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TK‹P II. Kongresi topland›...

Parti'yi güçlendirmek ve
mücadeleyi büyütmek için!

Geride b›rakt›¤›m›z günler içinde
toplanan TK‹P II. Kongresi, kapsaml› ve
çok yönlü bir gündem üzerinden süren
çal›flmalar›n› baflar›yla tamamlam›fl
bulunmaktad›r. Son birkaç y›ld›r gündemde
olan, fakat gerçekleflmesi örgütsel güvenli¤e
iliflkin nedenlerden dolay›
geciken II. Parti
Kongresi'nin nihayet
güvenlik içinde toplanmas›
ve çal›flmalar›n› baflar›yla
tamamlamas›, partimiz için
birçok aç›dan önemli bir
ad›m›n ifadesi olmufltur.
Partimiz, devrimci s›n›f
mücadelesi görevlerine daha
güçlü bir biçimde sar›lmak
için art›k çok daha elveriflli
bir zemine kavuflmufl
durumdad›r. II. Parti
Kongresi'nin kapsaml›
de¤er-lendirmeleri ve bir
dizi konuya iliflkin kararlar›
bunun güvencesidir.

TK‹P II. Kongresi, iki kongre aras›
dönemi s›n›f ve kitle hareketi, genel sol
hareket ve partimiz yönünden
de¤erlendirmek ve bundan gerekli sonuçlar›
ç›karmak baflta olmak üzere, dünya ve
Ortado¤u'daki geliflmeler, yak›n geçmiflten
gelece¤e Türkiye'de olaylar›n seyri, s›n›f ve
kitle hareketi, Kürt sorunu ve hareketi,
partinin genel politik ve örgütsel durumu,
tüm boyutlar›yla partinin örgütsel ve
kadrosal sorunlar›, çeflitli yönleri ve

boyutlar›yla partinin s›n›f çal›flmas›, gençlik
çal›flmas›, kad›n çal›flmas›, toplam yay›n
faaliyeti, örgütsel güvenlik sorunlar› vb. bir
dizi konuyu içeren alabildi¤ine kapsaml› bir
günden üzerinden çal›flm›fl, tüm bu
sorunlarda günler boyunca yer yer özel

ayr›nt›lara inen verimli
tart›flmalar yapm›fl, partinin
önünü açacak ve önümüzdeki
dönem için yönünü çizecek
sonuçlara varm›flt›r.

Partimizin II. Kongresinin
dünyada ve Türkiye'de
girmifl bulundu¤umuz çok
daha zorlu ve karmafl›k bir
dönemin ard›ndan toplanm›fl
olmas› onun gündeminin
a¤›rl›k alan›n› da
etkilemifltir. 11 Eylül
sald›r›lar›yla birlikte girilen
bu yeni dönem, dünya
ölçüsünde emperyalist
gericili¤in ve her bir

kapitalist ülkenin kendi bünyesinde burjuva
gericili¤inin dizginlerinden boflald›¤› bir
evre oldu. D›flarda emperyalist tehdit,
sald›r› ve savafl, içerde ise ›rkç›l›k,
flovenizm ve polis devletine geçifl, bu
dönemin siyasal çehresine damgas›n›
vurmaktad›r. Çözümsüz yap›sal sorunlarla
bo¤uflup duran ve gelinen yerde özellikle
Kürt sorunu üzerinden iyiden iyiye s›k›flm›fl
bulunan Türk burjuva gericili¤i de kendi
yönünden bu genel atmosferden en iyi
biçimde yararlanma yoluna gitmektedir.
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‹çerde bask›y›, flovenizmi ve faflist-militarist terörü azd›rmakta, d›flarda ise bölge
halklar›na karfl› emperyalist-siyonist cephede yeni roller üstlenmektedir.

Böylesine karmafl›k ve zorlu bir dönemin ard›ndan toplanan TK‹P II. Kongresi, do¤ru
bir ideolojik-politik çizginin yan›s›ra, ihtilalci temellere oturan sa¤lam bir parti örgütünü,
çok yönlü olarak e¤itilmifl ve donat›lm›fl militan savaflç› kadrolar›, do¤ru bir çal›flma tarz›
ve etkin bir çal›flma kapasitesini, devrimci bir partinin bu dönemin geliflmelerine yan›t
verebilmesinin olmazsa olmaz koflullar› olarak ele almaktad›r; ve tüm bunlar›n gerçekten
bir anlam tafl›yabilmesi ve gerçek maddi bir kuvvet haline getirilebilmesi için de, s›n›f
eksenli bir devrimci çal›flmay› tayin edici önemde görmektedir.

Bu nedenledir ki, çok kapsaml› bir gündem üzerinden çal›flan, dünyada, bölgede ve
Türkiye'deki siyasal geliflmeler ve bunun ortaya ç›kard›¤› sorunlar üzerinde gere¤ince
duran II. Parti Kongresi, yine de çal›flmas›nda esas a¤›rl›¤›n› partinin örgütsel geliflme
ve kadrolaflma alan›ndaki sorunlar› ve ihtiyaçlar› üzerinde yo¤unlaflt›rm›fl, bunu genel
politik çal›flmas›n›n, özellikle de s›n›f çal›flmas›n›n çok yönlü sorunlar›n›n irdelenmesi
ve deneyimlerinin özetlenmesi ile birlefltirmifltir. Bu a¤›rl›kl› çerçeve, girmifl
bulundu¤umuz zorlu döneme partinin haz›rlanmas› bak›m›ndan temel önemde bir ihtiyaç
olarak ele al›nm›flt›r.

De¤erlendirme ve kararlar› daha sonra toplu olarak aç›klanacak olan TK‹P II.
Kongresi flimdilik afla¤›daki hususlara iliflkin görüfllerini en özet biçimiyle kamuoyunun
bilgisine sunar:

I
Sistemin bunal›m› ve emperyalizmin sald›rganl›¤›

Bugün emperyalist gericilik, ba¤›ml› ülkelerin burjuva gericili¤ini de kendi plan ve
yönelimlerine uydurarak, halen dünya emekçilerine ve halklara üç koldan, üç temel alan
üzerinden sald›rmaktad›r. Bunlardan ilki, sosyal hak ve kazan›mlara yönelen ve kurals›z
bir sömürü ve ya¤may› kölelik koflullar›nda küresellefltirmeyi hedefleyen neoliberal
sosyal y›k›m sald›r›s›d›r. ‹kincisi, “teröre karfl› mücadele” ad› alt›nda demokratik hak ve
özgürlüklerin sistemli biçimde budanmas› ve polis devleti uygulamalar›n›n
genellefltirilmesi biçiminde kendini gösteren gerici politik sald›r›d›r. Mazlum halklara
yönelen ve halen özellikle Ortado¤u üzerinden kendini gösteren emperyalist sald›rganl›k,
savafl ve iflgal ise, sald›r›n›n bugünkü koflullarda giderek çok daha fazla öne ç›kan
üçüncü temel alan›d›r.

‹kinci Dünya Savafl›'n› izleyen uzun süreli büyüme ve geniflleme süreci '70'li y›llarda
baflgösteren ekonomik bunal›m ile birlikte sona eren dünya kapitalizmi, o günden
bugüne iflçi s›n›f›na ve emekçilere karfl› kesintisiz bir iktisadi-sosyal sald›r› içindedir.
'80'li ilk y›llarda neoliberal politikalar üzerinden kendini gösteren bu sald›r›, '89
çöküflünün ard›ndan yeni boyutlar kazand› ve küreselleflme politikalar› biçimi içinde tüm
yeryüzünü kaplad›. Emperyalist merkezlerden örgütlenen ve yönetilen bu sald›r›n›n
ürünü olarak dünya ölçüsünde iflçi s›n›f› ve emekçiler, yüzy›l› aflan mücadeleler içinde
biriktirdikleri kazan›mlar›n›n önemli bir bölümünü yitirmifl durumdalar. ‹ktisadi ve
sosyal haklar›n sistemli biçimde budanmas›na ve çal›flan s›n›flar›n kapitalist sömürü
mekanizmalar› karfl›s›nda silahs›zland›r›lmas›na dayal› bu sosyal y›k›m sald›r›s› halen de
sürmektedir. Emperyalist tekeller aras›nda gitgide daha çok fliddetlenen rekabet ile
emperyalist militarizmin ve nüfuz mücadelelerinin ihtiyaçlar›, bunu özellikle
azd›rmaktad›r.

Bu sald›r›y› hemen her ülkede demokratik hak ve özgürlüklerin sistemli biçimde
gasp›, polis devleti uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› tamamlamaktad›r. Bu bütünlük
rastlant› da de¤ildir. Kendi emekçilerini günden güne daha çok yoksullu¤a, daha genifl
çapl› bir iflsizli¤e, sosyal haklardan yoksunlu¤a mahkum eden emperayalist ülkelerin
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burjuvazileri, bunun kaç›n›lmaz olarak mayalamakta oldu¤u sosyal hoflnutsuzlu¤a ve
s›n›f mücadelesi e¤ilimlerine karfl› flimdiden siyasal önlemler almak ihtiyac›
duymaktad›rlar. Emperyalist ülkeler diyoruz, zira ba¤›ml› ülke halklar› temel demokratik
hak ve özgürlüklerden genellikle zaten yoksundurlar. Onlar her zaman burjuva
gericili¤inin bask› ve terörüne hedef durumda idiler. fiimdi bu politika ve uygulama,
emperyalist metropollere de sinsi bir biçimde tafl›nmakta, “terörizme karfl› mücadele” ya
da yabanc› duflmanl›¤› bunun için kirli bir bahane olarak kullan›lmaktad›r. Özellikle 11
Eylül'den sonra emperyalist metropollerde buna yönelik çabalar genelleflmifl ve
yo¤unlaflm›fl bulunmaktad›r.

Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa'daki y›k›l›fl›n›n ard›ndan ve '90'l› ilk y›llardan
bafllayarak, emperyalizm dünya halklar›na karfl› bu kez siyasal-askeri alanda yeni bir
sald›r› cephesi açt›. '90 y›llar›n bafl›ndaki Körfez Savafl›n› '90'l› y›llar›n sonundaki
Yugoslavya Savafl› izledi. Bunlar güç dengelerindeki köklü de¤iflimin ard›ndan
emperyalist militarizmin ve sald›rganl›¤›n ilk ç›k›fllar› oldular ve “yeni dünya düzeni”nin
ilk önemli ipuçlar›n› verdiler. ‹lki, birinci Körfez Savafl›, kendini art›k dünyan›n tek ve
karfl› konulamaz süper devleti olarak gören Amerikan emperyalizminin bu konumunu,
bir militarist güç gösterisi eflli¤inde dünyan›n bu en kritik bölgesi üzerinden
güçlendirmesine yönelikti. ‹kincisi, Yugoslavya Savafl›, yine Amerikan emperyalizminin,
ama bu kez NATO'nun patronu olarak, bu emperyalist sald›r› ve savafl örgütünü “dünya
polisi” haline getirme niyet ve hesaplar›n›n bir ilk uygulanmas› örne¤i oldu.

Do¤u Bloku'nun y›k›l›fl›n› izleyen bu ilk iki emperyalist savafl, görünen gerekçeler
üzerinden bak›ld›¤›nda, sistem için flu veya bu ölçüde sorun oluflturan devletlerin dize
getirilmesine, ilgili bölgelerde emperyalist egemenli¤in oluflturulmas›na ya da
pekifltirilmesine yönelikti ve bu çerçevede bat›l› emperyalistlerin ortak eylemine
dayanmaktayd›lar. Bununla birlikte, Amerikan emperyalizmi yönünden, sistem içindeki
hegemonyas›n› pekifltirmek ve rakip olarak sivrilme potansiyeli tafl›yan öteki emperyalist
odaklar› denetim alt›nda tutmak gibi temel önemde stratejik bir amaca da hizmet
ediyorlard›. ABD için bu amaç ve hedef, '89 y›k›l›fl›n›n hemen ard›ndan kendini
göstermifl, Irak'a ilk müdahalenin hemen sonras›nda ise buna yönelik yeni bir gizli
strateji flekillendirilmiflti. Emperyalist savafl mekanizmas›n›n dizginlerinden boflalmas›na
vesile edilen 11 Eylül sonras› süreç, ABD'nin bu yeni stratejisi çerçevesinde gerçek
anlam›n› bulmakta, yerli yerine oturmaktad›r.

Gerçek ve potansiyel emperyalist rakiplere nefes ald›rmamaya, onlar› kendine tabi ve
mecbur k›lmaya dayal› bu stratejide, Avrasya egemenli¤i özel bir yer tutmaktad›r.
Avrasya egemenli¤i ise öncelikle stratejik önemdeki petrol ve do¤al gaz kaynaklar› ve
ulafl›m yollar› üzerinde denetim demektir. Stratejik önemdeki petrol ve do¤al gaz
kaynaklar› ve ulafl›m yollar› ise genifl anlam› ile Ortado¤u anlam›na gelmektedir.
Afganistan'dan bafllayan, Irak'la süren ve halen ‹ran'a yönelik olarak da haz›rl›klar›
yap›lan emperyalist savafl ve iflgal hareketi, iflte bu yeni sald›rgan stratejik çizginin
ürünü oldu. Siyonist devletin konumunu rahatlatmak ve güçlendirmek özel hedefi de bu
ayn› strateji içinde yerini bulmaktad›r. Daha somut olarak bak›ld›¤›nda, AB üzerinden
ayr› bir odak olarak güçlenmeye çal›flan bafll›ca Avrupal› emperyalist güçleri kendine
tabi konumda tutmay› sürdürmek, bu arada Rusya ve Çin'i kendi co¤rafyalar›ndan
kuflatarak bölgesel güç s›n›rlar›na hapsetmek, bu stratejinin öteki temel ö¤eleri idi.
Amerikan emperyalizminin tek ve rakipsiz bir süper devlet olarak dünya imparatorlu¤u
hesab› tüm bunlar üzerine oturmaktayd›. Bu hesaplar› gerçek k›lmak için o, üstelik
Do¤u Bloku'nun ortadan kalkt›¤› bir evrede, savafl bütçesini görülmemifl boyutlarda
büyütme yoluna gitmifltir. Bugün yar›m trilyon dolar› çoktan aflm›fl bu bütçe, dünyan›n
tüm öteki ülkelerinin savafl bütçelerinin toplam›ndan daha büyüktür. Bu olgu, ABD
flahs›nda emperyalist militarizmin ald›¤› boyutlar› göstermekte ve haliyle ön plandaki
tüm öteki emperyalist devletlerin de bu do¤rultudaki çabalar›n› azd›rmaktad›r.
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Fakat bilindi¤i gibi ABD emperyalizminin tüm bu hesaplar›, daha flimdiden, bafltan
gere¤ince hesaba kat›lmayan bir temel etkenin, halklar›n direniflinin güçlü duvar›na
çarpm›fl bulunmaktad›r. ABD emperyalizmi, 11 Eylül'den sonra “uzun süreli savafl”,
“yüzy›ll›k savafllar” serisi olarak ilan etti¤i bu yeni sald›rgan stratejisinin daha ikinci
ad›m›nda, Irak iflgali sonras›nda, ummad›¤› bir bata¤a batt›. Rakipsiz dünya
imparatorlu¤u düflleri k›sa zaman içinde yerini bugünkü konumunu korumak kayg›s›na,
bunun için de bir ara kibirlice bir yana itti¤i bat›l› emperyalist müttefikleri ile daha
yak›n iflbirli¤i içinde hareket etmek çizgisine b›rakt›. Irak savafl› vesilesiyle kendi
aralar›nda ikinci emperyalist savafl sonras›n›n en büyük çatla¤›n› yaflayan emperyalist
bat› dünyas›, Irak'›n bir bata¤a dönüflmesinin ve bunun sistemin genel ç›karlar› için
yaratt›¤› kayg›lar›n ard›ndan yeniden birlikte hareket etmek yolunu tuttu.

II
Emekçilerin ve halklar›n direnifli

Do¤u Avrupa'daki y›k›l›fl›n ard›ndan dünyan›n emperyalist efendileri meydan›n art›k
kendilerine kald›¤›n›, tek tek ülkelerde iflçi ve emekçilerin, dünyan›n genelinde ise
mazlum halklar›n esasa iliflkin bir rol oynama olanaklar›n› ve yeteneklerini art›k
yitirdiklerini san›yorlard›. O ünlü “tarihin bitifli” iddias› temelde bu anlama geliyordu.
Oysa hiç de böyle olmad›¤›n› ve olamayaca¤›n›, bunu böyle düflünenler bile art›k
yaflayarak, dahas› etinde kemi¤inde duyarak görüp anlam›fl bulunuyorlar.

‹flçilere, emekçilere ve ezilen halklara yaflatt›klar› çok yönlü ac›lar halen ve üstelik
katlanarak sürüyor olsa bile, dünyan›n emperyalist efendileri ve her yerde onlar›n
hizmetindeki burjuva gericili¤i için kolay dönem gitgide geride kalmaktad›r. Dünyan›n
emekçileri ve ezilen halklar› sömürüye ve talana, bask›ya ve teröre, emperyalist
sald›r›lara ve savafllara karfl› günden güne daha genifl kesimler halinde hareket
geçiyorlar. Henüz devrimci bir önderlik alt›nda olmasa da, dolay›s›yla henüz devrimci
bir program ve hedefler bütününden yoksun bulunsa da, sonuçta emekçiler ve halklar
direniyorlar. Ve bu direnifl, bu dar, s›n›rl› ve kusurlu s›n›rlar içinde bile, dünyan›n
zalim ve küstah efendilerini zora sokmaya, onlar› hesaplar›n› daha dikkatli yapmak
zorunda b›rakmaya yetebiliyor.

‹flçi s›n›f›n›n, emekçilerin ve halklar›n direnifli hemen her ülkede, özgün koflullara
ba¤l› olarak en de¤iflik biçimlerde kendini göstermektedir. Grevler, direnifller, iflgaller,
genel grevler, kitle gösterileri, yer yer yerel isyanlar, silahl› direnifller, gerilla
mücadeleleri, bu biçimlerin yayg›n olarak gerçekleflen örneklerini oluflturmaktad›r.

Öte yandan bugünün dünyas›nda direniflin üç temel kategorisi ya da alan› özellikle
öne ç›kmaktad›r. Kendi s›n›rlar›ndan öteye belirgin bir uluslararas› etkiye de sahip
bulunan bu direnifller bu nedenle günümüz dünyas› koflullar›nda ayr› bir anlam ve önem
tafl›maktad›rlar.

Bunlardan ilki ve bugünkü koflullarda kendine özgü nedenlerle politik bak›mdan en
önemlisi, savafla ve iflgale hedef olan ülkelerdeki silahl› halk direniflleridir. Irak, Filistin,
Lübnan ve Afganistan'daki direnifller bu kapsamdad›r. Bu direnifllerin bugünkü
koflullarda özel politik önemi, dünya halklar›n› dilediklerince kölelefltirebileceklerini
sanan küstah ve kibirli emperyalist-siyonist güçlerin ölçüsüz hesaplar›na vurduklar›
darbelerden gelmektedir.

Dinci ak›mlar›n önderli¤i bu direnifllerin kuflkusuz belirgin biçimde zay›f ve sorunlu
yan›n› oluflturmakta, zaman›nda Vietnam direniflinin dünya ölçüsünde yaratt›¤› türden bir
devrimci etki ve yank›n›n oluflmas›n› engellemektedir. Dahas› Müslaman ülkelerin
genelinde gerici ak›mlar›n güçlenmesini kolaylaflt›rarak ayr›ca olumsuz bir etkide de
bulunmaktad›r. Fakat yaz›k ki bugünün Ortado¤u'sunda halklar›n emperyalist
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kölelefltirme giriflimlerine karfl› direnme istek ve iradesine bugün için ancak böyle bir
önderlik yan›t verebilmektedir. Ve bunun böyle olmas›, bu direnifllerin emperyalist
politika ve planlara vurdu¤u darbenin politik önemini ve dünya olaylar›n›n seyri
üzerindeki objektif olumlu etkisini ortadan kald›rmamaktad›r.

Bu nedenle, bu direnifl hareketleri bugünkü koflullarda ve yaln›zca bu s›n›rlar içinde
elbette desteklenmeli, fakat öte yandan onlar›n temsil etti¤i toplum projesinin gerici
niteli¤i konusunda herhangi bir yan›lsamaya da mahal verilmemelidir. S›n›flara dayal›
sömürü ve mülkiyet iliflkilerinin d›fl›na herhangi bir biçimde ç›kmayan, bu nedenle
bugünkü sisteme bir alternatif oluflturmak bir yana onun kendine özgü gerici bir
versiyonu olan bu projenin halklara sunaca¤› herhangi bir olumlu gelecek yoktur.
‹ran'daki molla rejimi ve Afganistan'daki Taliban rejimi, bu projenin sömürü iliflkileri
temelinde ve bask› rejimi koflullar›nda halklar için ne türden bir ortaça¤ karanl›¤›
demek oldu¤unu somut olarak göstermifl bulunmaktad›rlar.

Öte yandan dinci ak›mlar, gerici do¤alar› gere¤i, direnifl içinde toplumun farkl›
milliyetten, dinden ve mezhepten tüm kesimlerini birlefltirebilme olanaklar›ndan da
büyük ölçüde yoksundurlar. Devrimci anti-emperyalist, demokratik ve laik bir program
ve stratejik çizgi, farkl› köken ve kültürlerden halk kitlelerinin birleflik devrimci direnifli
için olmazsa olmaz asgari temeldir. Bundan yoksunluk ise halihaz›rdaki iflgale karfl›
direnifl hareketlerinin ortak özelli¤idir ve bu yap›sal zaaf direniflleri belirgin biçimde
s›n›rlamakta, baflar› flanslar›n› zora sokmaktad›r.

