


KAVGASINDA TURK|YE VE DUNYA DEVRIMiNiN
GELEcEGi vRrRru pnnriruiz rKp/ML, 40. KURULU$
vtoOttUutuNDE, cereceGi, uzuN sUReti, HALK-

ceRilr-R sAVA$ryLA KAZANMANTN ADTDTR!

Partimizi Ortaya Qrkaran Tarihi $artlar
Bundan tam 40 yrl 6nce, 24 Nisan 1972'te, partimiz

TKP/ML, kurucu-kuramcrsr yoldag lbrahim Kaypakkaya
6nderli$inde tarih sahnesine gtkacak; ve boylece, TUrkiye ve
TUrkiye-Kurdistanr'nrn birlegik proletaryasr, gergek komUnist
partisine "yeniden" kavugacaktt. Bu tarih, gegitli milliyetlerden
ve inanglardan iggi srnrfr ve emekgi halk yt$tnlartn OncU feneri
Partimizin, dUnya proletaryasrnrn TUrkiye taburunun kurulug
tarihidir.

Partimizin ortaya grkrgr, Suphi sonrasr onca yrllrk aradan
sonra Ulkemizde yakrlan "ilk komunizm megalesiydi". Partimiz
TKP/ML, Mustafa Suphi yoldag Onderli$inde 1920 Eylul'unde
Baku Kongresi'nde kurulan TUrkiye KomUnist Partisi'nin (TKP)



devamr, mirasgtst ve komunist geleneklerinin sUrdUrUcUsudur.

Partimizin kurulugunun ilanl, Suphi ve yoldaglartntn hain
bir tuzakla Kemalistler taraftndan katlediliginin ardtndan gegen

50 yrllrk pasifist-parlamentarist-revizyonist dOnemden sonra,
Ulkemizdeki toplumsal evrimlegmenin toplumsal devrime
geligme olana$r sa$lamast baktmtndan yagamsal dnemde bir
dayanak noktasrydt

Bu tarih, 24 Nisan 1972 larrhi, TUrkiye iggi ve devrimci
hareketinde bir kilometre tagtydt. Bu, legalitenin yerine
illegalitenin, barrggrl-parlamentarist mUcadelenin yerine
"devrimci zor"un, "dUzen iEi" mUcadele bigimlerinin yerine
"dUzen drgr" mUcadele bigimlerinin, pasifizmin yerine ihtilalci
devrimcili$in, Kemalizm gakgakErlr$t yerine onunla kdklu
kopugun, KUrt ulusal sorununda tabulara meydan okuyugun ve
de muharebe meydanlartnda silahlarrn elegtirel gUcU egliginde
fagizme meydan okuyarak ayaga do$rulugun tarihiydi.

Dahasr; bu tarih, devrimimizin soylu amag ve fikrine gergek
bir yanrttr. Bu, Onceki doneme egemen olan Marksizm elbisesi
igindeki revizyonizme ve onun kUflU ruh haline tUm kesinli!i ve
keskinli$iyle meydan okuyan yeni bir donemin nirengi noktast
ve de 6nceki elli yrllrk kokugmug havayr temizleyen "politik bir
frrtrnaydr". Qok daha da onemlisi bu, Marksizm kalpazanltgt
ve sulandrrrlmtg Marksizme kargt, devrimci Marksizmi, onun
buyUk ehemmiyete sahip ideolojisini "stnlfla bulugturan" gUqlu

bir rgrktr. Bu rqrkla birlikte, TUrkiye proletaryast burjuva-feodal
iktidarr alt etme Uzerinden kendi "stntf egemenli$ini" kurmada
gergek bir 6rgUtUne, bir saldrrr ve savunma silahtna, ona
"zihinsel besini" sa$layan Komunist OncU'sune, partimiz TKP/
ML'ye kavugacaktt.

$u da bir gergekti ki, slnrfrn OncU'sU olarak partimiz TKP/
ML, bundan krrk yrl once, bir anda ortaya grkmadr. D6nemin,
demindeki uluslararasr ve ig kogullarrn bir UrUnU olarak, a!tr
yeraltr kogullarrnda verilen son derece yogun ve zorlu bir
mucadele sUrecinden grkrp geldi. Elbette ki bu zorlu sUrecin
"mimarr", parlimizin "entelektUel hazinesi" olarak yoldag Ibrahim

Kaypakkaya'ydr.

O, teori ile pratigin, akrlla cesaretin, kegfetmeyle
de$igtirmenin, bilme ile yapmanrn fevkalade bir senteziydi.
iradenin ddnUgturme gUcUnu kitlelerin ategi iginde ete-kemile
bUrUndUren en rafine temsilcisiydi Partimizin. Elbette ki,
yoldag Kaypakkaya ve onun dnderlik ettigi partimizin tam da
1970'li yrllarrn bagrnda varolmastnr saglayan lehte etmenler
ve elverigli kogullar vardt. Partimiz de, donemin kUgUk burjuva
ihtilalci orgutleri de anrn uygun tarihi kogullartntn rUzgartnl
arkasrna alarak igte keskinlegen stntf mUcadelesi, yer yer silahlt
gatrgmalara varan iggilerin, k6ylUlerin ve gengli$in glg gibi

bUyUyen mucadele yatagtndan kendilerine yolu agttlar.

(l)

Neydi partimizi ortaya grkartan tarihi kogullar

Parlimizin de iginden grktp geldi0i 1970'li ytllar, devrim
ve sosyalizme gebe eski toplumun do$um sanctlartntn tUm

dUnyada ve ozellikle de Asya, Afrika ve Latin Amerika'da
srklagtrgr bir ddnemi ifade ediyordu. Ote yandan bu ddnem,
emperyalistler arastnda, 6zellikle de ABD ile Rus Sosyal
Emperyalistleri arasrnda yagmalama, kdlelegtirme ve somUrme
Uzerinden dalagmanrn yeginlegerek sUrUp gitti$i bir donemdi.
DUnya pazarlannt ele gegirme ve nufus alanlartnt genigletme
u$runa sUren kavla, bu d6nemin en belirgin gizgisi olmastna
kargrn, bu mecrada, aslolan, somUrge ve yart-somUrgelerin
ezilen halklarr ve mazlum milletlerinin emperyalizm ve dUnya
gericililine kargr aya$a do$rulan sarsrct direnigiydi. Bu donem,
bir yanryla emperyalistler arasr ndaki geligme ve uzlagmazl tklart n
hrz kazandr$r, ama 6te yandan emperyalist soygun, saldrrr
ve ya$maya kargr yer kUrenin ezilen halklarrnrn dUnyanrn
krrlarrnda heybetlice ayala do$rulmalarrnrn, ulusal ve srnrfsal
m uharebelerin in sUrece damgas r n r basmasr yla karakterize ol u r.

