Devrimciler vefalidirlar

Hasan Balci: Ibrahim yalcinin Devrimcileri kandiriyor yazisinin basligi kisisel olarak beni uzdu.
Bir an kandirilmis hissine kapildim. Zaman zaman oyle oldugunu da dusunuyorum.
Samimiyim iliskilerde herhangi bir beklenti icinde olmadigimdan genellikle bu durum sIklikla
basima gelen bir durumdur.
Bu yazismalar icin sunu soyleyebilirim. Kimse beni kandiramaz. Ismi temiz ser’i deli birini kimse
kandiramaz.
Ancak
guvensizlikler olustu. Bir insanin diger bir insana soyleyecegi en agir soz: artik sana
guvenmiyorum.
Mihrac ural ve arkadaslarina karsi bir guven yitimi icindeyim. Ayrica
boyle bir niyet varsa herkes kendini kandirdi.

Engin erkiner ile ilk tanisIkligim

1979 da ilk defa gozaltina alindigim da Selimiye ye goturuldum. Selimiye de engin erkiner ve
arkadaslari vardi. Dogrusunu isterseniz bunlardan yalniz engin erkineri hatirliyorum. Birde
Ibrahimlerden birini hangisi oldugu hala aklima degil. Bu ekip sonra hapishane ring arabasindan
kactilar. Bu ekip ile hatirladiklarim bunlar. Ancak Engin erkineri Selimiye de daktilosu ile
hatirliyorum. Haril haril yaziyordu. 16 yasinda okulundan polis tarafindan karakola alinmis adet
geregi Selimiye ye goturulmus genc bir devrimci idim. Engin erkiner ile ilk defa Selimiye de
karsilastim. Orada cocuk yasta olmam orada bulunan devrimciler icin moral kaynagi idi. Dalga
geciyorlardi benimle. Orada iki gunde cok sey ogrendim.

Bazi seyler gercekten unutulmaz unutmamak gerek

Engin erkiner beni soyle bir teorik olarak yokladi bende birkac ezberden baska bir sey yok. Bak
dedi seni simdi yukari ayakustu mahkemeye cagiracaklar ve savci sana babacan bir tavirla
nasihatler de bulunacak buna aldanma. Cunku ende olan sey onda yok. Beni gazlayip yukari
gonderdi. Aslinda asagi. Savcinin karsisina ciktim enginin dedikleri aynen gerceklesti. Bana bak
savci dedim uzatma kisa kes. Savci kopurdu. Zaten nasihat edip birakacak nasihat etmesine
izin vermedim.Sonra birlesIk sosyalist parti kurucusu oldugum da TKEP in teslim tore ekibi bu
partinin kurulusuna katildilar. Enginin yazilarini gormeye basladik. Hukukum Engin ile ikinci
hukukum budur. Engin erkinerin burada son derece saygin bir ismi vardir. “birlesik sosyalit parti
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sureci “ Enginin BSP surecine onemli katkilari oldugunu biliyorum.

Internet yazarligi ve orgutlerin internete dusen belgeleri tartismalari yazismalarindan bircok
orgutlenmenin oldugu gibi ACIL de bundan nasibini aldi gerekli gereksiz bircok internet
sayfalarina dusunce. Bir devrimci olarak bu iki tarafi uyarma geregini duydum. Her iki tarafla ile
yazistim. Acil tarafini pek bilmem ancak devrimci birlik gorusmelerinde partimiz TKP/B acil ve
diger siyasi hareketlerin de icinde bulundugu ortaklasma gorusmelerini ve bu gorusmelerden bir
sonuc cikmadigini biliyorum. Bu gorusmelere TKP/B ve sonraki bolunme de DKP ayri ayri
katilmislardi.ACIL ve benzeri hareketler dogrusu siyasal anlam da dikkatimi cekmedi “ciddi
bulmadigimdan degil bu hareketlerin orgutlenmelerin isci sinifi diye bir derdi olmadigindandir.
Yani uslup meselesi “ Butun siyasi hareketler gibi gecmisine tarihine saygiliyim. Ancak politik
olarak agir elestirdigim hareketlerdir.
Bircok solcuda benzer bir aliskanlik var
eskiden o kadar kalabalik insanlar toplulugu idikki kimsenin kimseden haberi olmuyordu. Ama
simdi oyle degil .Koskoca bir tarihi birlikte yasadik hic kimse kimseye madik attigini sanmasin.
Evet Bu tarihi hep birlikte yasadik. Kim kimi neyi alip goturmus salak gibi durdugumuz kimseyi
aldatmasin kimsenin agzini sulandirmasin. Kimse saftirik degil. Hapisler yattik insanlar gorduk
yol yuruduk sopa bolustuk. Belki ayrinti bilmiyoruz ama icergi konusunda ucbes bilgi sahibiyiz.