‹kinci kategoriyi oluflturan direnifller, Latin Amerika halklar›n›n neoliberal sald›r›lara
karfl› giderek k›tasal bir etki ve boyut kazanan ve dünyan›n öteki k›talar›ndan da ilgiyle
izlenen yayg›n ve soluklu mücadeleleridir. Bu direnifl halk hareketinin çok çeflitli türden
militan ve kitlesel biçimlerini içermekle kalmamakta, yaratt›¤› toplumsal etki dalgas›
sayesinde bir dizi ülkede ilerici-halkç› çizgide hükümetlerin iflbafl›na gelmesine de
yolaçmaktad›r. Venezuella, Bolivya ve Ekvador bunun öne ç›kan örnekleridir. Il›ml›
reformcu çizgidekinden radikal devrimcisine ve komünistine kadar çok de¤iflik siyasal
güçlerin birleflik etki ve kat›l›m›yla gerçekleflen bu direnifllerin afla¤›dan gelen bir kitle
dinamizmine dayan›yor olmalar› onlar›n en önemli üstünlü¤üdür.

Tabandan gelen bu büyük kitlesel kabar›fl, gözü dönmüfl bir sömürü ve ya¤ma h›rs›na
yan›t veren ve emperyalist merkezlerce dolays›z olarak yönetilen neoliberal sald›r›
karfl›s›nda bugünün dünyas›nda bile halklar›n hiç de çaresiz olmad›¤›n› göstermek
bak›m›ndan özel bir uluslararas› politik anlam ve önem tafl›maktad›r. Öte yandan ufku
kurulu düzenin temel kurum ve iliflkilerini aflmayan ilerici-burjuva çizgideki ak›mlar›n
denetiminde olmak ve tam da bu nedenle parlamenter hayallere güç kazand›rmak, halen
bu direnifllerin zay›f yönünü oluflturmakta ve geleceklerini belirsizlik içinde
b›rakmaktad›r.

Latin Amerika ölçe¤inde sola bu belirgin yönelifl, hoflnutsuzluk içindeki genifl emekçi
kitlelerin bir ç›k›fl aray›fl›na iflaret etmektedir. Bu hiçbir biçimde basitçe bir parlamenter
yönelifl de¤ildir. Tersine, aslolan kitlelerin eyleme ve örgütlenmeye yönelen zengin
hareketlili¤idir. Parlamenter baflar›lar birçok ülkede bunun üzerine gelmifltir. Kitlelerin
hareketlili¤i baz›lar›nda (Ekvator, Arjantin, Bolivya) zaman zaman halk ayaklanmas›
boyutlar›na ulaflm›fl, hükümetler ya da baflkanlar devirmifltir. Kitle hareketlili¤inin etkili
bir örgütlenme a¤›yla birlefltirildi¤i ve tüm ötekilerden farkl› bir deneyim örne¤i
oluflturan Venezuella'da, Amerikanc› darbenin 48 saate püskürtülmesi ve Hugo Chavez'in
yeniden baflkanl›¤a dönmesi, yine büyük bir kitle hareketlili¤i ve kararl›l›¤› sayesinde
olanakl› olabilmifltir.

Venezuella'daki kitlesel kabar›fl›n bafla getirdi¤i ve halen de kitle dinamizminin
ayakta tuttu¤u Hugo Chavez yönetimi, petrol fonlar› avataj›n› da kullanarak halkç›
reformlar uygulamas›, kitle örgütlenmesini ve hareketlili¤ini önemsemesi, ABD'ye kafa
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tutmas› ve bununla toplumun ezilen katmanlar›n› politize ederek uyan›k tutmas›, Küba'ya
içtenlikle destek vermesi, k›ta çap›nda sol ajitasyona yönelmesi vb. tutum ve
politikalar›yla, halihaz›rda gerçekten özgün bir ilerici deneyimi temsil etmektedir. Fakat
at›lan ad›mlar yönünden henüz son derece s›n›rl› ve akibeti yönünden ise belirsiz bu
deneyim konusunda abart›l› hayallere kap›lmak büyük bir yan›lg› olacakt›r. Bugünün
Venezuella's›nda modern burjuva toplumunu belirleyen s›n›fsal yap› ve iliflkiler yerli
yerinde durmaktad›r. Petrol ya¤mas›ndaki paylar› s›n›rlanm›fl olsa da iflbirlikçi büyük
burjuvazi ve emperyalist tekeller, iktisadi-mali güç ve etkinliklerini esas› yönünden
korumaktad›rlar. Daha da önemlisi, belli reformlardan geçirilmifl olsa da burjuva devlet
ayg›t› da temel kurumlar›yla ayaktad›r. Bugünkü s›n›rl› reform çizgisini aflacak her ciddi
devrimci geliflme, bu ayg›t›n gerçekte kimin elinde ve hizmetinde oldu¤unu da aç›¤a
ç›karacakt›r.

Olaylar›n zorlamas› Hugo Chavez'i zaman zaman ileriye itse de, onun halihaz›rda ne
s›n›flar ve mülkiyet düzenine, ne de burjuva devlet ayg›t›na dokunmas› sözkonusudur.
Bugünkü konumuyla o, kitlelerin yaflam koflullar›n› bir parça olsun iyilefltirmeyi kurals›z
emperyalist egemenlik ve ya¤may› s›n›rland›rmakla birlefltiren bir ilerici burjuva ak›m›n
temsilcidir. Dayand›¤› hareketin homojen olmad›¤›, düzen güçleriyle düzen karfl›tlar›n›
birarada içerdi¤i ve belli bir baflar›yla izledi¤i esnek politikayla bu heterojen güçleri
halen dengeledi¤i de bilinmektedir.

Fakat bu karars›z konum ve dengenin uzun dönemli olarak böyle sürmesi mümkün
de¤ildir. Venezuella'da temel çat›flma er geç gündeme gelecektir. Sonuçta ya emekçi
kitle hareketinin kabaran dalgas› bugünkü çizgiyi aflarak mülkiyet ve s›n›flar düzenini
hedef alacak, devlet ayg›t›n› parçalamaya yönelecek ve olaylar gerçek bir toplumsal
devrime evrilecektir; ya da Amerikan emperyalizminin ve k›ta gericili¤inin çok yönlü
deste¤ine sahip burjuva karfl›-devrimi aral›ks›z bir biçimde kovalad›¤› baflar›y› sonunda
nihayet elde edecek, böylece Chavez'in s›n›rl› reformlar›n› silip süpürecektir. Bugünkü
ara ve i¤reti konumda uzun dönemli olarak durulamayaca¤›n› önemle gözönünde
bulundurmak, Venezüella'da olup bitenleri anlamaya ve anlamland›rmaya çal›flan her
gerçek devrimci kifli, örgüt ve partinin görevi olmal›d›r.

Bugünün dünyas›nda uluslararas› etkisi ve yank›s› ile öne ç›kan direnifllerin son
kategorisine geçiyoruz. Bu kategoriyi oluflturanlar, daha çok emperyalist merkezlerde
kendini gösteren ve zaman zaman genifl kitlelerin kat›l›m›yla gerçekleflen küreselleflme
ve savafl karfl›t› hareketlerdir. Daha çok bat›l› emperyalist metropollerde geliflen bu
türden kitle hareketleri halihaz›rda s›n›f mücadelesi yönünden bu en durgun toplumlarda
bile kitlelerin dünya olaylar›n›n gidifline yönelik politik duyarl›l›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Emperyalist küreselleflme karfl›t› kitle hareketi, iflçi s›n›f›n›n, emekçilerin ve gençli¤in en
duyarl› kesimlerinin dünyan›n ve insanl›¤›n gelece¤ine iliflkin olarak art›k eyleme
dökülen ilgi ve duyarl›l›¤›n›n bir ifadesi ve göstergesidir.

Bu kategorideki hareketler de halen devrimci bir önderlikten ve yönelimden
yoksundurlar. Dahas› ilk ikisinden farkl› olarak istikrarl› bir eksenden ve örgütsel
biçimlenmeden de yoksundurlar. Bu anlamda kendili¤indenlik, flekilsizlik ve stratejik
bulan›kl›k onlar›n bask›n karakteridir. Tüm bu belirgin kusurlar›na ra¤men yine de
bafllang›çta emperyalist zirvelere karfl› gerçekleflen, ard›ndan emperyalist sald›rganl›¤a ve
savafla karfl› eylemler biçimini de alan bu büyük protesto gösterilerinin politik anlam›,
önemi ve dünya ölçüsündeki s›n›f mücadelelerine olumlu katk›s› tart›flmas›zd›r.
Emperyalist metropollerde gerçekleflen bu türden kitle hareketleri '89 y›k›l›fl›n› izleyen
dönemde oluflan gerici atmosfere büyük bir darbe olmufl, emperyalist küreselleflmenin ve
onunla ba¤lant›l› olarak kapitalizmin dünya ölçüsünde yayg›n bir biçimde sorgulanmas›n›
kolaylaflt›rm›fl ve h›zland›rm›flt›r. Bu eylemler sayesinde G8 zirveleri dünya ölçüsünde
emperyalizme ve kapitalizme karfl› güçlü ve yayg›n bir teflhir ve ajitasyon vesilesi ve
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olana¤› haline gelebilmifltir. Bu eylemlerin ve onlar›n uluslararas› çapta yaratt›¤› etkinin
bas›nc› alt›nda gerici emperyalist cephe büyük bir politik ve moral darbe alm›flt›r.

Halklar›n ve emekçilerin öne ç›kan bafll›ca biçimler üzerinden özetledi¤imiz bu
direniflleri, geride kalan yüzy›l›n son çeyre¤inde h›z kaybetmifl gibi görünen sosyal-
siyasal mücadelelerinin bu yeni dalgas›, yineliyoruz, daha flimdiden sistemin efendilerini
zorluyor, yer yer hesap ve planlar›n› bozuyor, Ortado¤u örne¤inde oldu¤u gibi onlar›
kara kara düflünmeye itiyor.

III
Bölge halklar›na karfl› emperyalizmin ve siyonizmin saf›nda

Bulundu¤u bölgede Türkiye'yi emperyalizmin bir tehdit, sald›r› ve savafl üssü haline
getirmek, ikinci emperyalist savafl sonras›ndan beri Türk burjuvazisinin temel bir d›fl
politika çizgisidir. Bu çizgi halen de sürdürülmekte, dahas› bölgede olaylar s›cak savafla
evrildi¤inden beri bunun anlam› ve sonuçlar› daha aç›k ve somut biçimde
görülebilmektedir. Bugün Amerikan emperyalizminin bölgeye yönelik savafl ve iflgal
hareketinde üs olarak kulland›¤› bafll›ca ülkelerden biri, belki de birincisi Türkiye'dir.
Son günlerin siyasal harareti içinde bizzat iflbirlikçi burjuvazinin sözcüleri taraf›ndan
aç›¤a vuruldu¤u gibi, Irak'taki emperyalist iflgalin lojistik ihtiyaçlar› %70 oran›nda halen
Türkiye üzerinden karfl›lanmaktad›r. Y›llarca Irak'a yönelik sistemli bombalamalar›n
temel üssü olan ‹ncirlik bu faaliyetin de ana üssüdür. Türkiye'nin dört bir yan›na
örülmüfl öteki Amerikan ve NATO üslerinin temel ifllevi budur.

‹ki kutuplu dünyan›n sona ermesinden beri Ortado¤u, Balkanlar, Kafkasya ve iç Asya
birleflik bir kriz co¤rafyas› oluflturmaktad›r. Dünya siyasetinin en s›cak alanlar› o
zamandan beri ve halen de bu bölgeler, özellikle de Ortado¤u'dur. '89 y›k›l›fl› sonras›n›n
dört emperyalist sald›r› savafl›n›n dördü de bu co¤rafyada gerçekleflmifltir. Halihaz›rda
bunlar›n tümünde emperyalist iflgaller sürmekte, bunlardan üçünü (Bosna, Kosova ve
Afganistan) NATO kuvvetleri yürütmektedir.

Türkiye bu kritik kriz co¤rafyas›n›n tam merkezinde bir ülkedir ve kendisini kuflatan
bu kriz co¤rafyas›nda Amerikan emperyalizmine tam hizmet, tüm kanatlar›yla iflbirlikçi
Türk burjuvazisinin “Milli Siyaset Belgesi”ince saptanm›fl tart›flma d›fl› ortak “milli
politika” çizgisidir. Türk burjuvazisi bu politika çerçevesinde flaflmaz bir tutumla bölge
halklar›na karfl› emperyalizmin ve siyonizmin saflar›nda yer almaktad›r. NATO'nun
hizmetinde Bosna ve Kosova'da iflgalci güç bulundurmakta, Amerikan emperyalizmi
hesab›na Afganistan'da savaflmakta, ABD-‹srail hesab›na Lübnan'a asker göndermektedir.

‹kinci emperyalist savafl sonras›ndan beri Ortado¤u'da halklar›n gö¤süne saplanm›fl bir
hançer gibi duran ve yerinden yurdundan etti¤i Filistin halk›na o zamandan beri en
derin ac›lar› yaflatan siyonist ‹srail'in bölgedeki en yak›n müttefiki ve destekçisi de
bizzat Türk devleti, tüm kanatlar›yla Türk burjuvazisidir.

Türk devleti halen ABD ve ‹srail ile birlikte bölge halklar›na karfl› üçlü bir siyasal-
askeri mihverin içindedir. Bu üçlü her y›l Türkiye topraklar›nda savafl tatbikatlar›
yapmakta, siyonist ‹srail Türkiye topraklar›n› ve hava sahas›n› kendi kirli ve sald›rgan
amaçlar› do¤rultusunda kullanabilmektedir.

Bölge halklar›na karfl› emperyalizmin ve siyonizmin saflar›nda bu yer al›fl, Türk
burjuvazisi için bölgedeki tüm amerikanc› rejimlerle kurulan aç›k-gizli yak›n iliflkilerin
de temelidir. M›s›r, Suudi Arabistan ve Ürdün, bunun Ortado¤u'daki örnekleridir.

Bu d›fl politikan›n kayna¤›, Türkiye'nin iç toplumsal-siyasal düzenidir. Emperyalizme
göbekten ba¤l› kapitalist düzen, emperyalizmin hizmetindeki d›fl politika çizgisinin de
temelidir. Tüm kesimleriyle Türk burjuvazisini bu çizgide bu denli kolay birlefltiren
maddi-iktisadi zemin budur. Burjuva gericili¤inin tüm kanatlar› bu ayn› zemin üzerinde
durmakta, ondan beslenmektedirler. Bu nedenle de onun ürünü d›fl politika çizgisini de
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birlikte savunmaktad›rlar. Bu nedenle hükümet de¤ifliklikleri üslup fark› d›fl›nda esas›
yönünden bu politikay› hiçbir biçimde etkilememektedir. Bugün iç iktidar mücadelesinde
ve rant kavgas›nda yer yer birbirinin bo¤az›na sar›lan tüm kesimlerin emperyalizmin ve
siyonizmin hizmetindeki d›fl politikay› tart›flma d›fl› tutmas›, bunu bir “milli mutabakat”
alan› saymas›, buna iliflkin kararlarda blok halinde davranmas› da bundand›r.

Türk burjuvazisinin emperyalizme ve siyonizme bu tarihsel ve güncel hizmeti,
Türkiye iflçi s›n›f›n›n, emekçilerinin ve devrimcilerinin omuzlar›na dün oldu¤u gibi
bugün de a¤›r bir sorumluluk yüklemektedir. Emperyalizmin ve siyonizmin hizmetindeki
bu politikan›n karfl›s›na kararl›l›kla dikilmek ayn› zamanda bölge halklar›na karfl› yerine
getirilmesi gereken temel önemde bir devrimci görevdir.

IV
Güney Kürdistan'a yönelik gerici ve kirli hesaplar

Irak'a yönelik emperyalist savafl esnas›nda Türk burjuvazisi saflar›nda yaflanan ve
ABD ile iliflkilerde de sorunlara yolaçan görüfl ayr›l›klar›, ABD'ye endeksli d›fl politika
çizgisinde bir çatlamadan de¤il, fakat tümüyle Kürt sorunundan do¤mufltur. Güney
Kürdistan liderli¤inin Irak'a yönelik emperyalist müdahalede Amerikan emperyalizminin
yan›nda saf tutmas›, Türkiye'nin 60 y›ll›k amerikanc› rejimini açmaza düflürmüfl ve
kendi içinde bölmüfltür. Bölünme hiçbir biçimde Irak'a emperyalist müdahalenin kendisi
konusunda de¤il, fakat bunun Güney Kürtleri için yarataca¤› f›rsatlar›n nas›l bertaraf
edilebilece¤i, hangi davran›fl›n bunu kolaylaflt›rabilece¤i üzerinden yaflanm›flt›r

Bugün Güney Kürdistan'da henüz hukuksal olarak de¤il, fakat fiilen art›k ayr› bir
Kürt Devleti vard›r. ABD ve ‹srail'in, yani Türk burjuvazisinin bölgedeki iki kadim
müttefikinin tam deste¤ine sahip bu fiili devlet, halen Türk burjuvazisi için en önemli
sorunlardan biri durumundad›r. Zira bu geliflme, bir yandan Türkiye'deki Kürt sorununu
daha da azd›r›rken, öte yandan Türk burjuvazisinin hiç de terketmedi¤ini flimdilerde
art›k gitgide yüksek sesle dile getirdi¤i yay›lmac› emellerini bofla ç›karmaktad›r.

Türk burjuvazisini ciddi biçimde zorlayan bu sorun flu günlerde onun elinde
Türkiye'nin iç siyasal yaflam›n› zehirlemenin, kitleleri kudurgan bir flovenizmle
sersemletmenin ve denetim alt›nda tutman›n da bir olana¤› haline gelmifltir.

PKK'nin Güney Kürdistan'daki varl›¤›n› bahane ederek askeri bir harekata haz›rlanan
Türk devletinin gerçek hedefinin Güney Kürdistan'daki devletsel oluflum oldu¤u
yeterince aç›kt›r. Amerikan emperyalizmi, ikisi de birbirinden ba¤›ms›z olarak bölgede
kendisine sadakatle hizmette kusur etmeyen taraflar› ayn› cephede buluflturmaya yönelik
çabalar›nda baflar› sa¤layamazsa e¤er, bu türden bir müdahalenin gerçekleflme ihtimali
yüksektir. Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü konusunda hiçbir perspektifi ve yönelimi
olmayan Türk burjuvazisi için halihaz›rdaki sözde çare, Güney'deki etki kayna¤›n›
ezerek Kuzey'deki umutlar› hiç de¤ilse bir dönem daha darbelemektir.

ABD'nin y›llard›r kendi ç›karlar› çerçevesinde telkin edip durdu¤u Kürt politikas›
etraf›nda bir türlü bir mutabakat sa¤layamayan Türk burjuva gericili¤i, onun Irak'taki
açmazlar›ndan ve ‹ran'a yönelik sald›r› çerçevesindeki ihtiyaçlar›ndan yararlanarak,
Güney'deki Kürt devletinin geliflimini bloke etmek konusunda flu son zamanlarda ortak
bir çizgide buluflmufl görünmektedir. Bu, AKP hükümetini köfleye s›k›flt›rmak ve içerde
kendine daha genifl bir politik inisiyatif alan› açmak isteyen ordu pay›na baflar›l› bir
hamlenin ifadesidir. Fakat Güney'e bu tür bir müdahalenin Kürdistan'›n iki parças›n›
birleflik bir tek mücadele alan› haline getirece¤i ve Türk gericili¤i için içinden ç›k›lmas›
zor bir bata¤a dönüflece¤i de hemen hemen kesindir.

Partimiz Türk burjuva gericili¤inin Güney Kürdistan'a yönelik her türden
müdahalesine kesin olarak karfl›d›r. Bunu her aç›dan gayr›meflru, haks›z, gerici ve Kürt
halk›na karfl› düflmanca bir giriflim olarak de¤erlendirmekte ve fliddetle mahkum
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etmektedir. Türk iflçi ve emekçilerini, bu kirli ve tümüyle haks›z müdahaleye hiçbir
biçimde alet olmamaya, bunun karfl›s›na kararl›l›kla dikilmeye, Kürt halk›n›n tümüyle
hakl› ve meflru ulusal istemlerine sayg› göstermeye ça¤›rmaktad›r. Baflta Türk ve Kürt
halklar› olmak üzere tüm Türkiye halklar›n›n devrimci birli¤i ve kardeflli¤i bunu
gerektirmekte, buradan geçmektedir.

Kürt halk›n›n Güney Kürdistan'daki siyasal kazan›mlar› gerçekte onun yüzy›ll› bulan,
büyük ac›lara ve bedellere malolan ulusal özgürlük ve eflitlik mücadelesinin ürünüdür.
Bunlara dokunmaya, bunlar› ortadan kald›rmaya hiç kimsenin hakk› yoktur. Bölgedeki
ezen uluslara mensup halklar, mazlum Kürt halk›n›n en do¤al haklar›na ve meflru
kazan›mlar›na sayg› duyabildikleri ölçüde, kendi gerici burjuvazilerinin bunlar› bo¤maya
yönelik kirli planlar›n›n karfl›s›na dikilebildikleri ölçüde, Kürt halk›yla özgürlü¤e ve
eflitli¤e dayal› bir gönüllü birli¤in koflullar›n› haz›rlam›fl olurlar. Aksi durumda, kendi
gerici burjuvazilerinin iradesiz aletleri olmakla kalmazlar, Kürt emekçilerinin Barzaniler
ve Talabaniler türünden iflbirlikçi liderlerin peflinden gitmelerini de kolaylaflt›rm›fl olurlar.