Bir yanda, sermaye, genigleyen yeniden Uretiminin OnUndeki
tUm engelleri kan ve zorbalrkla agmaya galrgtrken; ote yandan,
ezilen halklar emperyalizm ve dUnya gericililine kargr en sert
cenklegme igindeydi. Devrim dalgasr bu yrllarda da 6zellikle



dunyantn "krrlarrnda" hrz kesmeden devam ediyordu. Ekim'in
ve Qin devriminin yaydr$r rgrk bura halklarrna ilham kayna$r
olmayt sUrdUrUyordu. DUnya, devrimci bir mayalanma igindeydi.

Ama 6te yandan bir gey daha vardr ki o da, BUyUk Proleter
KUltUr Devrimi'nin yankrlanan top seslerinin yer kUreyi sarsan
etkisiydi. 1966 yrlrnda Mao'nun, "ategini benim yaktrgrm"
dedigi BuyUk Proleter KUltUr Devrimi, kitlelertabanrnda "suyun
kayna$rna inen" bUyUk ehemmiyete sahip bir deneme olarak
yerlegik tabulara meydan okuyarak ve "dUnya 96rUgU sorununu",
Marksizm ile revizyonizm, proletarya ile burjuvazi, sosyalist
yol ile kapitalist yol arasrndaki mUcadeleyi merkezine koyarak
tUm dUnyada yankrlanryordu. Nasrl ki, Ekim Devriminin sagtr!r
rgtk, dUnya proletaryasr ve ezilenler igin uyan ganr olduysa, ve
nasrl ki Qin vb., devrimler bu surece fevkalade geligme olana$r
sa$ladrysa, aynr gekilde on milyonlann katrlrmryla gergeklegen
BPKD de, sefalete itilen kitlelerve dUnya proletaryasr tabanrnda
son derece etkili oldu. Qin'de milyonlan ayaQa kaldrran bu
hareket, dUnyayr da soka$a ddken muazzam bir tarihsel rol
oynadr.

Dahasr: 1970'li yrllarr besleyen bagka bir temel dayanak
noktasr daha vardr. O da 1968-1969 yrllarrnda "her geyi ve
hemen gimdi istiyoruz" giarryla 6zellikle Avrupa'yr ve dunyayr
sarsan "isyan yrllarr"nrn kraterinden yaytlan lavlardr. Agrrlrk
merkezi Paris olan, ltalya ve hatta Meksika'nrn kalbinde
dltrmlerle sonuglanan Avrupa'daki bu 6Qrenci tabanrna dayalr
isyan dalgasrnrn sarsrcr etkisi tUm dUnyada alev topu halini
almrgtr. Bu yrllarda Batr Avrupa muazzam bir toplumsal
kaynagma iginde bulmugtu kendini. Ve bilinir ki bu hareket
salt 6$renci eylemleri ile srnrrlr kalmamrg, hem "merkezlerin",
geligmig kapitalist Ulkelerdeki srnrf hareketinin potansiyel
gUglerini harekete gegirmede uyanct rolU gormUg ve hem de
"gevrelerde", s6mUrge ve ba!rmlr Ulkelerdeki tutugmaya hazrr
yanro maddenin alev almasrnda bir dr9 faktor olarak Uzerine
dUgeni fazlasryla yerine getirmigti.

Ama gu da bir gergekti ki, aSrrlrk merkezi Paris ve Avrupa

olan 1968 Hareketi, dUnya Olgeginde yUkselmekte olan devrim
sularrnrn dalgalarr arasrnda Ozsuyuna kavugmugtu. Bir yanryla

Qin'de Mao Zedung dnderli$inde sUrmekte olan BPKD ve bir
yanryla da Vietnam devrimive dUnyayr sanp sarmalayan ve tUm
bn 20.yuzyrlrn gegerli savagrm ydntemi olan gerilla savaglarrnrn
dunyayr sarmalayan etkisi bu hareketin gekillenmesinde en
etkili dr9 faktor olarak iglev gOrmUgtu. 1968'li yrllartn BPKD ve
Vietnam Devriminin sarsrcr etkilerinin dUnyayt kastp kavurdulu
d6neme denk gelmesi rastlantr olmasa gerektir.

DUnya 1970'in egi$i ve sonrasrnda geligme ve gatrgmalarla,
kaos ve kegmekegle ig ige yol alryordu. Kapitalist Ulkelerdeki
emek-sermaye geligmesi, sosyalist Ulkelerle emperyalist ulkeler
arasrndaki geligme ve emperyalistlerin kendi aralarrndaki
geligmeden gok daha giddetli olarak emperyalizmle ezilen halklar
arasrndaki geligme 6nde duran kutupsal zrtlrk olarak, dUnya
gaprndaki gidigata yon veren bag ve belirleyici geligme olarak
geligmelerin odak noktasrnr, a$rrlrk merkezini olugturuyordu.
Savag ve devrim terazisinin devrim kefesi "esas akrm" olarak
a$rr basryordu. Kimi zaman emperyalistlerin kendi aralarrndaki
geligme b6lgesel planda yer yer ye$inlegse de, ne sosyalist
Ulkelerle kapitalist Ulkeler arasrndaki geligme ve ne de kapitalist
merkezlerdeki burjuvazi-proletarya geligmesi, ezilen halklarrn
emperyalizme kargr verdigi mUcadele kadar one grkmamrgtr.
Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarrnrn devrim ve sosyalizm
tabanrna dayalr proleter srnrf karakterli ve kUgUk burjuva
6nderlikli mUcadeleleri esas mUcadeleler olarak slrrecin 6z9tin
mecrasrna damgasrnr basryordu.

1917 Ekim Devrimiyle agrlan proleter devrimler ga!r,
Uzerine dugeni, bu yrllarda da kuvvetle yerine getiriyordu. Ve
hem de en etkili aragla'. gerilla savaglarryla. Gerilla savagr, bu
heybetli, hoyrat ve devrimlerle ilerleyen ga!rn temel mUcadele
bigimi olarak tUm bir yizyla damgasrnr basacak ve onun
do$rulugundan gUphe edenlerin ellerini iki yana dUgUrUrcesine
ttrm bir arz yuvarlalrnr dolagarak dUnyalrlagacak ve boylece
tarihin Srnavrndan bagarryla grkacaktr. . Ve bu yrllarda, dUnyada



devrimin "nesnel kogullarr" devrim igin son derece elverigli idi.

Elbette ki, Che Guevara'nrn 1967 Ekim'indeki trajik
olUmU, yani onun ABD emperyalizminin egitilmig asker- sivil av
kopeklerinin deste$i ile Bolivya'daki "devrimci girigimde" yaralr
olarak yakalanrp katledilmesinin ardlndan Che sempatisinin
hzla arz yuvarlalrna yayrlmasr ve bu arada KUba devriminin
giderek tUm bir krta igin (Latin Amerika) model haline geliyor
olmasr; onun Rus modern revizyonizminin kuyrugunda
ilerlemek durumunda kalmasrna kargrn, devrim ve sosyalizm
mucadelelerinin bu krtada yaygrnlaqmastna engel olamadrll
gibi, KUba devrimi Krta'da gergek bir kataliz6r rolU oynayarak
"deniz feneri" olmayr sUrdUrdU. Ve hatta buyUk oranda bu
krtadaki devrimci girigimler ve devrimleri tetikleyen baglrca
dayanak noktasr oldu. Ta ki, gergek Maoist Partiler ufukta
gozUkUnceye dek.

