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Parti Gazetesinin İşlevleri

İşçi sınıfının sosyalist partisinin temel işleyiş ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir.   
Bu ilke yüzlerce, binlerce üyeyi kapsayan ve ülke düzeyine yayılmış olan Parti örgü-
tünün tek bir varlığın iradesi ve eylemi olarak, tutarlı ve uyumlu bir biçimde iş göre-
bilmesinin vazgeçilmez şartıdır. Partinin etkin olabilmesi için bu birliğinin düşünce 
ve duygu alanında oluşturulması ve eylem alanında gerçekleştirilmesi gerekir. Bu 
iki yanlı birliğe varılamazsa Parti, işçi sınıfının politik mücadele aracı olarak ken-
disinden beklenilen işlevleri gereğince yerine getiremez, işçi sınıfının öncü kesimi 
olma niteliğine kavuşamaz.

Birey kendi özgür iradesiyle, seçme ve karar verme yetkisini kullanarak, partiye 
üye olur. Üye olduktan sonra parti disiplinine de kendi iradesiyle, o disiplini gönül-
den kabullenerek uyar. Parti disiplinine kayıtsız şartsız uyulur, çünkü parti disiplini 
dışardan dayatılarak zorla kabul ettirilen mekanik bir disiplin değil, üyelerin kendi 
iradesiyle, gereğine içten inanarak kabul ettikleri bir disiplindir, özgür, gönülden 
bir disiplinin oluşturulup uygulanabilmesi, bireyler olarak parti üyelerinin içinde 
görev aldıkları çalışma birimleri ve örgüt organları aracılığıyla Parti’de kararların 
oluşturulmasına katkıda bulunabilmeleriyle olur. Çalışma birimlerinde, organlar-
da, süreli toplantılarda yapılan serbest tartışma ve eleştirilerle örgütün ortak görüş-
leri, iradesi bir süreç içinde oluşturulur. Bu oluşturmada, Parti organ, kuruluş ve 
birimleri arasında fikir ve haber alışverişi önemli, vazgeçilmez bir rol oynar. Somut 
kararlar Partinin yetkili organlarınca alındığında, üyeler Partinin canlı yaşamına 
fikir ve eylem düzeyinde katkıda bulunmanın doyumluluğu ve Parti’nin irade ve 
eylem birliğinin sağlanması gereğinin bilinci içinde güvenle o kararlara uyar ve ka-
rarların pratikte gerçekleşmesine çalışırlar.

Parti gazetesi, tüm örgütün tek irade, tek karar, tek eylem öznesi olarak hareket 
edebilmesi için gerekli bu fikir ve haber alışverişini, görüş ve kararların ortaklaşa 
oluşturulmasını sağlayan tek araç değilse de, önemli araçlardan biridir. Parti gaze-
tesi bu işlevi yerine getirmek için çıkıyor.

Parti birliğini, bilinç ve mücadele yeteneğini yükseltecek, politik bilinç kazan-
dıracak diğer bir yöntem de parti içi eğitimdir. Sosyalist eğitim bir yandan bilimsel 
sosyalizmi teorisi ve pratikte kazanılmış deneyimleriyle öğrenmek ise, öbür yandan 
da yurt ve dünyadaki olayları, gelişmeleri izlemek, onları bilimsel sosyalizm açısın-
dan yorumlayabilme yeteneğini kazanmaktır. Parti gazetesi belli başlı yurt ve dünya 
olaylarını bilimsel sosyalist açıdan yorumlayarak vermek suretiyle parti eğitimine 
de katkıda bulunacaktır.

Partinin gücü irade, karar, eylem ve örgüt birliğine dayandığı kadar örgütün 
çapına, genişliğine de dayanır. Niteliğin yüksek tutulmasıyla birlikte nicelik de 
önemlidir. Parti gazetesinin iyi dağıtılması ve gittikçe artan sayılarda okunması-
nın sağlanması yeni yeni örgütlenmelerin oluşturulmasına yol açacaktır. Gazetenin 
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dağılımı ve okutulması hareketlerinin yaratacağı kümelenmeler, çevreler içinden 
yerel örgütlerin kurucuları ve ilk yöneticileri, üyeleri çıkacaktır. Partimiz, Genel 
Merkez’den ve kurulu il merkezlerinden arkadaş göndererek temas ve ilişki kurma 
fırsatını henüz bulamadığı yerlere Parti gazetesi yoluyla uzanacak, sesini duyuracak, 
etkisini hissettirmeye başlayacaktır. Parti birliğini pekiştirmek, bilincini yükseltmek 
alanlarında olduğu kadar Partinin örgütlenmesini yaymak ve genişletmek alanında 
da Parti gazetesi önemli rol oynayacaktır.

Gazetenin dikkatle okunması, mümkün olan en geniş ölçüde dağıtılıp satılması, 
abone kaydedilmesi Parti üyelerinin görevleridir. Ayrıca üyeler ve parti sempatizanı 
okuyucular gazetenin gönüllü muhabirleriymiş gibi, kendi yörelerinden gazeteye 
haberler, röportajlar, çeşitli sorunlar üzerinde incelemeler göndermelidirler. Yerel 
parti örgütleri, çalışma ekipleri bu haberleşme ve yazışma işlerini düzenlemede yar-
dımcı olacaklardır. Ülke yüzeyine yayılmış böyle bir haberleşme şebekesinin oluş-
ması hem yukarıda sözünü ettiğimiz parti içi bilgi ve fikir alışverişine, merkezle çev-
reler arasında ilişkilerin geliştirilmesine, hem de ülke gerçeklerinin daha yakından, 
daha somut ve ayrıntılı olarak öğrenilmesine hizmet edecektir.

Ve nihayet Parti gazetesinin yayınlanması merkezde bir yazar ve yayın yöneti-
cisi, seksiyonu kadrosunun, çevrelerde de muhabir-yazar ve araştırıcı-incelemeci 
unsurların yetişmesine yarayacak ve giderek daha büyük, daha kaliteli süreli yayın 
organlarının, belki de bir günlük gazetenin, ülke basınında yer almasını mümkün 
kılacaktır.

Çark Başak bütün bu düşünce ve umutlarla yayına başlamaktadır. Başarısı tüm 
Parti üyelerinin elbirliğine, gönüllü çabasına, maddi manevi katkısına bağlı olacak-
tır

Çark Başak, Sayı 1, 13 Şubat 1976