Güney Kürdistan'n›n bugünkü liderli¤i, Kürt egemen s›n›flar›n›n has temsilcileri olan
Barzaniler ve Talabaniler, bölgenin tüm öteki iflbirlikçi iktidarlar› gibi Amerikan
emperyalizminin saf›ndad›rlar. Onlar›n Irak'a emperyalist müdahale dönemindeki tutumlar›
bölge halklar›n›n genel ç›karlar›na aç›k bir ihanet örne¤i olmufltur. Ve bu çizgi bölge
halklar› ile mazlum Kürt halk›n›n iliflkilerine tamiri kolay olmayan zararlar vermifltir.

Fakat bütün bunlar yine de, bu ayn› bölgede 60 y›l› aflk›n bir süredir halklara karfl›
emperyalizmin ve siyonizmin saf›nda yer alm›fl bir rejimin tarihsel ve güncel suçlar›
yan›nda son derece önemsiz ve masum kalmaktad›r. Barzaniler ve Talabaniler'in s›rtlar›n›
Amerikan emperyalizmine dayam›fl olmas›ndan yak›nanlar, kendilerinin 60 y›ld›r ayn›
Amerikan emperyalizminin kuca¤›nda ve hizmetinde olduklar›n› utanmazca görmezlikten
geliyorlar.

Partimiz Türk burjuvazisinin Güney Kürdistan'a yönelik kirli ve karanl›k hesaplar› ve
giriflimleri karfl›s›nda al›nacak tutumu, tüm kesimleriyle Türkiye solu için temel önemde
bir s›nav olarak görmektedir. Sola halen Güney Kürdistan'a yönelik bir müdahaleye karfl›
bir tutum egemendir ve bu sevindiricidir. Fakat bunu ABD'nin oyununa gelmemek ya da
Türkiye'yi bölünmeye götürecek maceralardan kaç›nmak türünden gerekçeler üzerine
oturtmak aç›k ya da örtülü oportünist bir tutumun yans›mas›d›r. Böyle bir tavr›n gerisinde
dizginlerinden boflalm›fl bulunan flovenizm karfl›s›nda belirgin bir zay›fl›k vard›r.

Güney Kürdistan'a yönelik müdahaleye karfl› ç›kmak ve flovenizmin karfl›s›na dikilmek,
aç›k, net ve tok bir tutumla Kürt halk›n›n meflru ulusal haklar›n› savunmakla
birlefltirilmek zorundad›r. Bunun gerisindeki her tutum, flovenist kudurganl›k karfl›s›nda
gerilemek, ya da daha da kötüsü Amerikan karfl›tl›¤› ile maskelenmifl sosyal-floven bir
çizgide davranmak demektir.

Devrimci tutum, sorunu Kürt sorunu ekseninde ortaya koymak ve kendi tutumunu da
buradan tan›mlamak zorundad›r. Zira tüm olup bitenlerin temelinde Kürt sorunu vard›r,
bütün k›yamet buradan kopmaktad›r. Türk burjuvazisinin bugünkü kudurganl›¤a ve
kendisine hiçbir fley kazand›rmayaca¤› daha bafltan belli savafl maceras›na yönelten, Kürt
halk›n›n özgürlük ve eflitlik istem ve özlemlerini kan ve ateflin içinde bo¤mak niyet ve
hesab›d›r. Bu yeterince aç›k oldu¤una göre, bunun karfl›s›nda devrimci tutum da
yeterince aç›k ve net olmal›d›r.

V
Kriz içindeki düzenin yönetebilme baflar›s›

Türkiye'nin kapitalist düzeni yap›sal bir kriz içindedir. Bu ekonomik, sosyal, siyasal
ve kültürel yaflam alanlar›n› kapsayan çok yönlü ve çok boyutlu bir krizdir. Uzun
y›llar›n ürünü ve uzant›s› olan bu kriz güncel görünümler içinde halen de sürmektedir ve
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ortada afl›labilece¤ine iliflkin herhangi bir belirti de görünmemektedir. Tersine, özellikle
d›fl geliflmelerin de bunalt›c› etkisi alt›nda, durum gitgide daha karmafl›k, içinden daha
zor ç›k›l›r bir hal almaktad›r.

Fakat burjuvazi bu krizle birlikte yaflama ve onu yönetme baflar›s›na da halen
sahiptir. Bu baflar›n›n en önemli yönü, gerçekte kriz kayna¤› olan her siyasal sorunun
bir biçimde burjuvazinin elinde kitleleri denetim alt›nda tutman›n bir olana¤›na
dönüflebilmesidir. Kürt sorunu bunun en dikkate de¤er örne¤idir. Bu sorun son 20 y›l›
aflk›n bir süreden beridir burjuvaziyi özellikle zorlamakta, düzenin krizini çok yönlü
olarak fliddetlendirmektedir. Fakat bu ayn› Kürt sorunu ayn› zamanda kudurgan bir
flovenizmle toplumu sersemletmenin, emekçi kitleleri bölmenin ve denetim alt›nda
tutman›n, özgürlükleri kolayca gaspedebilmenin, devlet ayg›t›n› tahkim etmenin, sol
potansiyelin bir kesimini yedeklemenin ve kendi hizmetine koflman›n, ve elbette bu
arada ‹MF reçetelerini ve sosyal y›k›m sald›r›lar›n› flafl›rt›c› bir kolayl›kla hayata
geçirebilmenin de önemli bir olana¤›d›r, bu ayn› burjuvazinin elinde.

Ayn› flekilde, dinsel gericili¤in cumhuriyet rejiminin yerleflik yap›s›n› ve iç
dengelerini zorlayabilecek denli güçlenmifl olmas›, burjuvazi için bir sorun kayna¤› ve
halen burjuvazi içinde bir bölünme nedenidir. Fakat tam da bu ayn› olgu, iflçilerin ve
emekçilerin genifl kesimlerinin kolayca denetim alt›na al›nabilmesinin ve dinci gericili¤in
binbir aldatmacas›yla düzen ba¤lanabilmesinin de halen bulunmaz bir olana¤›d›r.
Tersinden de, toplumun herfleye ra¤men ilerici ve ayd›nlanm›fl kesimlerini “cumhuriyete
ba¤l›l›k” ad› alt›nda düzene ve devlete ba¤laman›n, Amerikanc› generallerden yana safa
sokman›n bir olana¤›d›r.

Buna burjuvaziyi içinden bölen bir kriz etkeni olarak AB süreci, ya da “çuval olay›”
sonras› ABD ile iliflkiler ya da Güney Kürdistan'daki devletleflme de birer örnek olarak
pekala verilebilir. (Bu son örne¤in, bir kriz etkeni haline gelen Güney Kürdistan'daki
devletleflme olgusunun, burjuvazinin elinde nas›l bir olanak olarak kullan›labildi¤ini son
günlerin olaylar› tüm s›cakl›¤› ile göstermektedir.)

Yap›sal ekonomik sorunlar sürdü¤ü ve sosyal sorunlar yak›n geçmiflle k›yaslanamaz
ölçüde a¤›rlaflt›¤› halde, burjuvazinin halen toplumu rahatça yönetebilmesinin gerisinde
bu ve benzeri araç ve olanaklar› kirli biçimde fakat belli bir ustal›kla kullanabilme
gerçe¤i var. fiovenizm, dinsel gericilik ve burjuva kozmopolitizmi, her biri bir koldan
toplumu, özellikle de emekçi kitleleri kuflatmakta, bilinçlerini kötürümlefltirmekte, sosyal
mücadeleye ve ilerici düflünceye yönelmelerine karfl› güçlü birer barikat oluflturmaktad›r.
Eksik kalan› ise bask›, terör ve yasak düzeni, yine nispeten kolay bir biçimde kendi
yönünden tamamlamaktad›r.

Fakat kendine özgü bu baflar›n›n, biriktirdi¤i bir dizi yan fatura ile birlikte, gelecekte
bir biçimde burjuvazinin aya¤›na dolanaca¤› da aç›kt›r. Unutmamak gerekir ki
halihaz›rdaki yönetme baflar›s› sorunlar› çözmemekte, tam tersine, üstelik görülmemifl bir
kolayl›k ve rehavet içinde, sürekli olarak büyümesine ya da a¤›rlaflmas›na yolaçmaktad›r.
Buna, Kürt sorunu türünden siyasal sorunlar, a¤›r iç ve d›fl borç yükü gibi ekonomik-
mali sorunlar, ya da büyüyen iflsizlik ve artan yoksulluk türünden sosyal sorunlar, örnek
olarak verilebilir. Bunlar›n tümü de bir biçimde ve elbette her biri kendine özgü bir
biçimde, günü gelecek burjuva düzeninin aya¤›na dolanacakt›r. Krizi bir dönem için
baflar›yla yönetmek elbette mümkündür, bunu son y›llar›n Türkiye'si üzerinden somut
olarak görebiliyoruz. Fakat krizin kayna¤› çözümsüz sorunlar›n üzerinden atlamak ve
onlar›n ergeç yarataca¤› y›k›c› sonuçlardan kurtulmak olana¤› yoktur.

VI
Toplumsal muhalefet ve sol hareket

Türkiye'nin toplumsal muhalefeti ve sol hareketi özellikle son on y›ldan beridir



sürekli bir gerileme içindedir ve halen en zay›f dönemlerinden birini yaflamaktad›r. 28
fiubat müdahalesi burada bir dönüm noktas›d›r. Ordunun 28 fiubat ç›k›fl› reformist solun
bir kesimi de içinde olmak üzere toplumsal muhalefetin bir bölümünü sendikalar ve
kitle örgütleri üzerinden yedeklemeyi baflard›.

Bu ayn› dönemde devlet devrimci parti ve örgütlere yönelik sistemli sald›r›larla
devrimci harekete önemli darbeler vurdu ve böylece reformist sola daha genifl bir etki
alan› aç›lm›fl oldu. Önce ‹mral› teslimiyeti ve ard›ndan hücre sald›r›s›n›n toplam seyri,
benzer bir sonuç yaratt›. Umutsuzlu¤u besleyerek ve tasfiyecili¤i güçlendirerek devrimci
hareketi daha da zay›flatt›.

Bunlar› 3 Kas›m 2002 seçimleriyle birlikte solun reformist kesimlerinin ham hayaller
eflli¤inde parlamentarizme geçifli ve devrimci hareketin bir kesimini de ard›ndan
sürüklemesi izledi.

Solun bu tablosu, fabrikalarda, iflletmelerde ve iflçi-emekçi semtlerinde etkili bir
devrimci kitle çal›flmas› yürütmenin ve tabandan bir kitle hareketi gelifltirmenin
olanaklar›n› iyice zay›flatt›.

Kolay baflar› peflinde koflmak ve bunu da ilkesel esaslar› ve stratejik bak›fl› bir yana
b›rakarak yapmak, halen devrimci ve reformist kanatlar›yla geleneksel solun ortak
davran›fl çizgisidir. Özellikle reformist sol aç›s›ndan parlamentarizme h›zl› geçiflin ve
halen de bu alandan yap›lacak ç›k›fllarla mucizeler gerçeklefltirme beklentisinin gerisinde
de bu vard›r. Fakat yaz›k ki Türkiye'nin bugünkü siyasal gericilik ve toplumsal durgunluk
ortam›n›n güçlüklerinden bu türden sihirli formüllerle kurtulabilmenin bir olana¤› yoktur.

Devrimci bir çizgide sab›rl› ve soluklu bir kitle çal›flmas›, olaylar›n gidiflat›n›
etkilemenin ve giderek de¤ifltirebilmenin biricik gerçek yolu ve olana¤›d›r. Bunu
fazlas›yla zahmetli ve hayli zaman gerektiren bir ifl olarak görüp etkili genel ç›k›fllarla
sözümona h›zl› ve s›çramal› mesafe almak yolunu seçenler, bunu da büyük ölçüde
parlamentarizme endeksleyenler, yaz›k ki ellerindekini de yitirmek akibeti ile yüzyüze
kalmaktad›rlar. Reformist solun genel tablosu, hele de flu günlerde d›fla vuran bunal›m›
ve bölünmesi, bunun teyidinden baflka bir fley de¤ildir.

‹lerici-devrimci güçler elbette olanakl› oldu¤unca birleflik bir kuvvet halinde olaylar›n
gidifline genelden müdahale edebilmenin yol ve yöntemlerine gerekli önemi vermek
durumundad›rlar. Fakat bunun baflar› sa¤layabilmesi, iflçiler ve emekçiler aras›nda
sürdürülen yo¤un ve kesintisiz bir gündelik siyasal çal›flma ve örgütlenme çabas›n›n
üzerinde yükseliyor olmas›na s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bunu ihmal ederek, bunun
zorluklar›ndan kaçarak, genelden müdahale kolayc›l›¤›na s›¤›nmak, yaln›zca kolay›ndan
kendini aldatmakt›r.

Devrimci parti ve örgütler sab›rl› ve soluklu bir kitle çal›flmas›n›n kahr›n› çekme
niyet ve yetene¤ini çoktan yitirmifl durumdaki reformist soldan körüklenen bu türden bir
kolayc›¤a prim vermemelidirler. Bugünkü çok yönlü gerici kuflatma ortam›nda kitleleri
kolay›ndan kazanman›n ve hareketi geçirebilmenin bu türden sihirli formülleri yaz›k ki
yoktur. Yap›lmas› gereken büyük bir sab›rla ve inatla emekçiler aras›nda, özellikle
iflçiler aras›nda, özellikle de fabrika eksenli olarak, sistemli bir faaliyet yürütmek,
güçleri ve olanaklar› olanakl› oldu¤unca buna yöneltmektir.

Yineliyoruz; tabandan devrimci bir kitle hareketini ad›m ad›m gelifltirmek, gerici
kuflatmay› k›rman›n biricik olanakl› yoludur ve bunun da yo¤un ve sistemli bir taban
çal›flmas› d›fl›nda bir yolu yoktur.

VII
Parti: Yetersizliklere yüklenme ihtiyac›

Partimizin kuruluflunu gerçeklefltiren 1. Kongre çal›flmalar›n› Kas›m 1998'de
tamamlad›. Bu toplumsal muhalefette ve solda genel gerilemenin bafllad›¤› tarihin hemen
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sonras›d›r. Partimizin kuruluflunun hemen sonras›nda ise ‹mral› teslimiyeti ve Ulucanlar
katliam› ile start› verilen hücre sald›r›s› var. Bütün bunlar birarada partimizin çok
yönlü zorluklarla dolu bir döneme ç›k›fl yapt›¤› anlam›na gelmektedir. Kuruluflunun
hemen sonras›nda polisin etkili sald›r›lar› ile yüzyüze kald›¤›, önemli örgütsel kay›plara
u¤rad›¤› ise bilinmektedir. Oysa bu zorlu dönemin bugünkü aflamas›nda TK‹P, kendi
henüz nispeten k›sa say›labilecek tarihinin en iyi dönemindedir. Partinin daha önceki
de¤erlendirmelerinde de yer alan bu saptama TK‹P II. Kongresi taraf›ndan da
paylafl›lmaktad›r.

Parti bunu elbette herfleyden önce do¤ru çizgisine borçludur. Bu çizgide kararl›, ama
sab›rl›, ›srarl› ve inatç› bir çal›flma yürütmesine borçludur. ‹flin kolay›na kaçmamas›na,
kolay›ndan güç olma heveslerine kap›lmamas›na borçludur. ‹lkelere s›k› s›k›ya
sar›lmas›na, stratejik önceliklere dayal› bir politika anlay›fl›na ve çal›flma tarz›na
borçludur. Bu onun, TK‹P'nin kendi öz deneyimidir ve bu deneyim ona bundan sonraki
siyasal çal›flma ve mücadele yaflam›nda da yol gösterecektir.

Bu çerçevede üstünlüklerini bir yana b›rakarak yetersizlikleri üzerinden bakt›¤›m›zda
halihaz›rda TK‹P'nin önündeki en acil görevler flunlard›r:

1- Partinin tümünde ideolojik düzeyi yükseltmek temel önemde ve giderek yak›c›
biçimde kendini duyuran bir ihtiyaçt›r. Bunun bir yönü, partide bir dönemdir fazlas›yla
ihmal edilen teorik çal›flmaya ve ideolojik mücadeleye gerekli dikkati vermektir. Fakat
bundan da önemli ve öncelikli olan, mevcut ideolojik birikimini partinin tümüne
maletmek için gerekli çaban›n harcanmas›d›r. Bu, ilk görevin de belli bir baflar›yla
yerine getirilebilmesinin zorunlu koflullar›ndan biridir.

2- Partinin yeralt› örgütünü güçlendirmek ve gelifltirmek partinin önündeki bir baflka
öncelikli görevdir. Parti, süreklili¤ini sa¤layacak örgütsel omurgas› yönünden yeralt›nda
sa¤lam bir biçimde konumlanmal›, bu çerçevede illegalite alan›ndaki zaaf ve
yetersizliklerini h›zla gidermeli, bu arada teknik altyap›s›n› profesyonel bir biçimde
gelifltirmeli ve yaymal›, iflte bu sa¤lam ve güvenli zemin üzerinde, ama yaln›zca bu
zemin üzerinde olmak üzere, legaliteyi en etkin ve yarat›c› bir biçimde kullanmaya
devam etmelidir.

3- Örgüt sorununun da bir parças› olarak parti kadrolaflma sorununa daha özel bir
dikkat göstermek zorundad›r. Parti halen kadro yönünden zay›ft›r, bu zay›fl›k hem
nicelik ve hem de nitelik yönünden geçerlidir. Parti kadrosal gücünü sistemli
çabalarla ço¤altmal› ve kadrolar›n›n çok yönlü geliflimi için gerekli tüm önlemleri
almal›d›r.

4- Parti s›n›f çal›flmas›nda yeni bir düzeye geçifli zorlamal›d›r. ‹ki kongre aras›
dönemde partinin ilerleme sa¤lad›¤› en önemli alanlardan biri, etkin bir politik faaliyet
kapasitesine ulaflmak ve bunu da önemli ölçüde s›n›f çal›flmas› eksenine oturtmak
olmufltur. Bugün partiyi politik bir güç haline getirmekten öteye, onun s›n›f eksenli
çal›flan bir parti olarak alg›lanmas›n› da sa¤layan bu geliflme kuflkusuz büyük önem
tafl›maktad›r. Partinin dünya görüflü ve ideolojik çizgisi ile s›n›fsal yönelimi aras›nda
böylece sa¤lam bir birlik kurulmufl, ilkesel önemi büyük bir tutarl›l›¤a ulafl›lm›flt›r.

Fakat bu temel önemde baflar›ya ra¤men partinin s›n›f çal›flmas› halen yeterli
verimden, dolay›s›yla kal›c› mevziler elde etme baflar›s›ndan önemli ölçüde yoksundur.
Bu nedenle ›srarl› çal›flmas›n› sonuç al›c› bir çal›flma baflar›s› düzeyine yükseltmek,
halen partinin s›n›f çal›flmas› alan›ndaki en önemli ihtiyac› ve dolay›s›yla en acil
görevidir. S›n›f çal›flmas›nda kal›c› mevziler yaratmaya kilitlenmek, mevcut kadrosal
birikimini s›n›f çal›flmas› ekseninde dönüfltürmek, bununla da kalmay›p bundan böyle
a¤›rl›kl› olarak s›n›f içinden kadrolaflmak ve böylece parti örgütünü gerek bileflim ve
gerekse örgütsel temel olarak proleter s›n›f zeminine oturtmak, partinin önündeki bu
acil görevin öteki boyutlar›d›r.
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VII
Partili komünistlere ça¤r›

Partimizin kuruluflunu Türkiye devrimi tarihinde bir kilometre tafl› ilan etmifltik. Ara-
dan geçen zaman, sol hareketin genel tablosu içinde bugün partimizin tuttu¤u yer, bunun
anlam›n› gitgide daha anlafl›l›r hale getirmektedir. Umuyor ve inan›yoruz ki, Partimizin
II. Kongresi de partimizin yaflam›nda önemli bir kilometre tafl› olacakt›r. Parti, Kurulufl
Kongresini izleyen dönemin a¤›r darbelerine ve iki kongre aras› dönemin sars›c› ve
savurucu olaylar›na ra¤men çizgisinde sa¤lam durmufl, dahas› kendi tarihinin en önemli
geliflme düzeyine ulaflmay› baflarm›flt›r.

Oysa flimdi her aç›dan daha da iyi bir bafllang›ç noktas›nday›z. ‹ki kongre aras›
dönemin halen de afl›lamam›fl bulunan s›k›nt›lar›n›, yetersizliklerini ve zaaflar›n› ele alan
bir parti kongresinin hemen sonras›nday›z. Bu, s›çramal› bir geliflme çizgisine geçmek,
“partiyi her alanda ve her aç›dan güçlendirme” fliar›n› somutlamak, ona hayat›n içinde
gerçek bir anlam kazand›rmak için en uygun bir zaman ve f›rsat demektir. Bunu devrimci
s›n›f›n öncü partisi olmak sorumlulu¤u ile en iyi biçimde de¤erlendirebilmek hepimizi
omuzlar›nda a¤›r ama ayn› ölçüde onurland›r›c› bir sorumluluk olarak durmaktad›r.

fiu günlerde, komünist hareketimizin kendi s›n›rlar› içinde hemen hiçbir fley ifade
etmeyen bir avuç insanla siyaset sahnesine ç›k›fl›n›n 20. Y›l'›nday›z. Bir k›sm› daha iflin
bafl›nda yollarda kalan bir avuç insan kendi bafl›na bir fley ifade etmiyordu ama onlar›n
halkç›l›kla hesaplaflma iradelerinin sonucu olarak ulaflt›klar› düflünsel sonuçlar, bunlar›n
somutland›¤› çizgi, bugünkü TK‹P'nin geliflip serpilebilmesinin ve bugünlere
gelebilmesinin temeli oldu. Ve bu, geçmiflin anl› flanl› koca koca örgütlerinin eriyip
gittikleri, tasfiye olup düzenin icazetine s›¤›nd›klar› ya da herfleye ra¤men devrimci
çizgide kalsalar bile kronik bir bunal›m ve t›kan›kl›k içinde k›s›rlafl›p s›radanlaflt›klar›,
son derece elveriflsiz bir tarihi kesit içinde gerçekleflti.