Anlagrlrr ki, dUnya 1970'li yrllarda 1968-1969 yrlrnrn ozellikle
emperyalist Ulkeleri sarmalayan isyan dalgasr n r n yatr gmasr ndan
sonra, s6mUrge ve yarr-sdmurgelerde Ust Uste binen dalgalarla,
BPKD, Vietnam Devrimi ve dUnyanln geri ulkelerindeki gerilla
savaglartyla devrimin volkanik patlamalarryla sarsr lmaya devam
ediyordu. Qok agrktr ki, dUnyayr sarmalayan bu ruzgar, yetmig
yrllrk burjuva-feodal fagist diktatorlUk baskr kogullarrnda yokluk
ve yoksulluk iginde yagayan TUrkiye'deki sefalete itilmig srnrfr
ve komgularrnl etkilemeden edemezdi ve dUnyadaki bu lehte
faktdrler; Ulkemizde ortaya grkacak olan devrimci ve komUnist
hareketin ayaga do$rulmasrna kuvvetle etkide bulunacak;
pasifizm ve reformizm de bu gUglertarafrndan yagamtn kenarrna
itilerek nefessiz kalacaktr.

'1970'in volkanik patlamasrnrn yaydrgr lavlardan ug bUyUk
devrimcinin dnderlik ettigi Ug bUyUk akrm ortaya grktr. Bu
Ug bUyuk devrimci Deniz Gezmig, Mahir Qayan ve ibrahim
Kaypakkaya; bu Ug bUyUk akrm da THKO, THKP-C ve TKP/
ML'ydi.

Bu Ug liderle anrlan bu Ug bUyUk akrmrn ortaya grktrgr
d6nemde gerek ig ve gerekse d rg kogullar devrimin lehinde gUglU

olanaklar, unsurlar ve faktdrler sunuyordu. Yalntzca dUnyada
devrim igin nesnel kogullar deminde degildi; Ulke igindeki
"devrimci durum" da devrim igin elverigli kogullar sunuyordu.

Ugb0yUkakrmrn ortaya gtkmaslnl sa!layan ddnemde nesnel
kogullarrn fena haldeki baskrsr, y6netenlerin y6netmedeki a!tr
gUglUkleri ve alttakilerin de Usttekilere kargt kanlt gattgmalara
varan artan hognutsuzlu$unun dolaysrz sonuglart; toprak
iggalleri, grevler, direnigler, forumlar, yUrUyUgler ve soka$tn
kitlesel olarak ayala kalkrgr olarak iz dUgUmUnU buluyordu. Ne
yerlegik demokratik alrgkanlrklar ve gelenekler ve ne de gergek
siyasal 6z9UrlUkler vardt.

igte bu tablo iginde, bu tablonun dolaystz sonucu olarak ve
bu tablonun kafalardaki iz dUgUmU olarak baglangtgta devrim
ve sosyalizme en duyarh, en drgutlU ve en diri bu militan alan
iginden, Universite gengligi iginden Denizler, Mahirler ve de
Kaypakkayalar tUm heybetiyle grkageldiler. Onlar ve 6zellikle
de komUnist bir 6nder olmast baktmtndan Kaypakkaya, bu
kogullar, etmenler ve olgular iginde mayalandt, kaltba ddkUldU
ve sUre giden sUrece bir yantttn adt olarak demokratik halk
devriminin amag ve politikalanna gergek bir anahtar olarak
devrim sahnesinde yerini aldt.

Pek tabidir ki, sakin yagam kogullan ve refah toplumu
degil, ancak boylesi kogullar, srnrf mucadelesi kaosunun
mayalandr$r, BUyUk Proleter KUltUr Devriminin top seslerinin
bu mayalanma Uzerinde fevkalade devindirici etki yaptt!t, stntf
ve soka$rn toplumsal canlanma iginde oldu$u ve toplumun her
yanryla kaynama noktasrna ulagtr!t bir tablo ve tum bunlara
dUnyadaki nesnel kogullarrn da elveriglilili Kaypakkaya gibi bir
dnderi yaratabilirdi. TUrkiye igin igin kaynayan bir yanar dagdr
ve bu kraterden Kaypakkaya'nrn ve onun kurucu-kuramcrsr ve
onderi oldu$u TKP/ML'nin ve ddnemin kUgUk burjuva ihtilalci
dnderlerinin ve kUgUk burjuva partilerinin frgkrrmasr hig de
gagrlacak bir gey degildi.

1970'li yrllarrn egigi ve 1970'li yrllar gerek dUnya ve
gerekse TUrkiye'de devrim igin, devrimcigirigimler igin, devrimci



faaliyet igin uygun kogullar sunuyordu. TUrkiye'de sol'a yr$rlma
baglamrgtr bu yrllarda. Devrimci dUgUnceler yaygrnlagmrg,
devrimci eserler her yanr kaplamrq, sol gevrelerin hacmi
bUyUmUg, 6$renci genglik ve 6zellikle Universite gengli$i iginde
devrimci fikirler serpilmig, sol gruplar topraktan ftgkrrmrg ve
Kaypakkaya da sol'un filizlenen fideligi iginde, 6nce TiP (TUrkiye
lggi Partisi) ve sonra da PDA (Proleter Devrimci Aydrnlrk) ve
TiiKP (TUrkiye ifrtitatci i99i Kdylu Partisi) iginde yerini alarak,
etraftnda kUmelenen Marksist-Leninist muhalefetle kendi
dzgUnlU$U ve 6zelli$i ile ayala do$rulmugtu.

Ozellikle iggi, kdylU ve 6!renci direniglerinin, grevlerin
ve iggallerin (toprak iggalleri de) yaygrnlagtrgr bir ddnemde
Kaypakkaya, go0u direniglere, grevlere, toprak iggallerine,
6zellikle de 15116 Haziran BUyUk iggi Direniginebizzat katrlmrg
ve Mao'nun "kitleleri orgUtlemek bir siyasettir" sozUnUn adete
sadrk bir izleyicisi olmugtu. Kitle hareketleri, direnig, forum,
grev ve toprak iggalleri, ona, 6zsuyunu tagryan gergek kanallar
olmugtu.

Kaypakkaya'yr asrl bigimlendiren ve onun komUnist
fikirlerinin olgunlagarak daha tam hale gelmesinde kendisinin
bizzat kitle eylemleri iginde yer almasr ve bunlardan bir
komUnistin grkardrQr dersleri gtkarmasrdrr. Ust Uste binen bu
pratikler onun teorlsinin ve politik tutumunun yetkinlegmesinde
bagat rol oynamrgtrr. Ozellikle de 15-16 Haziran BuyUk i99i
Direnigi'nin Kaypakkaya'nrn dUgUnce geligmesindeki etkisi
bUyUk ehemmiyetteydi. O, kitle mUcadelesi ve eyleminin ategi
iginde geliklegerek kendisine yolu agmrgtrr. Onda, dUgUncenin
nesneye sonsuz yaklagarak bilginin sarmal hareketine yol
agmasr, "dolaysrz pratikle" aynlmaz bir "olmazsa olmazdrr"
O, gergekten ve kelimenin tam anlamryla " politik dUgUnce
hadrmlr$1" yanrnda tam bir "dUgUnce derinligiydi." Teori, onda,
pratigin zorlu imbi$inden damrtrlmrgtr. O, bilgelikle mantrk
gUcUnUn birlegti$i partimizin a!rrlrk merkezi ve partimizin
ydnunU tayin eden "pusulaslydr".