Aslinda bu konuda ben solun fazla bir sey bilmedigini saniyordum. Ancak her sola acilan kapinin
bu konu ile son derece fazlasi ile bilgi sahibi oldugunu gordum. Ustelik bu konuda kurumlar tavir
bile almislar. Yasim kirk alti oldu. Devrimci hareketin pislikleri hakkinda asgari olarak herkes
kadar bilgi sahibiyim. Bu pis isleri internet sayfalarindan kitaplardan okumadim,bizatihi o tarihin
taniklarindan biriyim. Pisliklerin tanikligini buraya yazmaktan korkarim cunku bunlari okuyan ve
ciddiye alan yeni insanlarin devrimci olup olmayacaklarindan emin degilim. Ustelik bu pislikler
hala gezip siyaset yapiyor ve bu pis islerini de devam ettiriyorlar.
Ustelik bu pis
herifleri butun sol bilmesine ragmen konferanslarda adama sayiyor, goz yumuyor. Bu anlasilir
bir durum degildir. Ayrica bu ahlaksizliklara da goz yummaktir. “kendi siyasi gelenegimden
hareket ile yaziyorum. Ozellikle taraflar ile ilgili degildir.”

Engin erkiner devrimci hareketin pisliklerini yazarken sunlari da yaza bilecekmisin bakalim
dedigim de ertesi gun o soyledigim seyleri fazlasi ile detaylandirmasa da bir bicimi yazdi.
Ozellikle Kurtler ile ilgili sorumu net bir bicimi ile ayrintilandirmadi. Ancak yazinin icinde acikladi.
Peki bu pislikleri yazarken bu pislikler sizin uzerinize bulasmadimi ?
Engin erkiner aslinda satir aralarinda kendi eksIkliklerini de yaziyor.Bunlari daha ayrintili olarak
yazarsa belki bir ornek olusturabilir. solun eski sefleri kendilerini birer kanatli tanri yerine
koymaktan vazgecip kendi eksIkliklerini yazma beceri ve cesaretini ortaya koyarlar kendilerine
karsi ise bizim saygimiz bir o kadar daha artacaktir. Aksine bu molozlardan Turkiye devrimci
hareketi kurtulmadikca onunu goremeyecektir.
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Engin erkinerin kendisinin eksIkliklerini de bu yazismalarin icine koymasini son derece anlamli
buluyorum. Devrimci hareketin pisliklerini engin erkiner yazarken bu yazilari bir bicimi ile
tartistik.Bu konuda bircok seyi bilmemize ragmen oldukca muteavazi davrandik. Herkes kendi
hareketindeki pisliklerden baslasa yani bu konuda herkes yazi yazsa ortaligi neyin goturecegini
hepimiz cok iyi biliyoruz
Bizim hareketimiz icindeki pislikler internet sayfalarina
yansidigin da aslinda bu kadarini biz bilmiyorduk deyivermistik. Demekki illegalizm orgut
sef1lerinin pis islerini ortmenin gizlemenin bir argumani imis. Bunu gec ogrendik. Sefe serbest
kadroya yasaklari bu surecte ogrendik.
Kendi tarihim icin
soyleyeyim bu pis herifleri adama saydik .

Ortada devrim ve sosyalizm tartismalari yok. Aslinda kisisel birer yazisma gibi gorunen karsilikli
yazismalarin bir derinligi olmadigi soylenemez. Cunku konunun birinci dereceden muhataplari
yazmaktadir. 30 sene once yasananlar ve sonrasinda soylenilen bir cok sey var ancak
anlasilmaz durumlar var her ne hikmetse bugun suc olarak devrimci kamuoyunun onune
getirilen seyler o zamanlar hic mesele bile edilmemis adeta orgut icinde yenmis yutulmus,

Ornegin 30 yil gecmesine karsin kadrolarin engin erkiner’e degin benzeri husumet icinde
olmamalari, Onderlige guvensizlikleri de ayri bir konudur. Bunlar benim sahsi kanaatlerim ve
gozlemlerimdir. Anlayacaginiz burasi biraz karisIk. Sonrasin da bu kadar olan bitenden sonra
taraflardan birinin onca sene sonra isbirligi onermesi anlasilir seyler degildir. Yani burada
boyumuzu asiyor. Benim degil bu konuda kimsenin yapabilecegi hicbir sey yok.