Hareketimizin bu özgün ve dikkate de¤er deneyimi, siyasal mücadelede do¤ru devrimci
çizginin tayin edici öneminin yeni bir kan›tlanmas›ndan baflka bir fley de¤ildir gerçekte.
Ve biz de 20. Y›l'› vesile ederek üzerine yeniden ve derinlemesine düflünmemiz gereken
bu deneyime burada, tam da do¤ru devrimci çizginin, bu çizgide ›srar ve kararl›l›¤›n
tayin edici önemine bir kez daha dikkat çekerek iflaret ediyoruz. Ve yine deneyimlerden
oldu¤u kadar büyük devrimcilerin söylemlerinden de biliyoruz ki, do¤ru devrimci çizgi
bir kez saptand› m›, devrimci hedefler ve buna iliflkin görevler isabetle saptan›p
somutland› m›, bu durumda sonuca ulafl›lmas›nda tayin edici olan kadrolard›r, onlar›n
örgütlü birli¤i, yani bir bütün olarak parti örgütüdür.

Tüm parti örgütümüzün ve yoldafllar›m›z›n II. Parti Kongresi'nin de¤erlendirme ve
kararlar›na bu gözle, bu paha biçilmez deneyimlerin ›fl›¤›nda yaklaflmas› gerekir. II. Parti
Kongresi partimizin birikmifl ve çözüm bekleyen sorunlar›n› tart›flm›fl, ortaya bir irade
koymufl, bunun de¤erlendirme ve kararlar›nda somutlam›flt›r. Fakat bunlar›n gerçek politik
ve örgütsel yaflamda ete kemi¤e bürünmeleri, partimizin geliflip güçlenmesine yeni bir
ivme kazand›rmalar›, tayin edici ölçüde, tüm parti örgütümüzün, kadro ve militanlar›m›z›n
onlar› özümsemesine ve kararl›l›kla uygulamas›na s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.

Parti örgütlerimizi, tüm üye ve aday üyelerimizi, partinin çeperindeki tüm militanlar›,
II. Parti Kongresi'nin sonuçlar›n› hakl› bir merakla bekledikleri çal›flmas›na, bunun ifadesi
olacak olan de¤erlendirme ve kararlar›na bu gözle bakmaya, bunun gerektirdi¤i bir bilinç
ve sorumlulukla hareket etmeye, dolay›s›yla önümüzdeki döneme daha büyük bir inanç,
enerji ve kararl›l›kla yüklenmeye ça¤›r›yoruz.

Partiyi her aç›dan ve her alanda güçlendirmek için ileri!
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20. Y›l›nda Komünist Hareket...

Geçmifli aflt›k,
gelece¤i kazanaca¤›z!

I
Geçmiflten köklü bir kopufl olarak

komünist hareketin do¤uflu...

80‘li y›llar›n ikinci yar›s›... Türkiye’de
faflist darbe ve yenilgi sonras› dönem... ‚70‘li
y›llar›n devrimci yükselifli içinde h›zla güç
kazanan devrimci örgütler, büyük bir
bölümüyle tasfiye olmufl durumda... Ortama
da¤›n›kl›k ve y›lg›nl›k, devrimden ve örgütten
kaç›fl, tasfiyecilik ve liberalleflme, düzene
kaç›fl ya da ›l›ml› sol bir çizgide düzenin
icazet alan›na yönelme hakim...

1987 y›l›... Ekim Devrimi’nin 70. Y›l›...
Sovyetler Birli¤i’nde Gorbaçov dönemi...
Gorbaçov’un Ekim Devrimi’nin 70. Y›l›
vesilesiyle yapt›¤› konuflma, sosyalizmle hiç
bir ilgisi kalmam›fl yozlaflm›fl bürokratik
rejimler için sonun bafllang›c› oluyor... Bu
arada Gorbaçovculuk ve özellikle de 70. Y›l
konuflmas›, dünya solunda yeni bir tasfiyeci
cereyan etkisi yap›yor. Bunun etkileri
Türkiye’de de yank›lan›yor, yenilginin ürünü
tasfiyecilik yeni bir beslenme kayna¤›
buluyor...

1987 y›l›... 12 Eylül karanl›¤›n›n ard›ndan
s›n›ftaki hoflnutsuzluk birikimini yans›tan ilk
iflçi eylemleri... NETAfi ve DERBY iflçilerinin
büyük yank› uyand›ran, umut ve iyimserlik
yayan grevleri... Ö¤renci gençlik cephesinde
ilk hareketlenmeler... Kürt halk›n›n büyük
ulusal uyan›fl›, Kürdistan da¤lar›nda gittikçe
güçlenen gerilla mücadelesi....

Ve yine 1987 y›l›... A¤›r ve kolay bir
yenilgiye u¤ram›fl bulunan devrimci
hareketten arta kalan s›n›rl› güçlerin ilk
toparlanma çabalar›...  Toparlanma çabalar›na
tart›flmalar, aray›fllar, ayr›flmalar efllik
ediyor... Küçük-burjuva kimli¤in belirledi¤i
devrimci-demokrat hareket önemli bir yol
ayr›m›nda... Kolay yenilginin nedenleri
üzerine devrimci muhasabe kritik bir önem
tafl›yor... Bu nedenlerin üzerine devrimci bir

sorumluluk ve kararl›l›kla gidilecek, böylece
geçmifl ileriye do¤ru afl›lacak m›, yoksa eski
çizgiyle, bunun ürünü yap›sal zaaflarla
kal›nan yerden devam m› edilecek?

Büyük yol ayr›m›ndaki kritik soru buydu
ve Komünist hareket bu soruya verilen
devrimci yan›t›n bir ifadesi olarak siyaset
sahnesine do¤du. Geçmiflin devrimci
birikimini ve kazan›mlar›n sahiplendi, fakat
ayn› geçmifle damgas›n› vuran küçük-burjuva
dünya görüflüne, çizgiye ve kültüre savafl
açt›. Demokratizm yerine sosyalizm, küçük-
burjuvazi yerine iflçi s›n›f› dedi. Küçük-
burjuva sosyalizmine karfl› proletarya
sosyalizmi bayra¤›n› yükseltti.

Nisan 1987... Komünistler bir bildiri ile
yaflad›klar› kopmay› ilan ediyorlar...

May›s 1987... Komünistler iki temel
metinle ideolojik platformlar›n› devrimci
kamuoyuna ilan ediyorlar.

Ve Ekim 1987... Gorbaçovculu¤un Ekim
Devrimi’nin son izlerine karfl› bir haçl› seferi
bafllatt›¤› bir tarihi kesitte, Komünistler
EK‹M ismini benimsiyorlar. “Yeni Ekimler
‹çin!” fliar›yla, devrimci bir yeralt› yay›n›
olan EK‹M’in yay›n›na bafll›yorlar. “Herkes
Kendi Bayra¤› Alt›na!” fliar›n› yükselterek,
devrimci harekette ilkelere dayal› bir iç
ayr›flma ve saflaflma ça¤r›s› yap›yorlar.

Bu tarih ve bu ad›m, bir siyasal ak›m
olarak komünist hareketin do¤umunu
iflaretliyor. Parti sorununu sosyalizm ile s›n›f
hareketinin devrimci birli¤i olarak ele alan
yeni türden bir hareketin do¤umunu
müjdeliyor.

II
Komünist hareketin ilk büyük s›nav›

Tarih Mart 1991... Ekim 1. Genel
Konferans›’n›n topland›¤›n› kamoyuna
aç›klayan bildiri flu sözlerle bafll›yor:
“Mevcut tüm örgütlerimizin seçilmifl delegeler
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temelinde tam ve genifl bir temsiline dayanan
EK‹M 1. Genel Konferans› topland›...”

Oysa çok de¤il, yaln›zca üç y›l› biraz
aflan bir süre önce, hemen herfleye s›f›rdan
bafllanm›flt›. Elde ne örgütsel bir yap› ne de
herhangi bir kadro birikimi vard›. Ve
yaln›zca üç y›l› biraz aflan bir süre sonra,
komünist hareket ideolojik, politik ve örgütsel
bütünlü¤ü içinde bir siyasal güç idi art›k.
Genifl bir örgütsel temsile dayanan EK‹M 1.
Genel Konferans› bu geliflmeyi simgeliyordu.
‹deolojik bir ç›k›fl, kararl› ve inatç› bir çaba
içinde kendi maddi karfl›l›¤›n› da yaratm›flt›.
Üstelik yenilginin tasfiyeci etkilerinin hala da
sürdü¤ü, dahas› dünyadaki ’89 çöküflüyle yeni
bir güç ve ivme kazand›¤› bir tarihi evrede...

Bu, komünist hareketin ilk büyük s›nav›
idi. Bu s›nav, en elveriflsiz koflullarda yola
ç›k›ld›¤› halde, k›sa zamanda siyasal ve
örgütsel varolma hakk› kazan›larak verilmiflti.
Geleneksel küçük-burjuva hareketten köklü
kopuflun derin ideolojik-politik anlam›, hayat
içinde karfl›l›¤›n› bularak kan›tlanm›flt›.

Fakat bu yaln›zca bir bafllang›ç s›nav› idi.
As›l s›nav partinin inflas› üzerinden
verilmeliydi. Partinin ideolojik ve örgütsel
temelleri yarat›lmal›, partileflme çabas› s›n›fla
devrimci birleflme çabas› içinde ete kemi¤e
büründürülmeliydi. Zaman komünistlerin bu
s›nav› da al›nlar›n›n ak›yla verece¤ine çok
geçmeden tan›kl›k edecekti.

III
1987-1991: Büyük kitle hareketi dalgas›

1987-1991 y›llar›... S›n›f hareketinin büyük
dalgas›n›n yafland›¤› y›llar... Bafllang›çta s›n›rl›
baz› grevler olarak bafllayan hareket, y›ldan
y›la güç kazanarak ’89 Bahar›nda büyük
patlamas›n› yap›yor. Türkiye’yi sarsan bu
görülmemifl genifllikteki hareket ’90 y›l›nda da
devam ediyor. Yayg›n iflçi eylemleri
sonbaharda büyük bir grev dalgas› ile
birlefliyor ve y›l›n sonuna do¤ru, Zonguldak
madenci f›rt›nas› ile doru¤una ulafl›yor.

Ayn› dönemde, daha somut olarak da
1990‘dan itibaren, sahneye kamu emekçileri
de ç›k›yor. Yayg›n eylemlili¤e yo¤un bir
örgütlenme çabas› efllik ediyor, hemen tüm
iflkollar›nda kamu emekçileri sendikalar›
kuruluyor ve genifl bir kitle taban› kazan›yor.

Dönemin yayg›n iflçi-emekçi hareketlili¤i,

Kürdistan’da patlak veren Serhildanlarla yeni
bir boyut kazan›yor. Kürt ulusal uyan›fl›,
sürekli güç kazanan gerilla hareketi ile kent
ve kasaba merkezlerindeki kitle hareketinin
birleflti¤i bir geliflme aflamas›na ulafl›yor.

Kendi cephesinden ö¤renci gençli¤in de yer
ald›¤› bu ’87-’90 hareketlili¤i, özellikle de iflçi
hareketi, henüz da¤›n›kl›k ve tasfiyeci bir
karmafla içindeki Türkiye solu üzerinde geçici
bir moral etki yarat›yor. ‚70‘li y›llar›n halkç›
ak›mlar›, geçmifl bilinçlerinde ideolojik bir
yenileme yaflamaks›z›n, bir anda “iflçici”
oluyorlar. Ortama devrimci bir iyimserlik
hakim, yeni bir devrimci yükselifl beklentisi var.

Ayn› dönemde dünyada ’89 y›k›l›fl›
yaflan›yor, ortal›k toz duman, dünya solu
büyük bir bölümüyle y›k›l›fl›n sars›nt› alt›nda
eziliyor... Fakat büyüyen ve yay›lan kitle
hareketi Türkiye’de bu y›k›c› etkiyi s›n›rl›yor.
Halkç› ak›mlar, köklü yap›sal zaaflar›n›
sorgulamay› ve aflmay› bir yana b›rakarak,
geliflmekte olan kitle hareketi dalgas› içinde
kolay›ndan güç olmay›, böylece yenilgiyi
unutmay›/unutturmay› umuyorlar.

IV
1990‘l› y›llar: Toplumsal durgunluk ve

siyasal gericilik

Fakat iyimser beklentiler gerçekleflmiyor...
12 Eylül sonras›n›n bu umut ve iyimserlik
yayan en önemli kitlesel kabarmas›, ’91 y›l›
bafl›nda sona eriyor. Yi¤it Zonguldak
madencilerinin Mengen barikatlar›nda k›r›lan
eylemi, büyük iflçi hareketi dalgas›n›n da
sonunu iflaretliyor. Körfez savafl›n› bahane eden
sermaye iktidar›, Türkiye tarihinin bu en genifl
kat›l›ml› iflçi hareketini k›rmakla kalm›yor,
hareketin önünü tutan öncü iflçi kufla¤›n› da
sistemli bir çabayla fabrikalardan ve
iflletmelerden temizliyor. Bu iflçi hareketinin
sonraki dönemine de vurulan ve etkileri hala
da afl›lamayan büyük bir darbe oluyor.

1992 y›l› Newroz’u ise Kürt hareketinin
geliflme s›n›rlar›n› ortaya koyuyor ve onu
tarihi bir yol ayr›m› ile yüzyüze b›rak›yor.
Bu yol ayr›m›nda seçilen yol, devrimci
konumdaki Kürt hareketini zamanla bugünkü
reformist çizgiye sürüklüyor... Ayn› dönemde
ö¤renci hareketi yaflad›¤› k›s›rl›¤› bir türlü
aflam›yor, dar bir çerçeveye s›k›fl›p kal›yor...
Kamu çal›flanlar› hareketi geliflimini herfleye
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ra¤men sürdürüyor, fakat bürokratik-reformist
önderlik alt›nda bu hareketin olanaklar› da
zamanla heba oluyor.

Bütün bu geliflmeler devrimci ve reformist
kanatlar›yla Türkiye’nin geleneksel soluna
egemen iyimser havay› da al›p götürüyor.
Solda yeni bir tasfiyeci dalga baflgösteriyor.
’89 y›k›l›fl›n›n etkileri biraz gecikmifl olarak
Türkiye solunda da yank›s›n› buluyor. 20-30
y›ll›k parti ve örgütlerden baz›lar› tasfiye
olup gidiyor... ‚70‘li y›llar›n en büyük
örgütleri devrimle ideolojik ve örgütsel
ba¤lar›n› kopararak düzenin icazetine
s›¤›n›yorlar, birer birer yasal partiye
dönüflüyorlar. Halkç› ak›mlar s›n›fa yönelim
modas›n› k›sa zamanda bir yana b›rak›yorlar,
yeniden geleneksel alanlar›na, esas olarak da
semtlere çekiliyorlar.

’87-90 eylem dalgas›, 12 Eylül sonras›n›n
en önemli kitlese kabarmas› idi. Solu
toplam›nda haz›rl›ks›z yakalad› ve kal›c›
mevziler yaratmadan k›r›l›p gitti. O günden
bugüne Türkiye’de yaflanan, esas› yönünden
toplumsal durgunluk ve siyasal gericiliktir.

‹flçiler ve emekçiler o günden bugüne elbette
hep bir biçimde hareketlilik içinde oldular.
Gösteriler, eylemler hiç eksik olmad›. Kitlesel
kat›l›ml› 1 May›slar yafland›, Ankara’ya büyük
yürüyüfller gerçekleflti, ‹stanbul’un semtlerinde
kitlesel patlamalar oldu. Kürt halk› direniflini
kesintisiz olarak sürdürdü.

Fakat tüm bunlar belli s›n›rlar içinde kald›,
büyüyen ve geniflleyen birleflik bir dalgaya
dönüflmedi. Türkiye toplumunun ancak böyle
bir dalga ile temizlenebilecek 12 Eylül sonras›
kirli havas›, faflizm, flovenizm ve dinsel
gericilikle iyiden iyiye zehirlendi... Halen de
durum budur ve denebilir ki bugünün
Türkiye’sine tüm bir 12 Eylül sonras› dönemin
en kirli, en zehirli atmosferi hakimdir.

V
Komünistler zor dönemde zoru

baflard›lar

Kitlesel bir kabarman›n yafland›¤›
bafllang›ç y›llar›nda, Komünistler henüz bir
ilk örgütsel ve kadrosal temel yaratmak
u¤rafl›nda idiler. Bunda bir ölçüde baflar›
sa¤lad›klar› bir aflamada ise kitlesel kabarma
art›k geride kalm›flt›. Dalgan›n k›r›ld›¤› tarih
ile EK‹M 1. Genel Konferans›’›n toplad›¤›

tarih ayn›d›r: ’91 y›l› bafl›...
Komünistler kitle hareketindeki k›r›lmay›

izleyen ve solun hemen tümünü bir biçimde
etkileyen tasfiyeci cereyana kararl›l›kla
direndiler. Bunun kendi saflar›na etkisini de
ayn› kararl›l›kla bertaraf ederek, parti infla
sürecini ilerletmeye ve partinin kurulufluyla
taçland›rmaya verdiler tüm dikkatlerini.
‹deolojik geliflmeyi ihtilalci temellere dayal›
örgütsel bir geliflme eflli¤inde sürdürmekle
kalmad›lar, tüm güç ve enerjileriyle s›n›fa
yöneldiler. Büyük bir kararl›l›k ve inatla
fabrika ve iflletmelerde çal›flt›lar. Patlak veren
iflçi direniflleriyle her seferinde anlaml› ba¤lar
kurdular. Geçici semt hareketlenmelerinin
yaratt›¤› yeni halkç› cereyana prim
vermeyerek, s›n›f çal›flmas›na yüklenmeyi
inatla sürdürdüler. Bu çabalar içinde önemli
deneyimler biriktirdiler ve baz› ilk kazan›mlar
elde ettiler. Gençlik hareketi içinde
kazand›klar› güç ve olanaklar› da bir biçimde
bu çal›flmaya yönelttiler.

Bütün bunlar siyasal polisin sonu gelmeyen
ve her seferinde önemli kay›plara yolaçan
sald›r›lar› eflli¤inde oldu. Bu sald›r›lara ra¤men
komünist hareket, örgütsel varl›¤›n› ve günden
güne geniflleyen faaliyet kapasitesini hiç
kaybetmedi. Bir yeralt› yay›n› olan Ekim,
bütün bu dönem boyunca, üstelik art›k 15
günlük periyotlar halinde düzenli olarak
yay›nland›. Komünistler bu arada legaliteden,
legal araç ve olanaklardan da en iyi biçimde
yararlanmaya çal›flt›lar. Düzenli periyodik
yay›nlar, kitaplar, bültenler, broflürler
ç›kard›lar...  Özellikle siyasal poliste olmak
üzere, mahkemelerde ve zindanlarda direniflçi
bir kimli¤in temsilcisi oldular. Habib Gül
flahs›nda en iyi temsilcilerinden birini bulan
direniflçi bir gelenek gelifltirdiler, kendi direnifl
kültürlerini yaratt›lar.

Özetle komünistler, devrimci teorik
geliflmeyi devrimci pratik çal›flma ve eylemle
birlefltirdiler. Bunu, ihtilalci temellere dayal›
bir örgütsel geliflme zemininde ve s›n›fla
devrimci birleflmeye kilitlenen bu süreç
halinde yaflad›lar.

Zor ve elveriflsiz bir tarihi-toplumsal
ortamda bu zorlu çaba, Kas›m 1998‘de tarihi
bir baflar›yla taçland›. Genifl bir örgütsel
temsile dayanan TK‹P Kurulufl Kongresi,
haftalarca süren yo¤un çal›flmas›n›n ard›ndan
partinin kuruluflunu ilan etti.
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VI
“Devrim tarihimizde bir kilometre tafl›!”

“Devrim tarihimizde bir kilometre tafl›!”
TK‹P Kurulufl Kongresi Bildirisi partinin

kuruluflunu bu bafll›kla bildiriyor ve at›lan
tarihi ad›m›n anlam› hakk›nda flunlar›
söylüyordu:

“Partimizin kuruluflu, insanl›¤› ve
uygarl›¤› tükenifle ve y›k›ma sürükleyen
emperyalist-kapitalist dünya düzenine karfl›
kendi co¤rafyam›zdan yükseltilen militan bir
mücadele ça¤r›s›d›r. Partimizin kuruluflu,
ony›llard›r y›k›lmay› bekleyen Türkiye’nin
kokuflmufl ve çeteleflmifl kapitalist sömürü
düzenine militan bir savafl ilan›d›r. Partimizin
kuruluflu, ony›llard›r bu topraklarda devrim
ve sosyalizm davas› u¤runa kavga vermifl,
emek harcam›fl, ac› çekmifl, büyük yi¤itlik
örnekleri sergilemifl dünün ve bugünün
devrimci kuflaklar›n›n yaratt›¤› birikimin
güvenceye al›nmas›d›r. Ve nihayet partimizin
kuruluflu, kapitalist sömürü düzenini tarihe
gömecek ve bu u¤urda tüm emekçilere
önderlik edebilecek yetenekteki tek gerçek
toplumsal güç olan iflçi s›n›f›n›n devrimci
önderlik ihtiyac›n›n somut olarak
karfl›lanmas›d›r...”