Bu demektir ki, Kaypakkaya, dUnya ve TUrkiye'de, anrn

IO

elverigli tarihsel ve siyasal kogullarrnrn etkisi altrnda kitle
mUcadelesi ve drgUtlenmesi Uzerinden srnrf mUcadelesinin
krzgrn ategi odasrnda BPKD'nin bUyUk oneme sahip sarstct
yankrsrnrn yol agtr$r bir mecrada, TiiKP'le girigtigi amansrz ve
zorlu ig mUcadele sUreci nde fiki rlerin i geli gtirm ig, ol g un lagtr rm r g,

bir senteze; ideolojik, politik ve Orgutsel bir senteze vardrrmrgtrr.
Hig guphesiz ki bu sentez, her geyden 6nce devrimci silahlr
mUcadele ile, "uzlrn sUreli ve da!rnrk halk-gerilla savagr"yla
ete-kemi$e bUrUnecek ve Mao'yu "sa!a stgraytga" kurban
eden TiiKP'e kargr, O, gergek ve tutarlr Mao savunucululu ile
muazzam dnemde bir ideolojik, politik ve 619Utsel muharebeye
girigerek kurucu-kuramctst oldu$u TKP/ML'ye yolu agryordu.

Bu yol, yalnzca iginden glktlgr tiiXp'e kargr agtrgr
mUcadeleyle srnrrlr de$ildi; bu ayil zamanda reformist ve
parlamenter mucadele bigimlerine demirleyen kendisinden
onceki birkag on yrlhk ddnemde dtizen iginde hapsolmug gizgiye
kargr agtr$r mUcadeleyi de hedef tahtasrna koyan bir yoldu.

Bu demektir ki, mayalanmakta olan yagamrn kendisine
yolu agtr$r bir mecrada Kaypakkaya, BPKD'nin ategleyici
gUcUnun, srnrf mUcadelesi ateginde yrkanmasrnrn UrUnU olarak
6z suyuna kavugmug, komUnist bir 6nder olarak muharebe
meydanrnda yerini almrgtrr. Elbette ki donemin elverigli ig ve dlg
kogullarr yalnzca Kaypakkaya gibi bir dnderi ve TKP/ML gibi
bir komUnist partiyi de$il, THKO ve THKP-C gibi kUgUk burjuva
ihtilalci 619Utlenmeleri ve onderlerinin ortaya grkmasr igin uygun
bir temel sa!lamr9tl.

Ne var ki, partimiz TKP/ML, komunist bir parti olmasr
bakrmrndan diger kUgUk burjuva 6rgUtlerden nitelik olarak
farklrydr.

(ll)

Peki neydi partimizi THKO, THKP/C gibi kiigi.ik-burjuva
cirgUtlerden ayrran temel gizgiler?

Bu ayrrm gizgilerinin bagrnda elbette ki, partimize komUnist
kimli$ini kazandrran ideolojik ve siyasal temeli ve, bu temelin

lt



yagamla kucaklagmasrnr sa$layan orgutsel gekillenigiydi Bu
bir yana, Partimizin daha kurulug sUrecinde Kemalizm, ulusal
sorun, cumhuriyet tarihinin analizi ve devletin niteligine iligkin
g6zumlemeleri bile, onu, daha bagrnda diger kUgUk burjuva
619Utlerden farklr olarak bir Ust kata yUkseltmiqti.

Padimiz ideolojik ve teorik olarak kalrba dokUlUrken
Marksizm-Leninizm modern revizyonizm gatrgmasr Uzerinden
Uluslararasr KomUnist Hareket iginde sUren "bUyUk saflagmada"
tuttulu mevzi, onun ideolojik durugunda son derece tayin edici
olmugtu. Zira, parlimizin bu saflagmadaki tercihi, onun 40 yrllrk
tarihine damgasrnr vuracak denli 6nemli bir tarihi donemegti.
Mao 6nderligindeki QKP'nin bagrnr Eektigi Marksizm-Leninizmin
Kruggev'in sahte komunizmine, modern-revizyonizme kargr
girigtigi tarihsel onemdeki mUcadelede, Partimiz, Mao
onderli$indekiQKP'nin yanrnda saf tutarak Marx, Engels, Lenin,
Stalin ve Mao Zedung'un iggi srnrfrnrn grkarlarrnrn cisimlegtigi
ideolojik cephede saf tutmasr, Partimizin en diri yanr ve onun
"dayanrklrhgrnrn gUcUydU". Partimizin bu tarihsel onemdeki
tavn, onun ideolojik saglamlr$rnrn grkrg noktasr oldu Beg
klasi$in arkasrnda saf tutmasr, 40 yrllrk geligmesinde "komUnist

bir maya" rolU gdrdU.

Padimizin ideolojide tuttu$u yer, onun komUnist kimliginde
son derece yagamsal oneme sahipti; zira, bu hattrn yol gosteren
rgr$r, onun siyasal, orgUtsel ve askeri hattrnr kuvvetle beslemig
ve, ateg altrnda gegen 40 yrllrk savagrmrnda ayakta tutmayr
saglayabilmigtir. Padimiz bu ideolojik hattr n yol gostericili$indedir
ki, devrimci Marksizmin genel, temel ve evrensel olan damartnt,
ulkemiz toplumunun somut analizi Uzerinden devrimimizle
butUnlegtirebilmigtir. O, zihinsel besininl bu kaynaktan alarak
6zsuyuna kavugmugtu.

Ve bugUn, aradan gegen bunca zaman sonra, partimizin
Marksizm-Leninizm-Maoizmin dokusuyla orUlen ideolojik
kimli$i, 21. ynzytr kucaklamaya yeterice ve kuvvetle muktedir
oldu$unu bUtUnUyle tanrtlamrgtrr. DOnemin kUgUk burjuva ihtilalci
orgUtleri, Qin devriminin deneyimlerinden ve de proletarya

diktatorlU$U altrnda srnrf mUcadelesinin en yUksek bigimi
olarak BPKD'nin "derslerinden" o!renmeyi inatla yadsryarak,
yagamrn 6nUmUze rsrarla sundu$u bu yeni ve ozel "deneyim
zenginli$inden" yoksun kalarak politik erozyona u$radrlar.