Bu iki hatta uclu yazismalar asagi yukari 200 sayfanin uzerindedir. Sag olsun her iki arkadas
itimat edip bircok seyi benimle paylastilar. Bu iki arkadas benden kisisel olarak hicbir sey
istemediler. Ancak ben her ikisi ile ilgili bircok diplomasi yaptim kendileri bunu cok iyi bilirler.
Yontemlerini usullerini begenmedigimi kendileri ile bir devrimciye yakisir sekilde soyledim.
Elestirdim. Hatta dogrusunu isterseniz Enginden yana taraf olmadim. Ancak her iki taraftan da
son derece yuksek saygi gordum. Goruluyor ki bir hesaplasma baslamistir. Olmalimidir.
Olmalidir. Yontemi ne olmali boylemi olmali. Bu konuda tereddutlerim var. Ancak bu isin taraflari
ortada yok.

Bir arkadasimiz siyasi bir hareket adina konusurken aslinda o siyasi hareketin esamesi ortada
yok. Kisisel olarak soyle dusunuyorum. Bir kisi ben bu gelenegi devam ettiriyorum diyorsa bu
saygindir. Ancak onun hesap vermesini engellemez.

Devrimci hareketler icinde kotu kirilmalar kotu yarilmalar yasandi. Ortada konusulan seylerin
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milyonda birinin bile dogru olmasi beni urkutuyor. Bizim icimizde boylesi pis isler yasandi. Ama
sukur elimiz yoldas kani ile sulanmadi. Cunku bu af edilir bir sey degil. Herhangi bir kanaatte
bulunmuyorum. Cunku bu konuda elimde belge yok izliyorum. PKK onderliginin elinde en az
1000 devrimcinin kani var, keza TDKP,TKP;KSD, DEV-SOL DHKP TKP/ML ve daha onlarca
orgutun eli devrimcinin kanina bulanmistir. Her sey af edilir ama bu af edilebilecek bir sey
degildir.

Devrimci hareketler icinde hesaplasmanin o organizmanin icinde ve taraflarinca yapilmasindan
yanayim. Aradan otuz yil gecmis ve taraflar adeta bir horoz dovusunu andiran bir tartismanin
“kavganin “icine girmisler. Suradan bakmak lazim bu bize neyi ogretir. Yani devrimciler bundan
ne ogrenir, Sunu ogrenirlerse cok sey ogrenmis olurlar her ne olursa olsun her kim olursa olsun
orgut bireylerden olusmus bir mekanizmadir. Ve asla vesayetini verme.

Bu ikili yazismalari izliyorum. Mudahil degilim ben baris olmak istedim ancak bu benim boyumu
asan bir seydir. Ki asmistir da. Biliyorsunuz bu islere fazla bulasirsaniz uzerinize yapisir.

Internet sayfamiz da soyle bir haksizlik yaptik. Engin erkiner sayfamizin eski bir uyesi olmasina
karsin sayfamizi onun yazilarina kapattik. Ancak engin erkiner bu konuda israrci olmadi. Bu
konu ile ilgili hicbir yaziyi da alip sayfamiza grubumuza tasimadik.

Kisisel olarak bu mesele de taraf olmak yerine izlemek istiyorum. Konu ile ilgili ciddi bir bilgi
birikimine sahip oldum.

Ibrahim yalcinin yazdiklari dogrusunu isterseniz engin erkinerin yazdiklarindan daha etkili oldu.
Sol bunu gundemine daha bir ciddiyet ile almistir.