Geçmifli devrimci temellerde elefltirip aflma
çabas›n›n ürünü olan TK‹P, ayn› zamanda
kendini bu geçmifl içinde oluflan tarihi
birikimin ürünü, mirasç›s› ve yar›nlara
tafl›y›s› ilan ediyordu:

“Türkiye Komünist ‹flçi Partisi dünyada ve
Türkiye’de zafer ve yenilgilerden oluflan zengin
bir devrimci miras›n üzerinde yükselmektedir.
Partimiz bu miras› kararl›l›kla savunmakta,
kendisini onun bugünkü temsilcisi ve yar›nlara
tafl›y›c›s› saymaktad›r...

“Fakat öte yandan partimiz bizzat bu ayn›
devrimci geçmiflin çok yönlü bir elefltirel
de¤erlendirmesinin ürünü olmufltur. Zay›f,
eksik ve kusurlu olan her noktada bu geçmifli
devrimci elefltiriye tabi tutmufl, ondan
gelecekteki mücadeleler için gerekli dersleri
ve sonuçlar› ç›karmaya çal›flm›fl, bu temel
üzerinde devrimci bir yenilenmenin ifadesi
olmufltur. Dünyada ve Türkiye’de y›k›c›
yenilgilerle sonuçlanan bir tarihi dönemle
devrimci hesaplaflman›n ürünü olan Türkiye
Komünist ‹flçi Partisi, bu konumu ve kimli¤i
ile yeni dönemi kucaklama iddias›ndad›r.”

TK‹P Kurulufl Kongresi bildirisi, partinin
nihai hedefini ve temel niteliklerini flu
sözlerle vurguluyordu:

“Partimiz komünist s›fat› tafl›maktad›r, o
komünizmin partisidir. Nihai hedefi, toplumun
s›n›flara bölünmesine kesin bir biçimde son
vermektir. Böylece bu bölünmeden do¤an her
türlü toplumsal ve politik eflitsizli¤i tamamen
ortadan kald›rmak, onun ürünü olan her türlü
kötülü¤ü kökünden yoketmektir. Bask›n›n,
sömürünün, her biçimiyle köleli¤in ilelebet
yokedildi¤i evrensel bir toplum düzenine
ulaflmakt›r.

“Partimiz devrimci bir kimlik
tafl›maktad›r; o devrimin, proletarya
devriminin partisidir. Bugün partimizin
önündeki temel devrimci görev, burjuvazinin
s›n›f egemenli¤inin y›k›lmas›, iktidar›n iflçi
s›n›f› taraf›ndan ele geçirilmesidir...”

“Partimiz iflçilerin, iflçi s›n›f›n›n partisidir.
Partimizin iflçi s›n›f›n›n temel ç›karlar›
d›fl›nda bir ç›kar›, temel amaçlar› d›fl›nda bir
amac› yoktur. ‹flçi s›n›f› toplumumuzu
bugünkü çürüme ve kokuflmadan muzaffer bir
devrimle çekip ç›karma yetene¤inde olan tek
gerçek toplumsal güçtür. Devrimimiz ancak
bu s›n›f›n önderli¤inde baflar›ya ulaflabilir.
Partimizin temel tarihi misyonu bu
do¤rultuda iflçi s›n›f›na yol göstermek, ona
bugünkü mücadelesinde önderlik etmektir.
Bunda baflar›l› olabilmek için iflçi s›n›f›yla et
ve t›rnak gibi kaynaflmak partimizin en acil
görevidir. Bu tüm öteki emekçi katmanlara,
toplumun tüm öteki ezilen kesimlerine
baflar›yla önderlik edebilmenin de biricik
maddi güvencesidir.”

VII
Devirmeyen darbe güçlendirdi!

TK‹P’nin kuruluflu 10 y›l› aflan zorlu bir
parti infla sürecinin ürünü olmufltu. Bu süreç
örgütsel bir infla, kadrosal bir birikim, pratik
bir mücadele deneyimi, direniflçi bir gelenek
ve s›n›f hareketiyle kurulan somut ba¤larda
maddi ifadesini bulmufltu. Partinin kuruluflu
bütün bu alanlarda yeni bir düzeyde geçifle
bir ça¤r›yd› da.

Ne var ki karfl›-devrim sald›r›s› buna izin
vermedi. Sermaye iktidar› Partinin kuruluflunu
parti örgütüne yönelik sistemli sald›r›larla
karfl›lad›. TK‹P bu sald›r›lardan büyük yara

Kas›m  2007  EK‹M  17



ald›, fakat y›k›lmad›. Partili kimli¤e ulaflt›ran
birikim bu türden sald›r›lar› baflar›yla
atlatabilmenin de en büyük güvencesiydi.
Partinin sald›r›lara bir yan›t olarak kaleme
ald›¤›“Devrimeyen darbe güçlendirir!” bafll›kl›
de¤erlendirmede bu flöyle ifade ediliyordu:

“Biz art›k partiyiz; bizim art›k bir ad›m›z,
bayra¤›m›z, program›m›z, çizgimiz, de¤erler
sistemimiz, gelece¤i kucaklama azmimiz ve
iflkenceci tak›m›n›n bir k›sm›n› flu günlerde
ayr›ca tan›ma olana¤› buldu¤u davada
sars›lmaz kadrolar›m›z var. Bu bir kimlik, bir
kültür, sars›lmaz bir moral kuvvet, gelece¤i
kucaklama iradesi ve h›rs› demektir. Bu
dokunulamaz ve y›k›lamaz bir kuvvettir, bu
partidir. Parti olmak herfleyden önce budur
ve düzenin bütün bir sald›r› ve fliddet
ayg›t›n›n bunun karfl›s›nda yapabilece¤i bir
fley yoktur. Bu oldu¤u sürece, ald›¤›m›z
örgütsel darbeleri, yaflad›¤›m›z fiziki kay›plar›
k›sa sürede misli ile telafi ederiz biz. Dahas›
yaflananlar›n sa¤lad›¤› paha biçilmez
derslerle daha bilinçlenmifl, güçlenmifl ve
bilenmifl olarak...”

Bu ayn› y›llar Türkiye’de siyasal gericili¤in
adeta flaha kalkt›¤› bir dönemi iflaretliyordu.
Öcalan’›n emperyalist-siyonist bir komplo ile
teslimi, TK‹P’nin kuruluflunun hemen sonras›na
denk geldi. Bu geliflme ve bunu izleyen ‹mral›
teslimiyeti, Türkiye’de burjuva gericili¤ine
büyük bir moral güç ve inisiyatif kazand›rd›.
Türkiye solu üzerinde yeni bir tasifiyeci bas›nç
oluflturdu. Önce Ulucanlar ve ard›ndan 19
Aral›k katliam›na varan hücre sald›r›s›, hemen
bunun sonras›na geldi. Büyük bedellere
malolan Zindan Direnifline ra¤men sald›r›
püskürtülemedi. Ard›ndan dünyada 11 Eylül
sonras› terörizme karfl› savafl histerisi
baflgösterdi ve Türk burjuva gericili¤i bundan
da en iyi biçimde yararland›. Öte yandan,
ipleri emperyalizmin elinde olan dinsel
gericilik odaklar› AKP eliyle yoksul y›¤›nlar›n
genifl kesimlerini denetim alt›na alarak düzene
ba¤lad›lar. Bu geliflme ve azd›r›lan flovenizm,
s›n›f ve kitle hareketinin geliflimini zora
sokarak, burjuva gericili¤ini ayr›ca rahatlatt›.
Bu çok yönlü gericilik ortam›nda solda
tasfiyeci çözülme ve savrulmalar yeni bir güç
kazand›. Solun genifl kesimleri burjuva
parlamentarizmi çizgisine kayd›.

TK‹P yaralar›n› iflte böylesine elveriflsiz
bir zaman kesitinde sard›. Darbenin ard›ndan

ortaya koydu¤u güvenli sözlerinin temelsiz
olmad›¤›n› kan›tlad›... Devirmeyen darbe
güçlendirdi... Sald›r›n›n yaralar› ad›m ad›m
sar›ld› ve parti çok yönlü bir pratik-örgütsel
geliflme sürecine oturdu.

TK‹P bugün her aç›dan en güçlü
dönemindedir. Soluk solu¤a bir çal›flma ve
mücadele prati¤inin içindedir. Sosyalizmle
s›n›f hareketinin devrimci birli¤ini sa¤lamak
inat ve kararl›l›¤›n› her zamankinden daha
güçlü bir biçimde sürdürmektedir. Bu özelli¤i
ile o bugünün Türkiyesi’nde s›n›f çal›flmas›
ile özdeflleflmifl tek devrimci siyasal
harekettir.  Fakat o ayn› zamanda büyük
kentlerin yoksul semtlerinde, kamu emekçileri
aras›nda, üniversiteli ve liseli gençlik içinde
de etkin bir çal›flma yürütmektedir. S›n›f
eksenli çal›flman›n oturmas›, öteki emekçi
katmanlara yönelik çal›flmaya yönelimi
kolaylaflt›rmaktad›r.

VIII
Güne yükleniyor, gelece¤e haz›rlan›yoruz!

Türkiye’de ‚60‘l› y›llar›n büyük sosyal
uyan›fl›na, düzen s›n›rlar›n› ve kurumlar›n›
aflamayan bir burjuva sosyalizmi damgas›n›
vurmufltu. ‚70‘li y›llardaki büyük halk
hareketine ise, ufku demokrasiyi ve
ba¤›ms›zl›¤› aflamayan devrimci küçük-burjuva
sosyalizmi damgas›n› vurdu. Bu iki ak›mdan
ilki bugünün reformist sol çevreleri flahs›nda,
ikincisi ise baz› devrimci-demokrat gruplar
flahs›nda halen de varl›¤›n› sürdürmektedir.
Fakat gerçekte ikisinin dönemi kesin olarak
kapanm›flt›r, üstelik daha ‚80‘li y›llarda. 12
Eylül yenilgisi burada bir dönüm noktas›
olmufl, ’89 y›k›l›fl› ise bunu pekifltirmifltir.

Türkiye’nin gelmesi kaç›n›lmaz yeni
devrimci yükselifline iflçi s›n›f› damgas›n›
vuracakt›r. Komünistlerin 20 y›l önce
yükseltti¤i ve TK‹P ile taçland›rd›¤› proletarya
sosyalizmi bayra¤›, bu yeni döneme ideolojik
ve örgütsel bir haz›rl›kt›r. Türkiye’nin devrimci
gelece¤i, bu haz›rl›¤›n her alanda ve her aç›dan
güçlendirilmesine, iflçi s›n›f› içinde ete kemi¤e
büründürülmesine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bu
baflar›ld›¤› ölçüde, gelece¤in devrimci
yükselifline proletarya eksenli devrimci
sosyalizm damgas›n› vuracakt›r.
Yaflas›n proletarya devrimi ve sosyalizm!
‹flçi s›n›f› savaflacak, sosyalizm kazanacak!
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Zorlu döneme devrimci haz›rl›¤›n
güncel anlam›

Siyasal süreçler dünya ölçüsünde giderek
artan bir h›zla sertlefliyor. Burjuvazinin çeflitli
alanlardaki temsilcileri bunu bugünün hakim
düzenine ve s›n›flar›na de¤il de düzenin
bugünkü yöneticilerine ba¤lama çabas›ndalar.
Uzun y›llar boyunca insanl›¤›n yaflad›¤› y›k›m
ve ac›lardan egemen s›n›f ad›na yönetenlerin
birinci derecede sorumlu olduklar› flüphe
götürmez bir gerçek. Genelde emekçiler de
bunun iyi-kötü fark›ndalar. Fakat sözkonusu
gerçe¤e de kaynakl›k etti¤i halde, emekçiler
yönünden bilincinde olunmayan ve burjuvazi
taraf›ndan da özenle gizlenmeye çal›fl›lan
olgu ise, tüm olup bitenlerin temel
kayna¤›n›n emperyalist-kapitalist sistem ve
dolay›s›yla esas sorumlusunun da sistemin
egemen s›n›flar› oldu¤udur.

‹flçi s›n›f› ve emekçi halklar neden
hesapta yok say›l›yor?

Bu gerçe¤in özellikle iflçi ve emekçi
s›n›flar›n bilincinden uzak tutulmas› sistemin
gelece¤i aç›s›ndan hayati bir önem tafl›yor.
Bu u¤urda harcanan çabaya, epey bir
zamandan beridir egemenlerin dünyay›
dilediklerince flekillendirdikleri propagandas›
efllik ediyor. Daha do¤rusu sürekli olarak
toplumlar›n zihnine, dünyadaki süreçlerin
günümüz egemenlerinin kontrolü ve iradesi
alt›nda flekillendi¤i/belirlendi¤i anlay›fl›
empoze ediliyor. Ayn› flekilde dünyan›n
yaln›zca emperyalist haramilerin dilediklerince
at koflturduklar› bir oyun sahas› oldu¤u
kan›ksat›lmaya çal›fl›l›yor. Bu bazen aç›k bir
dille do¤rudan, ço¤u zaman da dolayl›
yollarla yap›l›yor.

Oysa, bugün burjuvazinin ve onun siyasal
temsilcilerinin siyasal prati¤inin savafl ve
sald›rganl›kla karakterize olmas› ve siyasal
süreçlerin dünya ölçüsünde sertleflmesi, salt
bilinçli bir tercih ya da politikan›n ürünü
de¤ildir. Egemen s›n›f›n flu veya bu

kanad›n›n, onun dönemsel ve özgül
ç›karlar›n›n ifadesi flu veya bu siyasal gücün
iflbafl›nda olmas›, savafl ve sald›rganl›k
politikas›nda esasa iliflkin bir de¤ifliklik
yaratmayacakt›r. Zira izlenen temel
politikalar› son tahlilde belirleyen, “herfleye
kadir” burjuvazi ya da onun flu veya bu
kli¤inin özgül iradesi de¤il, kapitalizmin
temel iflleyifl yasalar›d›r. Gitgide derinleflen
bir bunal›m içine yuvarlanan kapitalist
düzenin sald›rganl›k ve savafl politikas›ndan
baflka bir seçene¤i yoktur. Burjuvazi savafl›
istemek zorundad›r, buna mahkumdur!

‹flte, ezilen ve sömürülen s›n›flar›n
bilincinden uzak tutulmaya çal›fl›lan olgu tam
da budur. Tüm kötülüklerin kapitalizmin
do¤as›ndan kaynakland›¤› gerçe¤inin bilinci
ç›kart›lmas› engellenmeye, kötülüklerin
yöneticilerden/kötü yönetimden kaynakland›¤›
yn›lsamas› bilinçlere yerlefltirilmeye
çal›fl›lmaktad›r.

Yaflanan geliflmelerin sistemin yap›sal
sorunlar›n›n ürünü oldu¤u ve temel
sorumlulu¤unu egemen sömürücü s›n›f›n
tafl›d›¤› unutturulabildi¤i ölçüde, günümüz
egemenlerinin her fleye kadir oldu¤u inanc›,
iflçi ve emekçilerin bilincinde iyice
pekifltirilebilecektir. ‹nsanl›¤›n mücadele
tarihine iliflkin belle¤in de silinmifl oldu¤u
düflünülürse, bunun san›ld›¤›ndan da önemi
oldu¤u görülür. Zira toplumsal geliflmenin
s›n›f çat›flmalar› temelinde flekillendi¤i, bu
çat›flman›n esas kuvvetinin ise kendileri
oldu¤u bilincine ulaflmad›klar› sürece, iflçi ve
emekçi kitleler güncel planda emperyalist
sald›rganl›¤a, nihai olarak da emperyalist-
kapitalist sisteme karfl› güçlü bir karfl›
sald›r›y› örgütleyemezler.

Esas olan› ak›lda tutman›n önemi

Bugün bizzat iflgal alt›ndaki topraklarda
yaflananlar, ezilen ve sömürülen s›n›flar›n
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tarihin flekillendirilmesinde iki karfl›t kutuptan
birini teflkil etti¤ini döne döne gösterdi¤i
halde, burjuvazinin ideologlar› kitlelerin
bilincini dumura u¤ratan propaganday› etkili
bir biçimde yapmay› sürdürüyorlar. Hem bu
yüzden, hem de siyasal süreçlerdeki
sertleflmeyi do¤ru kavrayabilmek aç›s›ndan,
emperyalizme dair halihaz›rda y›k›c› bir
biçimde kendisini d›flavuran evrensel
yasall›klar› her vesileyle hat›rlamak ve
hat›rlatmak san›ld›¤›ndan da büyük bir önem
tafl›yor.

Program›m›zda “Emperyalizm ve dünya
devrim süreci” bafll›kl› bölümde
“kapitalizmin temel e¤ilimlerinin ve geliflme
yasalar›n›n do¤rudan bir ürünü olan
emperyalizm”in, kapitalizmin bütün çeliflme
ve çat›flmalar›n› daha aç›k hale getirdi¤i,
fliddetlendirdi¤i, dünya ölçüsünde
genellefltirdi¤i ve onlara temel önemde
yenilerini ekledi¤i belirtildikten sonra, söz
konusu gerçek flöyle ifade ediliyor:

“17) Emperyalist tekeller aras›nda dünya
ölçüsünde süren k›yas›ya rekabet, büyük
emperyalist devletler aras›nda pazarlar,
hammadde kaynaklar›, kârl› yat›r›m alanlar›
ve genel olarak nüfuz alanlar› u¤runa
fliddetli mücadele biçimini ald›. Eflitsiz
geliflmenin fliddetlendirdi¤i bu mücadele,
görülmemifl boyutlara varan militarizmin ve
dünya egemenli¤i u¤runa verilen emperyalist
savafllar›n kayna¤› haline geldi.” (Program
Tüzük, s.21)

Devam›nda emperyalist-kapitalizmle ilgili
temel yasall›klar olabildi¤ince özlü ve çarp›c›
bir flekilde s›ralan›yor. Fakat bu kadar› bile,
dünyan›n halihaz›rdaki durumunu ve gidiflat›n›
anlamaya çal›fl›rken, mutlaka göz önünde
tutmam›z gereken gerçeklere iflaret etmek için
yeterlidir.

Temel çizgileri unutmadan bakt›¤›m›zda,
emperyalizmin dünya çap›nda artan
sald›rganl›¤›n›n ve siyasal süreçlerdeki
sertleflmenin uzun bir dönemdir süregelen bir
durum oldu¤unu görüyoruz. Nitekim Partimiz
bu dönemi oldukça erken bir evrede, “yeni
bir bunal›mlar, savafllar ve devrimler dönemi”
olarak tan›mlam›flt›r. Nas›l ki yak›ndan
bakmay› bilmeyen bir göz güncel geliflmeleri
genel çizgiler içinde do¤ru bir yere

oturtamazsa, yaln›zca güncel geliflmelerin
ayr›nt›lar› içinde bo¤ulan bir bak›flla da
genele dair bu tan›mlama yeterince iyi
anlafl›lamaz. Dönemle ilgili tan›mlaman›n
genel olarak “devrimci bir iyimserlik” ürünü
olmad›¤›n›n görülebilmesi için, birincisi
güncel geliflmeleri genel esaslar temelinde
çözümleme perspektifi, ikincisi de burjuva
propaganda ayg›tlar›n›n tahrip edici etkisine
karfl› olaylar›n ak›fl›yla ilgili asgari bir siyasal
haf›za gereklidir.

Zor dönemi fliddetlendiren
geliflmeler

fiüphesiz 11 Eylül olay›, emperyalist
sald›rganl›¤›n kendini çok daha pervas›z bir
flekilde d›fla vurmas›nda, dünya çap›nda
burjuva devletlerin daha ç›plak bir biçimde
bask› ve terör ayg›tlar› olarak tahkim
edilmesinde katalizör rolü oynad›. Ancak
bunun böyle olmas›, emperyalist-kapitalist
sistemin yap›sal olarak bask› ve terör, savafl
ve sald›rganl›k politikalar›na ihtiyaç duydu¤u,
11 Eylül öncesinde bir dizi alanda bu yönde
ad›mlar›n at›ld›¤› gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.
Emperyalist devletler, program›m›zda da ifade
edilen yasall›klar›n bas›nc› alt›nda, dünyan›n
de¤iflik bölgelerinde dolayl› ya da do¤rudan
içinde yer ald›klar› savafllarla yeniden pazar
ve nüfuz alan› taksimat› yap›yorlard›.
Amerika’n›n hegemonyas› alt›nda yekvücut
göründükleri sald›r›larda bile bir pazar
paylafl›m› kavgas› yaflan›yordu. Yaln›zca, 11
Eylül sonras›ndan farkl› olarak, uluslararas›
hukuk k›l›f›na uyulmaya çal›fl›l›yor, dünya
kamuoyunu ikna edici sebeplere ve sahte
meflruiyetlere ihtiyaç duyuluyordu.

Türkiye 11 Eylül rüzgâr›ndan olabildi¤ince
yararlanmak istese de, henüz “k›rm›z›
çizgiler”inin silinmedi¤i, çuval olay›n›n
yaflanmad›¤›, Kürt hareketine karfl› ‚99‘dan
beri çok önemli bir politik baflar› sa¤lad›¤›
ve F tipi sald›r›s›yla devrimci harekete karfl›
mevzi kazand›¤› bir dönemde, pratik planda
kontrollü sertlik politikas›n› sürdürmeyi tercih
etti. Zira o dönem AB’ye üyelik hevesiyle
emekçi s›n›flar›n düzenle ba¤› güçlendirilmifl
görünüyor, üstelik “AB’ye uyum” ad› alt›nda
terör devleti yasal ve teknik alanda s›n›rs›zca
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tahkim ediliyordu. Gerçi bu kadar› bile kimi
devrimci çevrelerde “Avrupa emperyalizmiyle
daha organik birli¤e ihtiyaç duyan ve
büyümüfl olan yerli tekelci sermayenin Avrupa
demokrasisine ihtiyaç duydu¤u” yönlü
anlay›fllara, dolay›s›yla mücadeleyi
“Avrupailefltirme” hevesine yol açmaya
yetebildi.