Onlar, ne proletarya diktatorlUgU altrnda devrimin salt
iktisadi agrdan de$il, ideolojik ve siyasi cephede de devam
ettirilmesi bigimindeki Mao'nun zengin dUgUnce bollu$u igeren
tezinden, ne zrtlarrn birli$i yasasr Uzerinden sosyalist toplumun
geligmelerle dolu oldu!u gozUmlemesinden ve ne de proletarya
diktatdrlU$U altrnda iki yol, iki slnrf ve iki gizgi arasrndaki
mUcadelenin ateg hattrnrn partinin igi oldugu ve de daha da
onemlisi, kapitalizmin restorasyonunu salt devrilmig srnrflarda
arayan Paris KomUnu gelene$inden sUrgUn veren teoriyle
kdklu kopugu saglayan yeni teoriyi, geri donUgUn ig kayna$lnl
"yeni burjuvazi"de, partinin kendi iginde ortaya grkan "kapitalist
yolun yolcularr"nda goren teoriden higbir gey o$renmeyerek
geligmenin ve srnrf mUcadelesinin gerisinde kaldrlar.

Salt proletarya diktatorlU$UnU savunmak yetmez komUnist
olmak igin; aslolan, bu savunuyu, proletarya diktat6rlUgU
altrnda srnrflar ve srnrf mUcadelesi formUlune, bu diktatorlUk
altrnda devrimin sUrdUrUlmesine dek genigletmektir. Bu 6rgUt ve
partilerin enzayfi yanr, en ihtiyarladrklarr yer, Maoist gelenekleri
ozUmlememesi, padimizin en gUrbUz yantysa bunlardan
kuvvetle beslenmesidir. Bu durum partimizle onlar arasrndaki
ideolojik srnrr tagrydr ve kUguk-burjuva ihtilalci 619Utlerle en
6nemli ideolojik aynm noktasrydl bu.

Salt ideolojik degil, daha kurulug yrllarrnda yoldag
Kaypakkaya onderliginde temeli atrlan siyasal hattlyla da
partimiz devrimimizln amag ve politikalanna gergek bir anahtar
oldu$unu tanrtlamrgtrr. Yarr-sdmUrge, yarr-feodal ekonomik ve
sosyal yapr n r n M arksist bi r a nalizi sonucu devrim imize pa rtim izce
getirilen gdzUmler, zamantn srnavrndan bagarryla grkmrgtrr.
Gerek Ulke toplumumuzun analizi sonucu ortaya koydu$u
geligmeler ve verili sUrecin belli bir agamastna damgasrnr basan
bag geligme ve gerekse devrimimizin sUrecinin tUmUne egemen
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olup ona niteli$ini veren temel geligme ve bu temel qeligmenin
on gordU$U devrimimizin niteligi ve perspektifine iliqkin sunulan
tablo, krrk yrllrk partimizi ayakta tutan "ilkesel temel" olmayt
sUrdUrmesi bakr m r ndan do!rulu!unu kan ttlam t g bulunuyor.

Bu tablo apagrk bir bigimde gdstermigtir ki, devrimimiz
nitelik olarak ozU toprak devrimi olan yeni demokratik devrimdir,
bu devrimin ideolojik-politik 6nder gUcu, bagt proletarya ve
temel gUcU, govdesi ise koyluluktUr, kUgUk burjuvazi ise
devrimimizin dostu; bu devrim agamastntn gere!i olarak da milli
burjuvazinin sol kanadr birlegik cephenin stratejik bir mUttefikidir.
Devrimimizin hedefleri ise emperyalizm-feodalizm-komprador
kapitalizmdir. Devrimimiz iki agamalrdrr Birinci agamasl yart-
somUrge, yarr-feodal toplumu 6zgir, ba!tmsrz, demokratik bir
topluma donUgtUrmek ve dolayrstyla yart-somUrge, yart-feodal
yapryr ortadan kaldrrmak igin anti-emperyalist, anti-feodal
geligmeleri gdzmek; devrimimizin ikinci adtmtnda ise "devrimin

sUrekliligi" egli$inde yan yolda durmakstztn, kesintisizce
sosyalist devrim ve altrn gaQa ulagmakttr. Ulkemiz devriminde
bagarrya ulagmanrn Ug temel silaht ise Parti-Ordu-Cephe'dir

Dahasr; yarr-somUrge, yart-feodal bir ulkemizde iktidan
zaptetmenin en etkili yolu ise halk savaqtdtr: "Uzun sUreli ve
da$rnrk halk-gerilla savagr". Bu yol, yeni demokratik iktidartn
rUgeym halindekiilk mekanizmalartnt olugturan krzrl Us alanlartnt
savagrn temel bilegeni sayarak, gehirlerin krrlardan uzun sUreli

devrimci silahlr mUcadele yoluyla adrm adtm kugattlmast
stratejisini dngdrUr. Agrktrr ki, bu strateji esas gtdastnt, devrimle
kargr-devrim arasrndaki kuvvet iligkisinin koylerde gehirlere
oranla daha fazla devrim lehine igliyor olmastndan altr.
Feodalizmin adrm adrm gozUlmesinin UrUnU olaraktoplam nUfus
iginde k6ylu nufusunun sureg igindeki gerilemesi ya da topra$rn
egemenli$i yerine giderek paranrn egemenlilinin baskrn hale
gelmesi bile, ne demokratik devrimin ozUnde ve ne de krr-
qehir arasrndaki iligkide "temel" bir degigikli!e, yani "qehirlerin
krrlardan kugatrlmasr" stratejisinde temel bir degigikli$e yol
aQmaz, bu kogullarda bile bu strateji gegerlili$ini korur derken

yoldag Kaypakkaya, tagr gedi$ine koymugtu. Bu geligmenin
agaca$r tek temel degigiklik, demokratik devrimin muhtevasrnda
ve dolayrsryla gorevlerinde yarataca!r daralmadrr. Ve bu durum,
igin iligi ve ozudUr.

Artrk gu butun devrim deneyimleri ve yaganan onca
pratikten sonra tanrtlanmlgtrr ki; devrimci zor, her bagarrlr
devrimin elzem kogulu ve zorunlu kaldrracrdrr; devrimimizin
manivelasr devrimci zor'dur. Bunun drgrndaki di$er legal, banggrl
vb, mUcadele bigimleri asla yadsrnmaksrn devrimimizde silahlr
mUcadele bigimleri bagta gelen temel mUcadele bigimleridir.
lginde bulundu$umuz kogullarda devrimci silahlr mUcadele,
gerilla tarzrndaki mucadeledir. Kaldt ki, Ulkemizde, devrimimizin
"temel bigimi" devrimci giddettir; ve, kapitalist Ulkelerinkinden
farklr olarak bizde, Parti, daha bagrndan itibaren "savaggr pafii"
kimli$indedir. Bizimki gibi bir Ulkede, mUcadelenin esas bigimi
savag, 619Utlenmenin esas bigimi ise ordudur. Ve de ideolojik ve
siyasal geliklegmenin ve orgUtsel inganrn srnandl$r yer "savag
iklimidi/'. Pafti ancak bu savag ikliminde Ust uste binen savag
pratigi altrnda geliklegir ve sallam bir drgutsel mekanizmaya
kavugur. OrgUtsel deneyimin de politik yetkinlegmenin de
kazanrlaca$r yer burasrdrr Bizdeki devlet daha bagrndan
itibaren komprador burjuvazi ve toprak a$alannr fagist
diktat6rlUgUdUr. Devlet, ulkemiz kogullarrnda, bagrndan beri
fagist karakterdedir kapitalist Ulkelerdekinden farklr olarak. Bu
demektir ki, Ulkemizde fagizm, komprador burjuvazi ve bUyUk
toprak alalarrnrn tUmUnun sUre$en diktatorlUgUdur. Fagizmin
tek segene$i devrimdir -kapitalist Ulkelerden farklr olarak.