Bir tasfiye surecinin bakiyesidir elimizde kalanlar. Solun makus talihinin zuhurudur butun bu
sonuclar. Yazilanlar dogru yanlis ancak solun yabanci olmadigi seyler, Herkes kendi tarihine
soyle adam gibi durustce bir bakarsa benzeri seyleri gorecektir. Herhangi bir kanaat yurutmek
pesin karar vermek yerine sureci izlemek lazim. Kisisel olarak boyle yapiyorum. Internet grubum
da yazi yazan arkadaslara bu konuda yazi yazmak mudahil olmak yerine bu karsilikli
yazismalari izlemeyi onerdim. Kisisel olarak internet sayfamizda bu tartismalara mudahil
olmayacagiz. Anlamaya calisiyoruz herkese onerim bu sureci iyi izlemek ve sonucunda karar
vermektir. Aslinda solun bu konudaki hukmu “cogunluk “ nettir.
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Engin Erkinere agabey birak bu gereksiz tartismalari sen uretken bir insansin yazi yaz
dedigimde engin agabey ben tartismiyorum hasan bunlar tartisma degildir diye cevaplamisti.
Evet, bu tartisma degil.

Bu yaziyi her iki taraf ismimi telaffuz ettikleri icin yazma geregi duydum. Bu konu ile ilgili yazi
yazarsam biliyorum ki bu konu ile ilgili benim yazilarim ucuncu bir cephe acacaktir. Bunu gerekli
gormuyorum. Gorebilecegim her seyi gordugumu siz dostlar ile paylasmak isterim.

Butun beni taniyan devrimci arkadaslarimdan aldigim bir elestri var senin ne isin var bu islerde.
Elestrisi de onemlidir.Sol aslinda her seyi iyi biliyor.Her ne kadar balik hafizali olsa da sol
unutmuyor. Soyle baglamak isterim ve bunun uzerinde dusunelim derim. Dunyada sosyalizmin
tasfiyesi,devrimci orgutlerin partilerin kongre konferanslar ile tasfiyesi devrimcilerin tasfiyesi, bu
tasfiye sureci hala devam ediyor.
Kendi arkadaslari tarafindan katledilen, Nebil nahomanin hikayesi aslinda butun bu yazismalarin
ozeti gibidir.

Devrimcilerin analarini aglatanlarin Allah belasini versin. Internet grubumuz bu konu ile ilgili
meseleyi izleme karari almistir. Bu konu ile ilgili bilgisi olan bircok arkadas bana mail atarken bu
konuya mudahil oldum. Ancak bu saatten sonra izleme karari aldigimi bildirmek isterim. Konu ile
ilgili arkadaslarin konunun taraflarina yazi yazmalarini rica ediyorum.

Dogrusunu isterseniz ibrahim yalcin yazisindan sonra bu konu ile ilgili hicbir sey yazmak ve
konuya tek satir bile koymak haddini asmak olacaktir. Konu ile bilgileri olanlardan ricam lutfen
konunun muhataplarina yazmalaridir.

Ek olarak Mihrac ural ve arkadaslari yasadigimiz olumsuzluklar nedeni ile grup olarak tavir
alinmis ve bundan boyle mihrac uralin hicbir yazisina grubumuz da yer vermeyecegiz. bu engin
erkiner ile ikili yazismalarindan oturu degil. Bizatihi yasadigimiz pratik iliskilerimizden kaynakli
olusan guvensizlik nedeni ile olusmus durumun neticesinde internet Grubumuzun aldigi orta bir
karardir. Mihrac ural ve grubumuza eklenmis olan birkac arkadasi internet grubumuzdan
cikartilmistir. Grubumuzda bunun gerekcesini arkadaslarimiz devrimci kamuoyuna
aciklamislardir. Merak eden arkadaslarimiz grubumuzu mesage seceneginde bu aciklamalari ve
gerekcelerini okuyabilirler. Bu guven yitimi sonucun da bu arkadaslar ile bir hukuk olusturmak
bizim icin bundan sonra mumkun
degildir. Butun buraya yazdigim
seylerin gerekceleri taraflara uzun uzun yazilmistir. Devrimci bir gorev ustlendigimizi bu konuda
son derece ornek bir davranis sergiledigimiz tarihin onunde bir gercekliktir.
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Benim boyum ne acil hareketini elestirmeye ne engin erkiner gibi birikim sahibi bir arkadasa akil
vermeye yetmez.

Ama bunlardan daha degerli bir seye sahibiz devrimciler vefalidir. Asla iyi ve kotuyu unutmazlar.

Grup sayfamizin adresi

http://groups.yahoo.com/group/Turkiyekomunistpartisibirlik/
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