Ancak, Irak’›n iflgali, ard›ndan ABD ile
yaflanan gerilimler, Güney Kürdistan ile ilgili
süreç ve esasta da bölgedeki belirsizlik,
Türkiye’deki sermaye iktidar›n›n kontrollü
sertlik politikas›n›n yerini dizginlerinden
boflalmaya bafllayan bir gericili¤in almas›na
yolaçt›. Dahas› bu durum, tam da iflçi ve
emekçilerin dinci bir parti sayesinde uzun bir
dönemden beridir hiç olmad›¤› kadar
uysallaflt›r›ld›klar›, düzen içi kamplaflma
arac›l›¤›yla burjuvaziye yedeklendikleri,
tarihsel nitelikteki iktisadi-sosyal sald›r›lara
bile tepki gösteremedikleri bir zaman
diliminde yafland›. Özellikle 2005 Newroz
olaylar›n›n ard›ndan estirilen flovenizm ve
linç dalgas›yla birlikte, terör devleti
uygulamalar› da boyutland›.

Özellikle AB hayallerinin etkisini
yitirmesinden ve “Terörle Mücadele ve Polis
Vazife ve Salahiyetleri Yasalar›”ndaki
de¤iflikliklerden itibaren, devlet terörü ve
faflist bask›, dizginlerinden boflanm›flças›na
hayat›n her alan›nda hüküm sürüyor. ‹flkence
olaylar› giderek art›yor, gözalt›nda ölümler
yaflan›yor, sokak eylemlerine ac›mas›zca
sald›r›l›yor, hapishaneler iflkencehane olarak
iflletiliyor. Kürt hareketine karfl› ise geçmiflten
daha vahfli ve pervas›z bir flekilde kirli savafl
yöntemleri kullan›l›yor, vb…

Kesin olan flu ki, siyasal süreçlerdeki
sertleflme, Ortado¤u’daki geliflmelerin
yolaçt›¤› belirsizliklerden etkilense de, daha
genel bir e¤ilimin ifadesidir. Türkiye’de
sermaye iktidar›n›n en temel meselelerdeki
açmazlar› ve korkular›, bu e¤ilimi yaln›zca
daha fazla kamç›lamaktad›r.

Buradan bak›ld›¤›nda, dünyada ve
Türkiye’de uzunca bir dönemdir yaflanan “zor
dönem”in sertleflerek sürece¤ini söylemek,
yaln›zca basit bir gerçe¤in vurgulanmas›
olacakt›r. Zira dünya çap›nda burjuvazi tüm
esneme olanaklar›n› yitirmifl durumda.

Sistemin iflas› kendini çok daha etkili
sars›nt›larla d›fla vuruyor. Düne kadar “sosyal
refah”›n kalesi olan Avrupa’da, k›z›flan
emperyalist rekabetin ve bölgesel çaptaki
emperyalist savafllar›n ihtiyaçlar›
çerçevesinde, iflçi ve emekçi s›n›flara yönelik
sald›r› boyutlan›yor. Bu yaln›zca siyasi alanda
yaflanan bir geliflme de de¤il. Ekonomik,
sosyal, kültürel, moral tüm de¤erler
emperyalist sald›rganl›¤›n hedefi haline
getiriliyor. Ezilen ve sömürülen s›n›flar›n
tarihsel mücadeleleri sonucu evrenselleflmifl
birçok ilke, “özgürlük ve demokrasi ihrac›”
söylemi alt›nda tam bir pervas›zl›kla
çi¤neniyor. Art›k burjuvazi tüm dünyada iflçi
s›n›f› ve emekçilere karfl› savafl›m›n› daha
aç›k bir biçimde ve fliddet araçlar›yla
yürütüyor. Militarizm ve silahlanma ihtiyac›
her geçen gün daha fazla kendini dayat›yor,
bunun için büyük bütçeler ayr›l›yor.

Örgütsel yaflama çeki düzen vermek

‹nsanl›¤›n bütün bir mücadele tarihinin
döne döne do¤rulad›¤› tarihsel materyalist
bak›flaç›s›yla bak›ld›¤›nda, baflta iflçi s›n›f›
olmak üzere sistem karfl›t› tüm dinamiklerin
eninde sonunda siyasal mücadele sahnesine
ç›kacaklar›, dünya ölçüsünde hiç olmad›¤›
kadar derinleflen çeliflkiler gözöne al›nd›¤›nda,
bunun çok daha güçlü bir biçimde yaflanaca¤›
yal›n gerçe¤ini bir an bile unutmamak, tüm
haz›rl›klar›m›z› buna göre yapmak
durumunday›z. Bu bak›flaç›s›yla hareket
edildi¤inde, bugünden bu do¤rultuda geliflecek
hareketliliklere do¤ru bir flekilde önderlik
edebilmek ve toplumsal hareketlilik geliflti¤i
ölçüde onu kucaklamay› baflarabilecek bir
devrimci önderlik kapasitesine ulaflabilmek
için ise, devrimci perspektife s›k› s›k›ya ba¤l›
bir örgütlenme hayati bir öncelik
tafl›maktad›r.

Elbette genel devrimci stratejinin bir
parças› olarak, sertleflen siyasal sürece gö¤üs
gerecek bir örgütsel niteli¤i yeniden ve
yeniden üretebilmek bunun en asli
ö¤elerinden biridir. Bu, tan›mlanan zorlu
süreci asgari düzeyde gö¤üsleyebilmenin, bir
baflka deyimle devrimci bir kimlikle ayakta
kalabilmenin temel bir gere¤idir.
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Bunun parti örgütümüz aç›s›ndan güncel
anlam›, faaliyetimizi ve örgütlenmemizi
y›lmaks›z›n illegal temellerde
yap›land›rmakt›r. Partimizin en zor
dönemlerinde a¤›rl›¤› aç›k alana do¤ru kayan
politik faaliyetimizin kapasitesini
zay›flatmadan, bu kapasiteyi sertleflen
dönemin gereklerine uygun bir örgütsel
temelde üretebilmek, örgüt ve mücadele
anlay›fl›m›z›n temel ilkelerine vurgu yapmay›
özellikle gerektiriyor. Hele de devrimci
hareketin saflar›nda illegal mücadele ve örgüt
iradesinin k›r›lm›fl oldu¤u bugünkü koflullarda
bu, ülkemizdeki devrimci mücadele aç›s›ndan
çok daha belirleyici bir önem kazanm›fl
bulunuyor.

Bu çerçevedeki görevlerimizin bafl›nda,
illegal örgütsel yap›lanman›n gereklerine,
kural ve ilkelerine uygun bir örgütsel yaflam›
vakit geçirmeksizin oturmak gelmektedir. Bir
baflka deyimle, birinci sorunumuz örgütsel
yaflama çeki düzen vermektir. Bu yaln›zca
illegal örgütsel yap›y› sa¤lamlaflt›rmak demek
de¤ildir. Örgütsel yaflama çeki düzen
verilmesinden kastedilen, çekirdeklerinden en
d›fl çeperine kadar tüm parti örgütlerinin,
organ ve kolektiflerinin, üye, militan ve çevre
iliflkilerinin sertleflen sürece bilinç ve
örgütlülük düzeyinde sürekli olarak
haz›rlanmas›d›r.

Politik faaliyetin a¤›rl›¤›n›n yenilen
darbelerin ard›ndan bir dönem aç›k siyasal
çal›flmaya do¤ru kaym›fl olmas›, yukar›da
iflaret edilen sorunun önemini art›rmakta, bu
alanda kendini gösteren zay›fl›klar›n üzerine
ciddi bir biçimde gitmeyi gerektirmektedir.
Bu çerçevede birkaç noktay› hat›rlatmak
istiyoruz.

Her çal›flma alan›n›n kendi do¤as›ndan
kaynaklanan zay›fl›k ve üstünlük alanlar›
vard›r. Aç›k siyasal faaliyet etkin bir politik
faaliyet kapasitesi sergilemenin olanaklar›na
fazlas›yla sahip iken, öte yandan, rehavetin
ve gevflekli¤in kendini üretebildi¤i bir
çal›flma zeminidir. Deyim uygunsa, yeralt›n›n
meflakkatlerini yaflamam›fl, “örgüt
terbiyesi”nden geçmemifl, örgüt kültürü ve
bilinci alan›nda nispeten zay›f, bu aç›dan
e¤itimi eksikli güçlerin birikti¤i bir aland›r.
Birimlere ve kollektiflere dayal› bir

çal›flman›n örgütleniyor olmas› sorunun
çözümü için yeterli de¤ildir, ihtilalci örgüt
prati¤ini yaflamad›klar› sürece bu alandaki
güçler flu ya da bu düzeyde “eksikli”
kalacaklard›r. Herfleyden önce bu konuda aç›k
olmak gerekiyor. Fakat, tam da bu aç›kl›¤›n
kendisi, bu alanda çok daha hassas olmay›,
zay›fl›klar›n üzerine daha ciddi bir biçimde
gitmeyi gerektiriyor.

“Düzen içi bir yaflam” kurma e¤ilimi
zay›fl›k alanlar›ndan biridir. Bu zaafiyet
kendisini aç›k ve kaba bir biçimde d›fla
vurmasa da, yer yer “özel yaflam” alanlar›
üzerinden bir zemin yaratabiliyor. Örne¤in,
yoldafllar›m›z, devrimci mücadeleyle ba¤›n›
koparm›fl bir eflle apolitik bir yaflam›
paylaflarak ihtilalci bir örgütün kadrosu
olunamayaca¤›, “aileye karfl› sorumluluklar”
üzerinden devrimci bir yaflam kurulamayaca¤›
konusunda yeterli bir aç›kl›¤a sahip olabilmek
durumundad›r.

Bir di¤er sorun, aç›k siyasal faaliyette iç
illegalite alan›nda yaflanan zay›fl›klar. Yine
aç›k siyasal faaliyetin, “aç›kta olma”n›n
zemin haz›rlad›¤› bir zay›fl›k alan› bu.
“Yatay iliflki”lerin dedikodu ve liberal
laçkal›ktan baflka bir fley üretemeyece¤i,
sorunlar›n birim ve kollektiflerde tart›fl›lmas›
gerekti¤i, bunun tersinin kaba bir iç illegalite
ihlali oldu¤u konusunda yeterli aç›kl›¤›
yaratmak, bu sorunun üzerine de ciddi bir
biçimde gitmek durumunday›z. Aç›k siyasal
çal›flma aç›s›ndan iç illegalite biçimsel ya da
tali bir sorun de¤il, özellikle “zor dönem
devrimcili¤i”nin temel bir gere¤idir. Küçük
burjuvaziye özgü çevrecilik, ahbapçavuflluk
vb. türden iliflkiler iç illegaliteyi zaafa
u¤ratan, devrimci örgütü zay›flatan,
dedikoduya zemin haz›rlayan bir rol
oynamakta, ciddi bir tahribata yol
açabilmektedir. Bu alanda da ilkeli ve kurall›
bir bak›fl ve yaflam büyük bir önem
tafl›maktad›r.

Önemle iflaret etmek istedi¤imiz bir di¤er
nokta ise, aç›k siyasal faaliyetin kendini daha
kolay üretmesi nedeniyle, illegal örgütsel
yap›y› güçlendirme ihtiyac›n›n öneminin
yeterince kavranamamas›d›r. Burada, çok kaba
bir biçimde olmasa da, belli belirsiz bir
pragmatizm kendisini göstermekte, e¤er
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geliflmeyi bu alan üzerinden sa¤l›yorsak, bunu
de¤erlendirmeliyiz bak›fl› öne ç›kabilmektedir.
Oysa, aç›k çal›flma üzerinden katedilen
mesafenin güvenceye al›nmas› illegal örgütsel
temelin güçlendirilebilmesine ba¤l›d›r. Aç›k
çal›flman›n sundu¤u olanaklar üzerinden
sa¤lanabilen bir geliflme ilk bak›flta etkileyici
görünse de, önemli olan gelece¤e ne
b›rakt›¤›d›r. “Zor dönem” de¤erlendirmesi tam
da bu noktada önem tafl›maktad›r. Bizim
geçici baflar›lara de¤il, kal›c› mevzilere
ihtiyac›m›z var. Büyük bir sab›rla ve ad›m
ad›m bunu infla etme perspektifiyle hareket
edebilmek durumunday›z. Aç›k çal›flman›n
sundu¤u tüm olanaklar› en iyi bir biçimde
de¤erlendirmeli, fakat bunu illegal örgütsel
temeli güçlendirme perspektifi ve pratik
yönelimi ile yapabilmeliyiz.

Örgütsel yaflam›
devrimcilefltirmenin gerekleri

Örgütsel yaflama çeki düzen verilmesinin
ilk halkas› parti tüzü¤üne uygun bir örgütsel
iflleyiflin oturtulmas›d›r. Bunun anlam› her
düzeyde kurumsal iflleyiflin oturtulmas›, örgüt
komitelerine, birim ve kolektiflere dayal›
iflleyiflin egemen k›l›nmas›d›r.

Bunun da bir parças› olan ikinci bir
unsur, oturmufl bir organ yaflant›s›d›r. Düzenli
olarak toplanan, genel ve dönemsel hedefleri
konusunda net, canl› ve verimli tart›flabilen,
tart›flmalara dayal› planlara ve iflbölümüne
sahip bir organ, ifllevini yerine getirebilen bir
organd›r.

Bu zeminde iflletilebilecek üçüncü bir
halka, düzenli rapor mekanizmas›d›r.
Raporlar›n yaln›zca bilgilendirme amac›yla
kaleme al›nmad›¤›n›, bunun ötesinde bir
ifllevi oldu¤unu, olmas› gerekti¤ini biliyoruz.
Tabii ki partinin her düzeyde bilgiyle
donat›lmas› kolektif bilinç ve do¤ru bir
devrimci merkezi önderlik için olmazsa
olmazd›r. Bu anlamda rapor, kolektif bir
örgütsel iflleyiflin bafll›ca anahtarlar›ndan
biridir. Fakat rapor demek, kiflilerin ve
organlar›n kendileriyle, partileriyle iletiflimi,
karfl›l›kl› denetimi, faaliyet ve örgütlenmenin
sistematize edilmesi ve devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas› demektir. Öte yandan, dedikodu

ve laçkalaflma ortamlar›n›n kurutulmas›n›n
oldu¤u kadar “at izini it izinden ay›rt
etme”nin de önemli mekanizmalar›ndan
biridir.

Kolektif bir örgütsel iflleyifli oturtman›n
temel araçlar›ndan bir di¤eri, devrimci
elefltiri ve özelefltiridir. Devrimcilerin bu en
etkili silah›n›n do¤ru kullan›m›, hangi
düzeyde olursa olsun partiyle, örgütleriyle ya
da yoldafllarla tart›flmalar›n meflru zeminler
ve kanallar arac›l›¤›yla, devrimci aleniyet
temelinde yap›lmas› ile olanakl›d›r. Bunun
olmad›¤› yerde devrimci bir iç yaflam da,
geliflkin yoldafll›k iliflkileri de olamaz.
Bunlar›n yerini örgütsel oportünizm,
liberalizm ve laçkal›k, dedikodu ve yozlaflma
al›r.

Bütün bu ö¤eleri de içeren, fakat yaflam›n
her alan›n›n politiklefltirilmesi, devrimci
yoldafll›k iliflkileri, gündelik yaflam ve özel
iliflkiler alan›n›n devrimci bir temelde
örgütlenmesi gibi bir dizi hayati konuyu da
kapsayan bir alan olarak örgütsel iç yaflam›
devrimcilefltirme sorununun tafl›d›¤› öneme
ise, burada yaln›zca kolektif örgütsel iflleyiflin
bir baflka temel gere¤i olarak iflaret etmekle
yetinelim.

Son olarak, sertleflen sürece gere¤ince
haz›rlanman›n oldu¤u kadar, örgütsel yaflama
çeki düzen vermenin en önemli koflullar›ndan
birinin de kolektif temelde, sistemli ve çok
yönlü bir e¤itim oldu¤unu yeniden
vurgulayal›m. Bu konuda saflar›m›zda güçlü
bir fikir birli¤i ve pratikte bunu hayata
geçirme çabas› olsa da, bunun yeterli
olmad›¤›n› söylemeliyiz. Bu konuda daha
fazla bir yo¤unlaflmaya ihtiyac›m›z var.
Partimizin 20. y›l vesilesiyle iç kampanya
halinde örgütledi¤i e¤itim çal›flmalar›n›
süreklilefltirmenin yan›s›ra, tüm
yoldafllar›m›z›n bireysel olarak da okumaya,
araflt›rmaya, tart›flmaya ve yazmaya gere¤i
kadar zaman ve emek ay›rmas› gerekti¤ini
bir kez daha hat›rlatal›m.

“Güne yüklenme” devrimci iradesini
güçlendirmenin yolu faaliyetin her ad›m›nda
ihtilalci örgütlenmeyi sa¤lamlaflt›rmaktan
geçiyor. Bunun parti çal›flmas›n›n tüm
alanlar›nda, en ileri kadrosundan çeperindeki
güçlerine kadar kuvvetli bir bilince

Kas›m  2007  EK‹M  23



Siyasal kampanyalar›n s›n›f
çal›flmam›za etkileri üzerine

Partimiz zorlu bir dönemi geride b›rakt›.
Kuflkusuz bu kolay olmad›, zorlu dönem zorlu
mücadeleleri gerektirdi. Ancak partimiz bu
zorlu dönemi geride b›rakma çabas›nda
baflar›yla ilerledi. Bugün farkl› bir döneme
ad›m atm›fl bulunuyor.

Elbette partimiz aç›s›ndan zorlu bir
dönemin geride b›rak›ld›¤› vurgusu yan›lt›c›
olmamal›d›r. Yeni bir dönemin çok yönlü
görevleri tüm bir a¤›rl›¤› ile önümüzde
durmaktad›r. Ancak partimiz yeni dönemi
kazanabilmenin zeminlerini güçlendirmifl ve
sa¤lam ad›mlarla ilerlemifl bulunuyor.

Her ne kadar partinin zorlu bir dönemi
geride b›rakt›¤› yönünde bir belirleme yapm›fl
olsak da, Türkiye’nin bugünkü siyasal
koflullar›, geliflmelerin yeni mahiyeti ve
olaylar›n seyri kritik bir dönemin içinde
oldu¤umuzu tüm aç›kl›¤› ile göstermektedir.

Bu yeni döneme çok yönlü
haz›rlanabilmek, “Partiyi her alanda ve her
aç›dan güçlendirmek” çabas›n›n ›srarl›, inatç›
ve kesin bir kararl›l›kla sürdürülmesini zorunlu
k›l›yor. Ancak böyle bir çaban›n baflar›s› bizi
kendi stratejik hedeflerimize yürümede ve bu
hedefleri kazanmada sonuca götürebilecektir.
Bu çaba ise, her fleyden ve öncelikle, s›n›f
çal›flmas›nda sonuç alabilmekle do¤rudan
ba¤lant›l›d›r.

Partimiz s›n›f çal›flmas›nda y›llara dayanan
anlaml› bir birikime ve zengin bir deneyime
sahiptir. Bugün tüm gövdesiyle s›n›f›n
içindedir. S›n›f hareketine müdahale çabas›nda
çok de¤iflik araç, yol ve yöntemi bir arada
kullanabilmektedir. S›n›f çal›flmas›nda yol
katedebilmenin güç ve olanaklar›n› asgari
ölçülerde yaratabilmifltir. Bu toplam tablo,
s›n›f çal›flmas›nda yeni bir dönemine
girdi¤imize de iflaret etmektedir. Ancak, bu
yeni dönemi kazanabilmek için, burada ifade
edilen olumlu yanlar kadar zay›f ve yetersiz
kald›¤›m›z alanlara iflaret etmek, bunlar›n
üzerine kararl›l›kla gidebilmek durumunday›z.

Partimiz uzun bir dönemdir çeflitli
geliflmeler ve gündemler üzerinden siyasal

kampanyalar örgütlemektedir. Bu çapta
kampanyalar›n örgütlenebilmesi, Partimizin
geldi¤i düzeyi ve etkin bir siyasal faaliyet
örgütleme kapasitesinin ulaflt›¤› aflamay›
göstermektedir. Partimizin art›k politik bir
odak ve güç haline geldi¤i tart›flmas›z bir
gerçektir. Partimiz aç›s›ndan bu yeterince
aç›kt›r. Burada as›l vurgulamak istedi¤imiz,
Partimizin kazand›¤› bu düzeye ve çal›flma
kapasitesine ra¤men çal›flman›n sonuçlar›n›
örgütleme alan›ndaki yetersizlikleridir.

Do¤al olarak, bu düzeyde ve bu genifllikte
örgütlenen siyasal kampanyalar›n s›n›f
çal›flmam›z› güçlendiren bir rol oynamas›
gerekir. Ancak ne yaz›k ki, bunun böyle
oldu¤unu iddia edebilecek durumda de¤iliz.
Bu kampanyalar genel planda politik etkimizi
büyüten ve güçlendiren, sesimizi-solu¤umuzu
kitlelere tafl›yan, fliarlar›m›z› ve ad›m›z› iflçi
ve emekçilere tan›tan bir ifllevi yerine
getirmesine ra¤men, as›l olarak etkili olmas›
ve kendi sonuçlar›n› yaratmas› gereken alanda
bir zay›fl›¤a yolaçabilmektedir.

Böylesi siyasal kampanyalar›n yürütüldü¤ü
dönemlerin ard›ndan yap›lan
de¤erlendirmelerin aç›¤› ç›kard›¤› somut
sonuç; kampanya faaliyetinin s›n›f
çal›flmam›zda zay›flamaya yol açt›¤›
olgusudur. Partimizin s›n›f çal›flmas›
alan›ndaki stratejik hedeflerini ve önceliklerini
kazanabilmesi, bu sorunun çözümü ile de
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bir dönemi boydan
boya kaplayan etkili, yayg›n ve süreklilik
ifade eden bir çal›flman›n -kampanyalar›n-
ard›ndan belirlenen hedeflerin kazan›lmas›n›n
zor girebilmesi, dahas› s›n›f çal›flmam›m›z
mevcut düzeyinde bir gerilemeye
yolaçabilmesi ciddi bir sorundur. Bu sorunun
çözümü s›n›f çal›flmam›z›n gelece¤ini
do¤rudan ilgilendirmektedir.