Yerlegik demokratik alr gkanl r k ve geleneklerden yoksunl uk,
srnrrlr siyasal ozgUrlUklerin her tUrlu gUvenceden yoksunlugu ve
gUdUk burjuva demokratik o$elerin kaygan bir zemin Uzerinde
olugu, kuvvetler ayrrlr!rnrn olmayrgr, pre-kapitallst unsurlarr
iktidara ortak eden feodal karakterli sUrelen fagizm, bununla
kogutluk halinde yukselen ve algalan e$rideki sUre$en devrimci
durum, ulusal sorunLrn gozUmsUzlU!UnUn ezenlezilen ulus
geligmesinde yarattrgr dereceli kutuplagma, ekonomik ve
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siyasal istikrarsrzlr k tabanr nda keskinlegen ig bunal r m rn sUre$en
niteligi, Ug bUyUk dagrn, emperyalizm, feodalizm ve komprador
kapitalizmin halka kargr kurdu!u gerici ittifak ulkemizin en tipik
6zellikleridir.

Dolayrsryla bdylesi Ulkelerdeki komprador burjuvazi,
drg emperyalist gUglerin destegiyle ayakta kalabilme gUcUnU

ancak koruyabilen zayi ve gUgsUz burjuvazidir. Tarihten gelen
ittifakla feodal unsurlarla kol kola giren komprador burjuvazi,
bu gUgsUzlU$UnUn Ustesinden ancak giddet araglanyla
gelebilmekte ve iktidannr, azgrn bir somUru ve koyu bir vahgetle
ancak ayakta tutabilmektedir. Dolayrsryla Ulkemizde paftimizin
gorevini, kendi siyasal faaliyetlerini olagan araglar, mUcadele
ve orgUt bigimleriyle yerine getirebilme olanagr yoktur ya da
yok denecek kadar azdrr. Fagizmin sUregen karakteri ile halkrn
tepesinde giddetini ve sopasrnr eksik etmedili bir yerde silahlr
mUcadeleden bagka bir mUcadele bigimi kalmamaktadrr Bu
demektir ki, devrimci silahlr mUcadele Ulkemiz toplumunun
tahlilinin dolrudan sonucu olarak Ulkemize 6zgU kogullarrn
zorlayrcr baskrsrnrn dolaysrz sonucudur.

Evet, bizi drqrmrzdaki kUgUk burjuva orgUtlerden
farklrlagtrran ideolojik ve siyasal aynm gizgileri40 yrl once boyle
ortaya konmugtu.

En nihayet bu tablonun en gUrbuz yanrnr olugturan bir
bagka geyse, partimizin Mustafa Suphi'den sonraki elli yrllrk
Kemalizm kuyrukgulu$una son veren gozUmlemeleri ve KUrl
ulusal sorunu konusundaki parlak tezleriydi. Donemin kogullarr
iginde bu tezler ve gdzumlemeler bulutsuz havada gakan
gimgek gibiydi. Bu tezlerle bUyu bozulmug ve gergek tUm
grplaklrgryla ortaya grkmrgtr. Partimizin daha kurulug yrllarrnda
ortaya koydugu tezlerle Kemalizm'in hangi iplikten dokundugu
agr$a grkarrlarak geng T.C. devletinin fagist niteligi gozler 6nUne
serilmig ve KUrt sorunu sahne rgrklannrn onUne gekilerek ona
dair resmi ideolojinin ztrvalan, tarih ve mantrkla alay eden
inkarcr yaklagrmlarr Marksizmin bakrg agrsryla hallag pamu$una
gevrilmigti.

Bu tezler o donem igin bUyUk 6neme sahipti. D6nemin
kUgUk burjuva ihtilalci orgUtlerinin bile, Kemalizm igin, "kUgUk

burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milliyetgilik tabantnda
anti-emperyalist bir tavrr alrgrdrr. Bu yUzden Kemalizm soldur;
milli kurtuluggudur" diyebildikleri bir donemdi. Bu bile baglt
bagrna Partimizin kurulug yrllarrnda ne denli granit kadar sa!lam
bir teorik-temel Uzerinde inga edildigini gostermesi baktmtndan
olreticidir. Dolayrsryla Kemalizm'le koklU kopug ve ulusal sorun
noktasrndaki partimizin tezlerinin yakrcrlr$r bUyUk dnemdeydi
bizi di$er kugUk burjuva OrgUtlerden nitelik olarak ayrrmasr
bakrmrndan. Kemalizm'den kesin kopugu sa!layamayanlar,
gerek Kemalizm delerlendirmesinde ve gerekse cumhuriyet
tarihinin tahlilinde kUgUk burjuva ufkunun otesinde gegemediler.
Elbette ki bu, kUguk burjuva dnderlerinin ideolojik ve politik
zaaflan, agmazlan ve sr n r rl r I r klarr yla dolaysrzca ballantr I tyd t.

Kemalizm noktasrndaki "referans", dUn oldu$u gibi, bugUn
de partimizin yoldag Kaypakkaya 6nderli$inde daha partimizin
kurulug yrllarrnda oftaya koydu$u temel tezlerdir. Partimizce
krrk yrl once ortaya konan bu tezler bugUn de yakrcrlr$r ve
ddnUgtUrUcUlugUyle elzemdir ve bUyUk oranda da artrk gogu
kesimce kabul g6rmUg tezler halini almrgtrr.

Elbette ki partimizin parlaklr$rnrn bir bagka yanr da
genel olarak ulusal sorun ve ozel olarak da KUrt ulusunun
kendi yazgrsrnr bellrleme hakkr sorununda alrgrlageldik
tabulara meydan okuyan duruguydu. KUrdU yok sayan resmi
ideolojinin statUkocu tezlerine ve propagandasrna kargrn, KUrt
ulusunun ayrrlrp ayrr bir devlet kurma hakkrnr kayttstz kogulsuz
savunmasrnr her milliyetten emekgi halkrn kardegge srnrf
dayanrgmasr gatrgr altrnda savunmasr apayn bir onemdeydi.
Partimizin daha 40 yrlonce bu konudaki dort bagr mamurtezleri,
bugUn igin go$u kesime pusula gdrevi gormektedir.

