi kulla-
n›lmaktad›r. Böylece birlikte yüründü-
¤ünde daha gür ç›kacak devrimci pro-
testo sesleri, devrimci güçlerin eylemde
birli¤i, ajitasyon ve propagandada ser-
bestli¤i ilkesi uygulanmayarak zay›fla-
t›lm›flt›r. B›rak›n bu ilkenin uygulanmas›-

n›, ölüm orucuna kat›lmayanlar… eylem
birli¤i içine bile al›nmam›flt›r.

Somutta DHKP-C, TKP (ML) ve
TK‹P, kendileri d›fl›ndaki devrimcilerle
bile birli¤i reddeden grupçu, evet evet
tekkeci siyasete sahip olduklar›n› pratik
tav›rlar›yla da göstermifllerdir. Bu so-
mutta grupçuluk tavr›n› tak›nan esasta
bu üç örgüt olsa da, Kuzey Kürdistan-
Türkiye’deki di¤er devrimci örgütlerin
büyük ço¤unlu¤unun tavr› da bu tav›r-
dan özde farkl› de¤ildir. 

Tüm devrimcilerin art›k bu yanl›fl
yaklafl›ma son demesi, devrim için mü-
cadelenin baflar›s› aç›s›ndan olmazsa ol-
maz bir önkofluldur. Devrimcilerle bile
eylem birli¤i sa¤layamayanlar›n mil-
yonlarca iflçi ve emekçiyi devrim için
mücadeleye sevk etmesi, milyonlarca
kifliye do¤ru önderlik etmesi düflüncesi
hofl ama bofl bir düflüncedir.

Grupçu tavr›n gizlenemeyecek kadar
aç›¤a ç›kt›¤› böyle ortamlarda devrimin
kitlelerin eseri olaca¤›, devrimcili¤in
tekkecilik olmad›¤› düflüncesini daha
yüksek sesle hayk›rmak, devrimcilere
yanl›fl›n› göstermek daha fazla gerekli
olmaktad›r.

Biz, baz› Bolflevik Partizan okurlar›
olarak tüm devrimcilere, grupçu tav›rla-
r›n› terketmeleri, devrimin flu ya da bu
örgüt taraf›ndan yap›lmayaca¤›n›; devri-
min iflçi ve emekçi kitlelerin eseri olaca-
¤›n› kavrama ve bu konulardaki yanl›fl-
lar›n›, hatalar›n› aflma ça¤r›s›nda bulu-
nuyoruz!

25 Aral›k 2000
Bir grup Bolflevik Partizan okuru ≈
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Faflist Türk devletinin cezaevlerindeki devrimcilere yönelik katliam› Kuzey Kürdistan-Türkiye’de oldu¤u gibi yurtd›fl›nda da yo¤un bir
flekilde protesto edildi; faflist devletin hücre sald›r›s› ve devrimci tutsaklar›n talepleri çeflitli malzemelerle Avrupa kamuoyuna
tafl›nmaya çal›fl›ld›. Afla¤›da Almanya’da Bolflevik Partizan taraftarlar›n›n haz›rlay›p genifl bir flekilde da¤›tt›klar› pullardan baz›lar›…