Tüm temel çal›flma alanlar›m›z gelinen
yerde s›n›f çal›flmas›nda gündelik bir çal›flma
tarz›n› hayata geçirebilmekte, fabrika
çal›flmas›nda somut ad›mlar atabilmekte ve
sendikal çal›flma alan›nda anlaml› baz›
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ilerlemeler sa¤layabilmektedirler. S›n›f
çal›flmas› alan›nda al›nan bu mesafeye ra¤men,
yukar›da tan›mlamaya çal›flt›¤›m›z sorun
alan›n› yine de geride b›rakmay› baflaramam›fl
olmam›z, bu zay›fl›¤›n gerisinde nelerin
durdu¤unu ciddi bir biçimde sorgulamam›z›
gerektiriyor.

Bu sorun nereden kaynaklanmaktad›r?
Partimiz yaflad›¤› geliflim çizgisinin ortaya
ç›kard›¤› zeminleri ve imkanlar› kullanmada
bu yan›yla neden zay›f kalmaktad›r? Bu bir
planlama hatas› m›d›r ya da genel süreçlerle
somut çal›flma planlamas› aras›ndaki iliflkinin
do¤ru bir temelde kurulamamas›ndan
kaynaklanan bir yetersizlik midir? Bu sorular
do¤ru yan›tlanmad›¤›, bu konuda bir aç›kl›k
sa¤lanamad›¤› ölçüde, önümüzdeki dönem
yürütülecek kampanyalarda ayn› sorunla
yüzyüze kalaca¤›z.

Öncelikle flu noktay› aç›kl›kla ifade
etmeliyiz; s›n›f çal›flmam›zda belirgin bir
geliflme kaydetmemize ra¤men genel çal›flma
ile yerel çal›flma aras›ndaki kopmaz iliflkiyi
do¤ru bir temelde kuramay›, bu iki çal›flmay›
bütünlefltirmeyi baflaram›yoruz. Genel bir
çal›flman›n yerel bir çal›flma alan›nda
somutlanmas› süreçlerinde hala ciddi bir
zorlanma yafl›yoruz. Kuflkusuz, güç plan›ndaki
tablomuz, bu sonucunu ortaya ç›kmas›nda
önemli bir rol oynuyor.

Gündelik çal›flman›n kendi ak›fl› içinde
birçok iflin birarada yap›lmas› zorunlulu¤u,
karfl›m›za “güç s›k›flmas›” sorununu
ç›karmaktad›r. Güçlerimizin çal›flmam›z›n çok
yönlü ihtiyaçlar›na ve önceliklerine uygun
olarak do¤ru bir temelde görevlendirilmesi, bu
sorunun çözümünde belirleyici bir öneme
sahip olacakt›r. Sorunun bir yan›n› bu
oluflturmaktad›r.

Sorunun di¤er yan› ise flu. Genel
süreçlerin öne ç›kard›¤› tüm gündemleri kendi
asli çal›flmam›z› güçlendirici bir tarzda
iflleyebilmeli, bunun için de genel siyasal
gündemleri yerel çal›flmaya uyarlamay›
baflarabilmeliyiz. Bu alanda hala ciddi bir
yetersizlikle karfl› karfl›yay›z.

Yaflanan sorun genellikle; genel siyasal
gündemler yerel çal›flmalar›m›z› sekteye
u¤rat›yor, yerel çal›flma alanlar›nda belirlenen
hedefleri ve somut görevlendirmeleri
belirsizlefltiriyor, bir alandaki yo¤unlaflmam›z›
zay›flat›yor vb. argümanlarla tan›mlan›yor.

Sorunun böyle alg›lanmas› ve

tan›mlanmas› bir tek yanl›l›¤a iflaret ediyor.
Bu tek yanl› bak›fla dayal› alg›lama ortadan
kald›r›lmadan iflaret edilen sorunu aflmak da
mümkün olmayacakt›r. ‹kincisi, genel bir
sorun ya da gündemin mutlaka somut yerel
çal›flmayla ba¤›n›n kurularak ifllenebilmesi
gerekiyor. Bu baflar›lamad›¤› içindir ki, iflaret
etti¤imiz zay›fl›k alan› afl›lam›yor.

Yeni dönemde daha ileri mevzilere!

S›n›f çal›flmas›, iflçilerin fabrika yaflam›
üzerinden ortaya ç›kan sorunlar›na
müdahaleyle s›n›rl› kalan bir çal›flma de¤ildir.
Biz bu konuda her zaman bir aç›kl›k içinde
olduk. Hiçbir zaman s›n›f çal›flmam›z›n
mahiyet ve kapsam›n› bu darl›kta ifade
etmedik ve hiçbir dönem çal›flmam›zda böyle
bir darl›¤› yaflamad›k. ‹lk ortaya ç›kt›¤›m›z
andan itibaren s›n›f› devrimcilefltirme,
devrimci bir s›n›f hareketi gelifltirme
perspektifinin yön verdi¤i bütünlüklü ve çok
yönlü bir çabay› öne ç›kard›k. Bu çaba zaman
içinde güçlenerek devam etti. Art›k bunun
sonuçlar›n› somut olarak toparlayacak bir
aflamaya girmifl bulunuyoruz.

Olaylar›n bugünkü seyri s›n›f çal›flmam›zda
h›zla yol kat etmemizi zorunlu hale getirmifl
bulunuyor. S›n›f içinde maddi bir güce
dönüflebilmek, örgütsel temelimizi bu alanda
oluflturabilmek, kadrosal güçlerimizi bu
zeminden devflirebilmek, gelece¤in zorlu
devrimci görev ve sorumluluklar›n›
yüklenebilmenin biricik güvencesi olacakt›r.
Bugünün Türkiye’sinde s›n›fa dayal› bir temel
yarat›lmadan ileriye do¤ru hiçbir ciddi ad›m
at›lamaz. Bu gerçek tüm ç›plakl›¤› ile gözler
önündedir. Olaylar›n bugünkü tablosu bunu
ayr›ca do¤rulamaktad›r.

S›n›f devrimcileri gelece¤in zorlu
görevlerine bugünden haz›rlan›rken, bu basit
ama temel önemde gerçe¤i hiçbir biçimde
gözden kaç›ramayacaklard›r. Bu bilinç ve
perspektifle hareket ederek s›n›f›n ba¤r›nda
kök salmay› baflarabildiklerinde, gelece¤in
daha zorlu dönemlerinin karfl›lar›na
ç›karabilece¤i her türlü güçlü¤ü altedebilecek
bir kuvvet ve iradeye sahip olabileceklerdir.

Komünistlerin ideolojik çizgileri, y›llara
dayal› faaliyetlerinin sa¤lad›¤› bilinç aç›kl›¤›,
misyonlar›n›n yükledi¤i devrimci
sorumluluklar›, onlar›n bu zorlu görevi
baflarabilmelerinin güvencesidir.
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Kadrolaflma sürecinin baz›
sorunlar›

Devrimci s›n›f mücadelesi yürüten illegal-
ihtilalci bir parti için kadrolar›n tafl›d›¤› tayin
edici önem yeterince aç›kt›r. Tekrara düflmek
pahas›na, devrimci kadrolar›n kritik önemini
özlü bir flekilde dile getiren pasaj› yeniden
hat›rlayal›m:

“Do¤ru politik çizgiye sahip olmak, bu
elbette ilk ve en önemli meseledir. Fakat yine
de yetersizdir. Do¤ru politik çizgi ilan edilmek
için de¤il, hayata geçirilmek için gereklidir.
Ama onu hayata geçirmek için, Parti’nin
politik çizgisini anlayan, bu çizgiyi kendi
çizgisi olarak benimseyen, bu çizgiyi hayata
geçirmeye haz›r, pratikte gerçeklefltirmeye
haz›r, bu çizginin sorumlulu¤unu alabilecek,
savunabilecek, bu çizgi için mücadele
edebilecek kadrolara, insanlara ihtiyaç vard›r.
Aksi halde do¤ru politik çizgi ka¤›t üzerinde
kalma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kal›r.”
(Komünist Enternasyonal’de Kadro Sorunlar›
Üzerine, s.146, ‹nter Yay›nlar›)

Bir devrimci partide militanlar›n burada
tan›mlanan kadro niteli¤ine ulaflmak gibi bir
önceliklerinin olmas› gerekti¤i aç›kt›r. Ancak
içinde bulundu¤umuz verili koflullarda, yani
s›n›f ve kitle hareketinin alabildi¤ine zay›f
oldu¤u, gericili¤in dünya ölçüsünde oldu¤u
kadar ülkemizde de dizginlerinden boflald›¤›,
bunun ürünü siyasal atmosferin a¤›rl›¤›n›
fazlas›yla hissettirdi¤i bir dönemde, yukar›da
tan›mlanan düzeye ulaflman›n belli güçlükleri
oldu¤u da bir gerçektir. Zira devrimci bir
niteli¤i ifade eden bu düzeye ulaflabilmek,
böyle zorlu dönemlerde çok yönlü ve yo¤un
bir eme¤i, çok daha büyük bir iradi çabay›
gerektirmektedir. Bunun böyle oldu¤unu
komünist partilerin tarihsel deneyimlerden
oldu¤u kadar, komünistler olarak kendi
süreçlerimizden de biliyoruz.

‹stenilen düzey ve geliflimi
yavafllatan etkenler

Örgüt konferanslar›m›z›n yan›s›ra Parti

Kurulufl Kongresi de kadrolaflman›n
sorunlar›n› ele alm›fl, sorunun önemine çubuk
bükmüfl, güncel boyutunu ise enine boyuna
tart›flm›flt›r. “Kadrolaflman›n ancak s›cak
mücadele prati¤i içerisinde, sistemli, hedefli
ve istikrarl› bir siyasal s›n›f çal›flmas›
yürütülerek, çok yönlü bir e¤itimle
sa¤lanabilece¤ini” saptayan Kurulufl
Kongresi, parti politikalar›n› hayata geçirecek
kadro kriterlerinin asgari çerçevesini ise flöyle
çizmifltir:

“Bu sorumluluklar›n hakk›n›, elbette ki
kendini tümüyle iflçi s›n›f› davas›na adam›fl;
ideolojik politik çizgiyi hiç de¤ilse asgari
düzeyde özümsemifl; kendisini örgütün asli bir
ö¤esi olarak gören ve bunun gereklerine
uygun hareket eden; örne¤in Parti
Tüzü¤ü’nde belirtilen haklar›n› kullanmay›
bilen, görev ve yükümlülüklerini yerine
getirme çabas›n› yaflam›n eksenine koyan,
sa¤lam bir devrimci militan kimli¤e sahip
partili kadrolar verebilir…” (Örgütsel
cephedeki görevler ve kadrolaflman›n
öncelikleri, Ekim, Say›: 230, Kas›m 2002)

Parti, burada yap›lan tan›mlamaya uygun
kadrolar yetifltirmekte, kadro rezervi olan
parti militanlar›n›n düflünsel donan›mlar›n›
gelifltirme, devrimci dönüflümlerini
h›zland›rma ve nihayet kadro düzeyine
s›çratma noktas›nda pek çok sorunla karfl›
karfl›ya kalmaktad›r. Bu sorunlara kaynakl›k
eden pekçok öznel ve nesnel etken mevcuttur.

Militanlar›n kadrolaflma süreçlerini
yavafllatan nedenler aras›nda; s›n›f ve kitle
hareketinin bir türlü afl›lamayan zay›fl›¤›, sol
hareketin yaflad›¤› tasfiyeci sürecin devrimci
güçleri de bir biçimde kemiren etkisi, düzen
gericili¤inin toplumu zehirlemede ald›¤›
mesafe, daha öznel planda ise tek tek
kadrolar›n donan›m yetersizli¤i, s›n›fsal
kökenleri, kifliliklerinin flekillendi¤i sosyal
ortam vb., bir dizi etkeni saymak mümkün.

Birkaç bafll›k alt›nda özetledi¤imiz
sorunlara k›saca göz atal›m.
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S›n›f ve kitle hareketinin zay›f tablosu,
devrimci siyasal faaliyetinin merkezine s›n›f
çal›flmas›n› oturtan partimizin baz›
militanlar›n› flu ya da bu düzeyde olumsuz
etkileyebilmekte, geliflim süreçlerini zora
sokabilmektedir. Zira, s›n›f çal›flmas›nda büyük
bir ›srar ve kararl›l›k sergileyen, istikrarl› bir
faaliyet yürüten komünistlerin, harcanan yo¤un
eme¤e ra¤men ulaflabildikleri kazan›mlar halen
s›n›rl›d›r. Bu böyle olmakla birlikte, baz›
temel de¤erlendirmelerimizde de vurguland›¤›
gibi, partiyi hem s›n›fla bütünleflme hem s›n›f
içinden kadrolaflma aç›s›ndan kendi geliflim
sürecinin en ileri düzeyine tafl›yan da,
ilkelerinden sapmadan ve stratejik
önceliklerinden flaflmadan sürdürülen bu ›srarl›
ve istikrarl› çal›flma olmufltur.

Devrimci siyasal s›n›f çal›flmas›na
bütünsel bakabilen, bu konuda yeterli bir
ideolojik donan›ma sahip olan, bu çal›flman›n
stratejik önemini kavrayan bir parti militan›,
kimi zaman moral bozucu, can s›k›c›, hatta
flevk k›r›c› tutum ya da davran›fllarla
karfl›laflsa bile, bunu tahlil etmekte, bunun
yaratt›¤› etkiyi aflmakta fazla güçlük çekmez.
Elbette siyasal s›n›f çal›flmas›nda iflçi ve
emekçilerle dolays›z iletiflim içinde bulunan
parti militanlar›, karfl›l›kl› etkileflim süreci
içerisindedir. Ancak olgular› parçal› de¤il
bütünsel, yani diyalektik yöntemle
irdeleyebilen parti militanlar›, güncel
faaliyetin sözünü etti¤imiz türden
olumsuzluklar›yla karfl›laflt›klar›nda, bunlar›
sorun etmeden yollar›na devam etmeyi
baflarabilmektedirler.

S›n›f ve kitle hareketinin verili durumunu
bilince ç›karmak için ise, partinin 7. Y›l
vesilesiyle s›n›flar mücadelesinin farkl›
dönemlerdeki seyriyle ilgili yapt›¤›
de¤erlendirmeye (Ekim, Say›: 243, Aral›k
2005) bakmak gerekir:

“Buna iliflkin derin diyalektik kavray›fl›
ve ölçüyü biz marksistler bizzat Marks’›n
kendisinden ve en veciz ifadelerle alm›fl
bulunuyoruz. Tarihin yavafl ve evrimsel bir
ilerleyifl içinde oldu¤u zamanlarda ’20 y›l,
bir günden fazla de¤ildir’ diyen Marks, ama
‚daha sonra yirmi y›l› kapsayacak günler
gelebilir‘ diye vurgulam›flt›r. Bununla bize
tarihsel evrimin a¤›r ilerleyifl dönemleri ile

bunu kaç›n›lmaz olarak izleyecek olan
s›çramal› geliflmelerin diyalektik bütünlü¤üne
nas›l bakmam›z gerekti¤ini anlatmak
istemifltir.” (Güne Yüklenmek ve Gelece¤e
Haz›rlanmak, Parti De¤erlendirmeleri-2,
s.356)

‹lerici-devrimci parti ve örgütlerin
güçlerinin son derece s›n›rl› oldu¤u bugünkü
koflullarda, sol hareketten yans›yan tablonun
iç aç›c› olmad›¤› ortadad›r. Tasfiyecilik süreci
derinleflerek devam ederken, bundan ba¤›ms›z
olmayan apolitikleflme de yayg›nlafl›yor.
Güçlerdeki s›n›rl›l›¤› aflma kayg›s›, ilkelerin
ve stratejik önceliklerin bir yana
b›rak›lmas›na yol aç›yor, hesapl› ve faydac›
yaklafl›mlar kaba biçimlerde d›fla vurabiliyor.
S›n›f ve kitle hareketinin zay›fl›¤›na eklenen
bu tablo do¤al olarak, devrimcileflme süreci
yeni güçler üzerinde olumsuz bir etki
yarat›yor. Partimizin saflar›na akan
militanlar›n bir k›sm› da flu veya bu düzeyde
bu tablodan etkileniyor.

Oysa komünistler bugüne kadar, iki
yenilginin ürünü tüm olumsuz koflullara
ra¤men, stratejik perspektiflerine ve
önceliklerine uygun bir politik-örgütsel
faaliyeti örgütlemede büyük bir kararl›l›k ve
tutarl›l›k sergilemifllerdir. Yedikleri a¤›r
darbelere ra¤men, stratejik hedeflerine uygun
bir politik-örgütsel faaliyette ›srar etmifller,
sonuçta partiyi kendi tarihinin en ileri
geliflme düzeyine tafl›may› baflarabilmifllerdir.
Partili militanlar, solun iç aç›c› olmayan bu
tablosuna yolaçan nedenleri irdeleme baflar›s›
gösterebildiklerinde (ki bu ideolojik
donan›m›n ad›m ad›m güçlendirilmesini
gerektirmektedir), partinin Türkiye devrimci
hareketi aç›s›ndan tafl›d›¤› özel misyonun
bilinciyle sorumluluklar›na dört elle
sar›lmakta güçlük çekmeyeceklerdir.

Devrimcilik öncesi yaflamdan kalan
zay›fl›klar afl›lamad›¤› ölçüde, düzen
gericili¤inin ideolojik propagandas›n›n insan›n
düflünce ve duygu dünyas›n› hedef alan
kesintisiz ve çok yönlü sald›r›s› bilinçlere
s›zacak kanallar bulabilmektedir. Zira geçmifle
ait afl›lamayan her düflünce ve davran›fl,
düzenin içimizdeki kal›nt›lar›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Bu gedikler kapat›lamad›¤›
sürece, geri yönleri besleyen, bilinçleri
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buland›ran sald›r›lara karfl› donan›m eksik
kalacakt›r.

Militanlar›n geliflim süreci geçmiflin
izlerini silip bilinci berraklaflt›rma yönünde
ilerledi¤i müddetçe afl›lamayacak engel,
çözülemeyecek sorun yoktur. Bu noktada her
militan›n, ama özellikle s›n›f d›fl›ndan gelen
ve henüz s›n›f içinde dönüflme olana¤›
bulamayan militanlar›n kesintisiz bir iradi
çaba içinde olmalar› gerekti¤i hiçbir koflulda
unutulmamal›d›r. Böyle bir iradi çaba
sergilenemedi¤inde, devrimcilik öncesi
yaflamdan kalma düflünce tarz› ve bunun
dolays›z ürünü olan geçmifle ait al›flkanl›klar
afl›lamaz, dahas› bu konuda tutucu
davran›fllar›n a¤›r basmas› da ço¤u durumda
kaç›n›lmaz olur.

Bu tür sorunlar›n arka plan›na
bak›ld›¤›nda, kiflilerin s›n›fsal konumunun,
içinde yetiflti¤i sosyal ortam›n önemli bir rol
oynad›¤› görülecektir. Kiflili¤i böyle bir
ortamda flekillenen insanlar›n bak›fllar› ço¤u
zaman eksik/parçal› olabilmekte, bunu aflmay›
sa¤layacak koflullar›n elveriflsizli¤i, de¤iflim/
dönüflüm sürecini yavafllatmaktad›r. Devrimci
militan›n öncelikle bunu bilince ç›kartmas›,
içinden geldi¤i sosyal ortam›n devrimcileflme
süreçleri üzerindeki etkisini hiçbir biçimde
küçümsememesi, bunun getirdi¤i zay›fl›k ve
eksikliklere karfl› amans›z bir mücadele
vermesi gerekir. Unutamak gerekir ki s›n›f
devrimcili¤i dünyay› de¤ifltirme iddias›d›r ve
bu gerçekten büyük bir iddiad›r. Öncelikle
kendini de¤ifltirmek bilinç ve iradesine
dayanmad›¤› sürece böyle bir iddia
kaç›n›lmaz olarak bofllukta kalacakt›r. Kendini
de¤ifltirmek ve devrimci temellerde
dönüfltürmek ise, herfleyden önce devrimcilik
öncesi yaflam›n tüm yönleriyle köklü bir
biçimde hesaplaflmay›, bu konuda yürekli,
kararl› ve tavizsiz olmay› gerektirir.

Dönüflüm sürecinde parti örgütlerinin
kritik önemi

Her devrimcinin düzenden kopuflunun,
yani devrimcileflme sürecinin kendine özgü
yönleri vard›r. Hemen her devrimcinin
yaflam›nda politikleflme, devrimci mücadeleye
kat›lma süreçleri, bu süreçlerde yaflanan

deneyimler, edinilen ilk izlenimler ve bu
izlenimlerden yans›yan sorunlar vard›r. Buna
ba¤l› olarak, kafada oluflmufl “ideal” ile
“gerçeklik” aras›ndaki aç› da bazen sorunlara
yol açabilmektedir.

Bu tür sorunlar› çözmek esas olarak
partinin sorumlulu¤udur. Bunun yolu parti
organlar›n›n, birimlerinin, hücrelerinin düzenli
iflletilmesinden, kucaklay›c› kolektif iç
yaflam›n oturtulmas›ndan, ufuk aç›c›,
gelifltirici, canl› bir politik atmosferlerin
yarat›lmas›ndan, bunlar›n saptanm›fl hedeflere
odaklanm›fl bir devrimci s›n›f çal›flmas›yla
birlefltirilmesinden geçmektedir.