Partimizin yoldag Kaypakkaya 6nderliginde atrlan
ideolojik{eorik ve siyasal hattrnrn sa$lam temeli, aradan gegen
40 yrl sonra da partimizin dayanrklrll$rnrn gimentosu olmayr
sUrdUrUyor. Onun sa$lam ideolojik ve politik durugu, kararlrhsr
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bu temelden beslenerek ozsuyuna kavugtu. Parlimiz, bu krrkrncr
kurulug yrlddnUmUnde de bu "ilkesel temellere" dayanmayt
varolugunun kogulu saymaktadr. Zira bu temel, bugun de
devrimimizin amag ve politikalanna en soylu anahtar olmayr ve
bize gUg vermeyi sUrdurUyor.

Bu bdyle oldugu igindir ki, partimiz, tarihin ani
donemeglerinde kaybolmayrp ayakta kalabilmig; ve, ddneklik
ruhunun her yanr sarmaladrgr bir mecrada bile ne ideolojik
hattrndan bir santim gerilemig ve ne de politik formasyonunda
bir agrnmaya meydan vermigtir. Onu, burjuva-feodal devlet ve
kargr-devrimin ideolojik saldrrrlarr kargrsrnda sa$lam krlan bu
saglam temel, bugUn de dayana!rmrz, fenerimiz ve pusulamrz
olmayr surdUrUyor.

Tarih ve dUqman tarafrndan geri pUskUrtUldUgUmuz
dOnemlerde de, gegici yenilgi donemlerinde de, toplumsal
evrimlegmenin ani ddnemeglerde de teorik olarak en dogru
olan gey, yolu gagrrmamak ve dayana geldigimiz siperlerden,
devrimci geleneklerimizden, alrgrla geldik sloganlarrmrzdan ve,
temel programrmzdan vazgegmemektir. Qo$u devrimci orgUt
ve partinin yonsuzlUk ve guvensizlik iginde yolunu gagrrdrQr
verili donemde, partimiz daima daha kurulug yrllarrnda program
nitelikli temelteorik tezlerine bagll kalarak devrimci Marksizm'de
direnmigtir.

TUm toplumsal yagamtn gok gegitli alanlarrnda tum
de$erlerin yeniden de$erlenmeye tabi tutuldu$u uzun zamana
yayrlan gericilik yrllan ve evrensel tasfiyecilik sUrecinde
partimizi ayakta tutan ve mucadelesinde ona gUg veren tam
da yukarrda sdzUnu etti$imiz bizi diler kUgUk burjuva ihtilalci
orgUtlerden farklrlagtrran ideolojik ve politik aynm noktalarrdlr.
Partimiz TKP/ML, ideolojik-politik kararlrlrgrnr tam da az once
srraladr$rmlz tezlerden almaktadlr. Tam da 40 ylldlr rsrarla ve
komUnist bir inatla savunduQumuz bu temel-teorik hattrmrzdrr
bizi ayakta tutan ve bize zihinsel gtda saglayan gey.

PartimizTKP/ML, 21 .ylzyln bu ilk geyreginde kurutuqunun
40. yn donUmUnU halk savagrnrn alevleri arasrda adrmlarken,

IB

e$ei bunca yrldrr gerilla savagrndaki rsrartnt koruyorsa, ve
eger neo-liberalizmin arz yuvarla$rnrn her santimetre karesini
kapsayan zehrine kargr kararlrca kargr koyabilmigse, ve
e$er evrensel tasfiyecili$in tahribatlart kargtsrnda ideolojik
olarak savrulmadrysa, bu, onun daha kurulug ytllartnda kan
ve ateg altrnda kalrba dOktUlU temel teorik tabant Uzerinde
yUkselmesindendir Partimizin ideolojik kararltlt!t ve politik
dayanrklrlr$rnrn gucU tam da bu temel sayesinde olmugtur.

Devrim ve sosyalizme kargr frrtrna bulutlartntn toplandr$t,
lehteki etmenlerin ancak a$rr aksak olgunlagmaya bagladt$t bu
getin donemde, evrensel tasfiyecllik ve burjuva gericili$in gok
yan)r ideolojik ve pratik saldrrrsryla, ihanetler, yalpalamalar ve
i g tasfiyecil i$i n yarattr g r dejenerasyonl a sr kr gtr rr I m t g, geri letil mig
ve gUgten dUgUrUlmUg de olsa, partimiz TKP/ML, bunca ytldtr
srnavdan gegen teori ve prati$i Uzerinden denenmig komUnist
kimli$i ile bu zor gegidin zor anlann r aQmaya muktedir yegane
komUnist partidir.

Partimizin bugUn terazinin kefesine yeterince a$trlt!tnt
koyamamrg olmasr, onun, iktidan uzun sUreli ve da$rnrk halk
savagryla zaptetme iddia ve inancrna helal getirmez. Zira,bizler
gunu gok iyi biliyoruz ki, do$ru gizgi her zaman ve her kogulda
zafer getirmez. Bunun igin subjektif ve objektif kogullartn, ig

ve uluslararasr durumun devrim igin elverigli ortamr sa$lamasr
gerekir.

Lenin rsrarla yinelemigtir ki, 6nemli olan tutulan yolun
dogrulu$una olan inangtrr. YUce bir amag mucizeler yaratan
devrimci enerji yaratmadan edemez. Qeligkilerin kavga$r
halindeki Ulkemizde bu geligkilerden do$an devrim lavlarrnrn
yUkselmesi uzun zamana da yaytlsa higbir toplum bundan
kagrnamaz. Zira srnrflara dayalr her toplum kendi yrkrlrgrnrn
araglarrnr Uretmek Uzerine kurulmugtur. Bu, tarih tarafrndan
tanrtlanmrg bir toplumsal bir gergektir. Aslolan, ideolojik ve
politik kararlrlrkla tutulan yolda rsrarla yinelenen bir kavgayla
yUrUmektir.

Tarih bir gok kez tanrtlamrgtrr ki, emegin kolelegtirilmesi
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Uzerine kurulu sistemler kendi geligmesinin tagrdr$r kagrnrlmaz
geligkilerin a$trlt$t altrnda yok olacaktrr. $urasr bir gergektir ki,

Uretici gUglerle bu guglere tekabUl etmeyen ve bunun giderek
sonuna gelen Uretim iligkileri arasrndaki geligkiden dogan
bUyUk tarihsel gUnU yakrnlagtrrmada paftimiz Uzerine dUqeni
mutlak bigimde yerine getirecek denli teorik ve pratik donanrm
zenginli!i, kararltlr!r ve cUretine sahiptir. Onun bunca yrllrk
prati$i buna en tartrgrlmaz kanrttrr.

Fakat gu da bir gergekti ki, dUnya proletaryasrnrn 40
yrllrk srnavdan gegmig TUrkiye kurmayr olarak parlimiz TKP/
ML, kavgasrnr daha da bUyUtmesi 6nUnde ig engellerle de,
eksikliklerle de kugatrlmrgtr.