K›sa sürede bu düzeye ulaflmak her parti
örgütü için mümkün olmasa da, bu hedeflere
odaklanmas› gerekti¤i yeterince aç›kt›r. Öte
yandan, bunun böyle olmas›, sözünü etti¤imiz
sorunlar›n afl›lmas›nda partili kadrolar ile
militanlar›na düflen özel sorumlulu¤u ortadan
kald›rm›yor. Zira “e¤itim, parti/organ yaflam›
üzerinden kolektif oldu¤u kadar her bir
yoldafl›n bireysel inisiyatifine dayal› da bir
sorumluluktur. Verili koflullar›m›zda kolektif
yönlendiricilik alt›nda bireysel çabaya çok
daha fazla önem verilmek
durumundad›r.”(age)

Parti Kurulufl Kongresi, militanlar›n
kadrolaflmas› ve partili kadro niteli¤inin
yükseltilmesi için dört boyutlu bir e¤itim
çerçevesi çizmektedir:

 “Teorik e¤itim, klasik teori, art›
program e¤itimidir. Politik e¤itim, kadrolar›n
hareketin politik çizgisi, takti¤i, döneme
iliflkin görevleri temeli üzerinde e¤itimidir.
Pratik e¤itim, insanlar› mücadele içerisinde,
do¤ru bir çal›flma tarz›na dayal› yarat›c›,
giriflken, militan ve savaflç› bir pratik içinde
e¤itmektir. Örgütsel e¤itim, örgüt iç yaflam›
içerisinde e¤itmektir; elefltiri-özelefltiri,
demokrasi, disiplin, yoldafll›k, aç›kl›k, bütün
bu temeller üzerinden insanlar› e¤itmektir...”
(TK‹P Kurulufl Kongresi Belgeleri/Örgütsel
Sorunlar, s.32)

Parti örgütlerimiz bu e¤itimi hayata
geçirmeyi baflard›¤›nda, militanlar›n
kadrolaflma sürecinde yaflad›¤› zorlanma
alanlar›n›n afl›lmas› ve kadro niteli¤inin
yükseltilmesinin önünde fazla bir engel
kalmayacakt›r.
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Yeni dönem gençlik mücadelesi
ve gündemleri üzerine

Gençlik hareketi geçmifl dönemden
devrald›¤› yap›sal sorun ve yetersizliklerle
yeni bir döneme bafllam›fl bulunuyor. Bu
çerçevede hareketin biriken sorunlar›n› ele
alacak, komünist gençli¤in bu sorunlara
müdahalesinin yönünü tan›mlamaya
çal›flaca¤›z. Elbette hareketin genel
sorunlar›na dair tart›flmalarla beraber,
komünist gençlik faaliyetinin sorun, olanak
ve hedeflerini tan›mlamak ve bu çerçevede
›srarl› bir pratik sergilemek günün temel
sorumlulu¤udur.

Gençlik sorunu ticarileflen e¤itimin
bir sonucu olarak derinlefliyor

Yeni dönem gençlik mücadelesi aç›s›ndan
ticarileflen e¤itim sürecinin ortaya ç›kard›¤›
çok yönlü sonuçlar mücadelenin
kitleselleflmesinin nesnel olanaklar›n›
art›rmaktad›r. Bu aç›dan yeni dönemin temel
gündemi ticarileflen e¤itim ve çok yönlü
sonuçlar› olacakt›r.

Bu iki temel bafll›k alt›nda sonuçlar›
flöyle toparlamak mümkün. Birincisi e¤itim
hizmetlerinde yaflanan dönüflüm ve e¤itimin
piyasaya göre yeniden tan›mlanmas› (paral›
e¤itim, üniversite-sermaye iflbirli¤i, giriflimci
üniversite), ikincisi ise bu sürecin ve toplam
neo-liberal dönüflümlerin bir sonucu olarak
gençli¤in karfl› karfl›ya bulundu¤u iflsizlik ve
geleceksizlik sorunudur. Bu iki sorun kendi
özgün alt bafll›klar› ile yeni dönem gençlik
mücadelesinin temel gündemlerini
tan›mlamakta, hareketin dinamik bir ç›k›fl
yapabilmesinin de ba¤l› oldu¤u ana
gündemsel çerçeveyi oluflturmaktad›r.

Faflist ve flovenist kudurganl›¤a karfl›
halklar›n kardeflli¤i savunaa¤›z

Özellikle son bir haftad›r yayg›nl›k
kazanan faflist floven sald›rganl›k yeni

dönemde gençli¤in gündeminde olmak
durumundad›r. Sömürgeci sermaye devleti çok
yönlü bir sald›rganl›kla Kürt halk›n› hedef
tahtas› haline getirmifltir. Kirli savafl›n daha
da derinlefltirilece¤i, kardefl Kürt halk›na
dönük ›rkç›-floven kudurganl›¤›n daha da
t›rmand›r›laca¤› bir döneme girilmifl
bulunuyor. Bu dönem ayn› zamanda her
renkten ilerici muhalefetin de ezilmeye
çal›fl›laca¤› bir dönem olacakt›r. Zira daha
flimdiden tüm ilerici muhalefete yönelen bir
linç kampanyas› bafllat›lm›fl bulunuyor.

Toplumda yaflanan bu gerici kutuplaflma
elbette üniversitelerde de belirgin bir biçimde
kendini gösterecektir. Önümüzdeki dönemde
üniversitelerde de faflist sald›r›lar›n artmas›na
tan›kl›k edece¤iz. Bu sürece karfl› h›zla
birleflik bir mücadele hatt› örmek zorunlulu¤u
ile karfl› karfl›yay›z. Bu, yaflanan geliflmelerin
ilerici ve devrimci güçlere yükledi¤i temel
bir sorumluluktur. Vakit geçirmeksizin
üniversitelerde “halklar›n kardeflli¤i”
ekseninde bir politik faaliyeti örmek, genifl
gençlik kitlelerine Kürt halk›na dönük
sald›rganl›¤›n gerisindeki nedenleri anlatmak
zorunday›z. Bunun baflar›lamad›¤› koflullarda,
flovenizm zehriyle zehirlenmifl bir gençli¤i
kazanma flans›m›z bulunmuyor.

Gençlik demokratik üniversite
mücadelesini gündemlefltirmelidir

Yeni dönemin bir di¤er önemli bafll›¤› ise
üniversitelerde yayg›nl›k kazanan anti-
demokratik uygulamalard›r. Yaflanan son
süreç ve ortaya ç›kan savafl hali, bu durumun
nedensiz olmad›¤›n› tüm aç›kl›¤› ile
göstermifltir. Son birkaç y›ld›r üniversiteler
geçmifl dönemleri aflan bir kapsamda k›flla
mant›¤› ile iflleyen yerler haline gelmifltir.
Yak›n zamandaki “güvenlik protokolu” ile bu
süreç liselere de tafl›nm›fl, son dönem geliflme
e¤ilimi tafl›yan lise mücadelesi henüz
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bafllang›c›nda devletin sistematik bask› ve
terörüyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

Önümüzdeki sürecin devrimci siyasal
çal›flma aç›s›ndan daha zor geçece¤i aç›kt›r.
Zira sistem tüm kurumlar› ile insanlar›
zehirlerken, savafl içerde ilerici-devrimci
kesimlere ve Kürt halk›na karfl› bafllat›lm›fl
bulunuyor. Önümüzdeki sürecin zorlu bir
süreç olaca¤› bilinciyle yeni dönemde
demokratik haklar›m›za özel bir vurgu
yapmak, haklar ve özgürlükler mücadelesini
gündemlefltirmek sorumlulu¤u ile karfl›
karfl›yay›z.

Kampanya çal›flmas›n› baflar›yla
yürütmek dönemin öncelikli görevidir

Bafllam›fl bulunan kampanya çal›flmas›n›,
yaflanmakta olan sürecin a¤›rl›¤›na karfl›n,
etkin bir biçimde yürütmek günün temel
görevidir. Kampanya kapsam›nda düzenin
yapay taraflaflt›rma çabalar›n› teflhir ederken,
öte yandan gençli¤i kendi gerçek sorunlar›
çerçevesinde taraflaflt›rma hedefiyle hareket
edecek, bunu güncel geliflmelerin ortaya
ç›kard›¤› sonuçlar ile bütünlefltirece¤iz. Zira
bugünkü taraflaflt›rma çabas› toplumu derin
bir biçimde etkilemektedir.

Bugünkü koflullarda yaflanan taraflaflman›n
karfl›s›na ç›kmak ve gençli¤i sosyal sald›r›lara
karfl› taraf olmaya ça¤›rmak kolay olmasa da,
bu konuda ›srarl› ve etkili bir faaliyeti
örgütlemek temel bir sorumluluktur.
Kampanya kapsam›nda çok yönlü bir
ajitasyon-propaganda faaliyeti ve kitle
çal›flmas› yürütecek, gençli¤in kendi gerçek
talepleri ile düzene karfl› mücadeleye
çekilmesi için etkin bir çaba harcayaca¤›z.

Taflra üniversiteleri, ö¤renci yurtlar› ve
meslek yüksek okullar› temel hedefimiz

Son dönemde gençlik mücadelesinin
kitlesel taban›n›n merkez üniversitelerden
taflra üniversitelerine kayd›¤›n› belirtmifltik.
Bu durum, kitlesel bir gençlik mücadelesi
gelifltirmek, öte yandan gençlik içinde s›n›fsal
temelli bir ayr›flma ve saflaflmay›
gerçeklefltirmek aç›s›ndan önemlidir.

Önümüzdeki dönemde taflra üniversitelerine
yönelik politik-pratik çal›flma ve örgütlenme
faaliyetini, geçmifl dönem pratiklerimizin de
deneyimleri ›fl›¤›nda, etkin bir biçimde
yürütmek durumunday›z. Geçti¤imiz y›l
örgütlenen çal›flmalarda bu alanda ciddi bir
yetersizlik yafland›¤› tespitinde bulunmufl,
faaliyetimizin a¤›rl›kla bu alana yönelmesi
gerekti¤ini vurgulam›flt›k.

Taflra üniversitelerinde yürütülecek
faaliyetin baflar›l› sonuçlar yaratabilmesi için,
belli bafll›klar alt›nda bu alan dönük
hedeflerimizi k›saca tan›mlayal›m:

Öncelikle bu alana yönelik özgül
politikalar üretmek, etkin bir kitle çal›flmas›
içinde örgütlenme çabas› sergilemek
belirleyici bir önem tafl›maktad›r. Bu alandaki
bask› koflullar› bu aç›dan zorlay›c› olmakla
beraber afl›lamaz de¤ildir. Etkili bir politik
faaliyet örgütlemek, insanlar›n karfl›s›na çok
yönlü yol, yöntem ve araçlarla ve sürekli bir
biçimde ç›kmak, bu alanda sonuç alabilmek
aç›s›ndan önemlidir.

Bu alandaki gençler derin bir yaln›zl›¤›,
sosyal, kültürel ve politik olanaklar aç›s›ndan
yoksunlu¤u yaflamaktad›rlar. Bunu dikkate
almak, gençli¤in sosyal ve kültürel
üretkenli¤ini politik hedefler çerçevesinde
gelifltirmeyi baflarabilmek durumunday›z.
Esnek araçlarlarla kültürel-sanatsal faaliyetler
ve bu faaliyetler çerçevesinde oluflturulan
örgütlenmeler, baflar›l› sonuçlar al›nabilmesi
aç›s›ndan önemlidir.

Bir di¤er nokta; yeni dönem çal›flmas›
kapsam›nda taflra üniversitelerinde yerel yay›n
çal›flmas› h›zla gündemlefltirilmeli, bu
faaliyetin ilerici duyarl›l›¤›n kendini ifade
edebilece¤i bir genifllikte örgütlenmesi
sa¤lanmal›d›r.

Bu çal›flman›n baflar›s›n›n bir di¤er
koflulu ise, faaliyet yürüten yoldafllar›m›z›n
kendi kabu¤una s›k›flm›fl bir konumlan›fltan
uzak durmalar›, genifl kitlelere ulaflmay›
sa¤layacak bir sosyal kimlikle hareket
edebilmeleri, bu konudaki yetersizlikleri
aflmak için etkin bir çaba içinde olmalar›d›r.

Öte yandan, taflra üniversitelerinin
yan›s›ra özellikle ö¤renci yurtlar› ve meslek
yüksek okullar› temel bir yönelim alan›
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olarak tan›mlanmal›d›r. Bu alanlarda al›nacak
mesafe, gençlik çal›flmam›z›n baflar›s›
aç›s›ndan temel önemdedir. Henüz çok fazla
güç ve olanaklara sahip olmad›¤›m›z bu iki
alan›n sorun ve gündemlerine iliflkin bir
tart›flma süreci bafllatmak, bunu pratik
hedeflerle birlefltirmek ertelenemez bir
görevdir.

Liseli gençlik faaliyeti ve platformlar›n
yayg›nlaflt›r›lmas› sorunu

Liseli gençlik çal›flmas›n›n yayg›nlaflmas›,
gençlik çal›flmam›z›n bütününü kesen önemde
bir sorundur. Zira liseli gençli¤in tafl›d›¤›
mücadele olanaklar›, yak›n dönemin s›n›rl›
pratiklerinin sonuçlar› üzerinden tüm aç›kl›¤›
ile ortadad›r. Önümüzdeki dönemde liseli
gençli¤in kendini ifade edebilece¤i esnek
politik örgütler arac›l›¤› ile politik
mücadeleye çekilmesi temel bir hedef olmak
durumundad›r. Son dönemde ve özellikle
merkezi liseli yay›n›n›n ifllevinin yeterince
anlafl›lamamas› nedeniyle, esnek platform
çal›flmalar›n›n yerelleflmesi hedefi
zay›flam›flt›r. Merkezi lise yay›n› ne yerel
yay›nlar›n alternatifidir ne de platform
çal›flmalar›n›n hedefleri ile çeliflmektedir.
Onun görevi, yerellerde üretilecek
merkezi bir politik çerçeveyi ortaya
koymakt›r.

Bugüne kadarki çal›flmam›zde mesafe
al›nabilmenin gerisinde, etkin bir politik
müdahale ile liseli gençli¤e yönelimin
baflar›labilmifl olmas› vard›r. Lise
çal›flmam›z›n illerden bafllayarak çeflitli esnek
platformlar arac›l›¤› ile bu süreci
güçlendirmesi, öte yandan da bölgeler ve
liseler düzeyinde yerelleflebilmesi, ancak
platformlar›n do¤ru ve etkili kullan›m› ile
baflar›labilir.

Liseli genç komünistlerin kampanya
çal›flmas› boyunca tüm yerellerde bu esnek
platform çal›flmalar›n› hayata geçirmeleri,
bulunduklar› tüm yerellerde, güç ve
olanaklar›n s›n›rl›l›¤›na tak›lmadan, etkin bir
politik çal›flmay› örgütlemeleri yeni dönemin
hedefi olacakt›r.

Yeni dönemi kazanmak için ileri!

Yeni dönemi kazanmak, komünist gençlik
faaliyetinin geliflmesi ve yayg›nlaflmas› hedefi
ile etkin bir iradi çaba sarfetmek anlam›na
gelmektedir. Bu öznelci bir yaklafl›m de¤ildir,
gençlik hareketinin biriken olanaklar›na daha
etkin bir müdahale anlam›na gelmektedir.
Önümüzdeki süreçte geçmifl dönemi aflacak
kapsamda bir faaliyeti örgütlemek ve daha
genifl alanlara yaymak görev ve sorumlulu¤u
bizi bekliyor.

Burada öncelikli olan iki temel yönden
birisi sürecin politik ve örgütsel ihtiyaçlar›na
yan›t verebilecek bir kadrolaflma çabas›,
di¤eri ise faaliyetin her ad›m›nda esnek
araçlarla örgütlenmesi alan›nda al›nacak
mesafedir. Temel politik hedeflerimize
ulaflman›n yolu, bu iki alanda sa¤lanacak
baflar›dan geçmektedir.

Hareketin tüm yap›sal sorunlar›na ve
açmazlar›na karfl› birleflik bir gençlik
mücadelesi gelifltirme hedefi ile sürece
yüklenelim. Yeni dönemde baflar›y›
belirleyecek olan›n, faaliyeti örgütlenmeye
tafl›mada sergilenecek iradi ve ›srarl› çaba
oldu¤u bilinci ile hareket edelim.

Yeni dönemi kazanmak için ileri!

Genç Komünistler
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Devrim ve sosyalizm mücadelesinin 20. Y›l›nday›z!

Geçmifli aflt›k, gelece¤i kazanaca¤›z!

Türkiye devrimci hareketi 20 y›l önce bir
yenilgi sonras› dönemde ve bir yol ayr›m›nda
idi. Bu yol ayr›m›, görkemli bir devrimci
yükselifl döneminin ard›ndan gelen kolay bir
yenilgiye karfl› tutum üzerinden ortaya
ç›k›yordu. Bu yenilginin nedenleri üzerinde
derinlemesine durulacak, gerekli sonuçlar
ç›kar›l›p geçmifl devrimci temellerde afl›lacak
m›yd›, yoksa geçmifli savunmak ad› alt›nda
pratikte iflas› kan›tlanm›fl eski çizgide ›srar
m› edilecekti?

Biz komünistler 20 y›l önce ilk tutumun
savunucular› olarak ortaya ç›kt›k. Yenilginin
dersleri temelinde geçmiflle devrimci
hesaplaflmay› savunduk. Geçmiflin devrimci
kazan›mlar›n› koruyup ileriye tafl›yabilmenin
biricik olanakl› yolunun da bu oldu¤unu
›srarla söyledik. Bu olmad›kça, de¤il ileriye
yürümek, geçmiflin devrimci kazan›mlar›n›
koruyabilmenin bile olanaks›z oldu¤unu
vurgulad›k.

20 y›l›n ard›ndan bugün zaman sözünü
söylemifl bulunuyor.

Yenilgiden ö¤renmeye yanaflmayanlar,
buna yolaçm›fl yap›sal zaaf ve zay›fl›klar›n›
görmezlikten gelenler, bulunduklar› yerde bile
duramad›lar, aflamad›klar› geçmiflin de
gerisine düfltüler. Ya devrimden koparak
düzenin icazet s›n›rlar› içine geçtiler, ya da
hepten tasfiye oldular, yok olup gittiler.

Biz ise ayn› dönemde devrimci bir çizgi
temelinde devrimci bir örgüt yaratt›k, bunu
iflçi s›n›f›n›n devrimci partisinin kuruluflu ile
taçland›rd›k. Bugünün Türkiye’sinde devrim
ve sosyalizm bayra¤›n› yükseklerde tutuyoruz,
bafllang›ç döneminin heyecan› ile yolumuzu
yürüyoruz. Geçmifli savunmak ad›na bize
karfl› gerici bir ayak direme gösterenlerin
çoktan terkettikleri geçmifl devrimci miras› da
biz savunuyoruz, iflçi s›n›f› devrimcili¤i
çizgisinde ileriye, gelece¤e de biz tafl›yoruz.

Geride kalan 20 y›l, büyük umutlara konu
olan ilk birkaç y›l say›lmazsa, büyük bir
bölümü ile Türkiye’de sosyal durgunlu¤un ve
siyasal gericili¤in egemen oldu¤u bir tarihi
dönem oldu. Halen de bu dönemin içindeyiz.
Fakat bunun geride kalaca¤›ndan, Türkiye iflçi
s›n›f› ve emekçilerinin yeniden, yenilenmifl
bir taze enerji ile mücadele sahnesine, üstelik
geçmifltekinden daha etkin bir biçimde
ç›kacaklar›ndan kuflku duymuyoruz.

Komünistler olarak geride kalan 20 y›lda
katteti¤imiz masefeyi buna yanl›zca bir ilk
haz›rl›k say›yoruz. Güne bütün varl›¤›m›z ile
yükleniyor, gelece¤e en iyi biçimde
haz›rlanmaya bak›yoruz. Partiyi devrimci s›n›f
hareketi zemininde y›k›lmaz bir kuvvet haline
getirmek için tüm gücümüzle çal›fl›yoruz.
Türkiye’de devrimin ve sosyalizmin
gelece¤inin bütünüyle buna ba¤l› oldu¤unu
çok iyi biliyoruz.

Yaflas›n Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!
Yaflas›n proletarya devrimi ve sosyalizm!
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	Text1: Son olarak, sertleşen sürece gereğince hazırlanmanın olduğu kadar, örgütsel yaşama çeki düzen vermenin en önemli koşullarından birinin de kolektif temelde, sistemli ve çok yönlü bir eğitim olduğunu yeniden vurgulayalım. Bu konuda saflarımızda güçlü bir fikir birliği ve pratikte bunu hayata geçirme çabası olsa da, bunun yeterli olmadığını söylemeliyiz. Bu konuda daha fazla bir yoğunlaşmaya ihtiyacımız var. Partimizin 20. yıl vesilesiyle iç kampanya halinde örgütlediği eğitim çalışmalarını süreklileştirmenin yanısıra, tüm yoldaşlarımızın bireysel olarak da okumaya, araştırmaya, tartışmaya ve yazmaya gereği kadar zaman ve emek ayırması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.“Güne yüklenme” devrimci iradesini güçlendirmenin yolu, faaliyetin her adımında ihtilalci örgütlenmeyi sağlamlaştırmaktan geçiyor. Bunun parti çalışmasının tüm alanlarında, en ileri kadrosundan çeperindeki güçlerine kadar kuvvetli bir bilince dönüşmesi, en verimsiz anlarında bile sınıf çalışmasında ısrar ve iradeyi sürekli kılmamızı sağlayacak ve bu uğurda sarf edilen emekler emperyalist kapitalizmle nihai hesaplaþmamızı zaferle taçlandırmanın karşı konulmaz silahlarını yaratacaktır.  