(ilr)

40 Yrllrk Savagrmrnda Partimizin Durdu$u Yer

E$er bir parti krrk yrllrk omrUnde devrimci bir savag aleti
olarak burjuva-feodal fagist devletin asker-sivil kugatmasr
altrnda yasa drgrlr$rn dar, getin ve a!rr kogullarrnda kavgaya
girigmigse, ve Ustelik bu parti" go$u kez ig ve drg frenleyici
engellerle daraltrlmrg, geriletilmig ve gugten dugUrUlmUgse; bu
demektir ki, boylesi kogullardaki bir pafti ne hatasrz olabilir ve ne
de bagarrsrzltklar, yanrlgrlar, falsolar ve yol kazalanndan ba$rqrk
kalabilir Bilinir ki, zorlu bir meydan muharebesi meydanrna
grkmrg bir partide bagarrlarr ve taktik zaferleri, bagarrsrzlrklarrn
ve goreli yenilgilerin izlemesi kagrnrlmazdrr. TUrkiye ve dUnya
devriminin gelecegini hazulama mUcadelesi gibi amansrz ve
zorlu bir devrimci sava$ veren bir partinin bagarrslzlrklardan,
kusurlardan ba$rgrk kalmasr yalntzca mucize olabilir.

$u bir gergekti ki, partimiz TKP/ML, gerek Uluslararasr
KomUnist Hareket arasrndaki saflagmada durdu$u yer
agrsrndan, gerek evrensel tasfiyecili$e kargr sa$lam ideolojik
durugunda ve gerekse komUnist kimligini korumasr ve bu kimligi
ile devrimimizin amag ve fikrine getirdi$i gozUmlerdeki rsrarr ve
gerekse parti igi hiziplere kargr verdi$i kararlr mUcadele hattryla
her daim saQlam bir temel Uzerinde durmasrnr bildi. Ve dahasl;

o, anlr-ganlr orgUtler ve gerilla gUgleri liberal iggi siyasetinin
birer tagryrcrsr durumuna dUgUp, devrimci teori ve pratigi dUzen
igine hapsederken, devrimci MLM teorinin granit kadar sa$lam
temeli Uzerinde durmada asla tereddUde dUgmedi. Ama ne ki

tUm bunlara kargtn, ne halkrn beklentilerine yeterince kdklU

bir yanrt olabildi ve ne de gerilla savagtnda istenilen dUzeyi
yakalayabildi.

Parlimiz TKP/ML, 1972 Nisan'rnda kuruldugundan bu
yana ki bunca yrllrk savaqrmrnda hem "kendisini" ve hem de
tUm "toplumsal iligkileri" de$igtirme mUcadelesinde kendisini
gUgten dUgUren hatalar yaptr, yanrlgrlar igine sUrUklenerek
goreli bagarrsrzlrklarrn girdabrna sUrUklendi ve; derin, zengin ve
kendisine 6z9U olan savag gizgisini hem teorik{aktik ve hem
de pratik olarak kalrba d6kerek uygulamadabize pahaliya mal
olmug deneylere kargrn, srnrf ve komgulartntn bize ba$ladtgt
umutlara gergek bir yanrt olamadr. Ama elbette gu da bir gergekti
ki, partimiz bagarrsrzlr!a ugradrgrnda da aglaytp stzlamadt,
devrimci teori ve prati$ini gdzden gegirmek gibi bir yola girmedi,
ideolojik politik hattrnr burjuva saflara iltihak Uzerinden asla
sorgulamadr.

Partimizin hatalar, yantlgtlar ve bagartsrzlrklart da igeren
uzun sUreli kavgasr; halkrn beklentilerine yeterince yantt olmasa
da, gerilla savagrnda tetik seslerini yeterince yo$unlagttrmasa
da, burjuva-liberalizmine dumen krrarak sUre$en bir bigimde
"anayasal budalalrklara" alkrg tutarak MLM'nin Uzerine garpt
igareti koyan "tatlr su devrimcilerinin" ve doneklerin y\zkrzarttcr
durugundan ve dUzen igi yakarmalartndan bin kez daha yUce,

daha de$erlidir.

Partimiz, dOrt bagr mamur bir teoriye, yolunu aydtnlatan
sa$lam bir MLM ideolojiye, kendisine devrimin kaprlarrnr
agacak olan uzun sureli savag stratejisine kargrn, 40 yrllrk srnrf
mUcadelesinde olmasr gereken yere ulagmada bagarrsrz kaldr.
Bundan gu anlagr lmalrd r rki, partimizintarihedevrimle mUdahalede
kat etti$i mesafe, durdu$u yer, olmasr gereken yer de$il; silahlr
mUcadelenin gUnUmUzdeki devrim agamasrnrn temel bigimi
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olan gerilla savagrna sUrelen bir karakter kazandrrmada ve
dahasr onu kendi Ulke kogullanmtztn somutuyla kaynagtrrmada
bagarrsrz kaldr; devrim kitlelerin eseridir tezini yagayan gergek
haline getirmede yeterli olamadr. QUnkU partimiz, partimizin
temel ilkelerini yeni donemin, Kaypakkaya sonrasr ddnemin
pratik gorevleriyle, yeni koqullann ve slnrf mUcadelesinin yeni
tecrUbelerinin yeni ve ozel gOrevleriyle birlegtiremedi

E lbette ki bagarr s rzl r kla rr m lz y alntzca sava ggt parti n itel i$i ni
yakalayamamamz de$ildi; sUregen bir onderlik kurumunu
olugturamamamz de$ildi; ama aynt zamanda gok onemli bir
noktayr, her somut durum igin taktik bir politika Uretmede de,
tasfiyecili!e kargr verilen mUcadeleyi evrensel tasfiyecilikle
iligkilendirip ona kargr etkili ve tam geligtirilmig bir ideolojik
mUcadele vermede de ve daha da onemlisi devrim kitlelerin
eseridir dUsturunu ete-kemi$e bUrUndUrmede de; d6rt dortluk
bir orgUt yaratmada da, parti igi siyasal cenklegmelerde de
yeterince bagarrlr olamadrk, partinin henUz yeterli deneyim ve
siyasal bilince sahip olmadr!r durumlarda bagarrsrzlrklardan
kagrnmak mUmkUn olamazdr.

Pek tabii ki bu yalnrzca pariimizin kusuru degildi; evet igin
esasr bize aitti. Nedir ki, anrn lehte olmayan tarihsel kogullarr,
bu kogullarrn a$rr golgesinin orgUt Ustundeki aQrrlrgr ve Ustelik
12 Eylnl gibi a$rr bir silindirin ve sonrastnda kuzeyden esen
Gorbagov ruzgarr nr n evrensel tasfiyeciliQi adam akr ll r besleyerek
arz yuvarla!rnr sarmalayan bu ikin'ci agrk genel saldrrrnrn tUm
devrimci hareket ve bu arada bizim izerimizden gegerken
yarattr$r son derece kahredici tahribat ve hala sUrmekte olan
felaketli sonuglarr, bu bagarrsrzlrklara ganak tuttu. Burada
temel sorun, bagarrsrzlrklan bagarrya ve yenilgileri zafere
donugtUrmede de istenileni yakalayamamamrzdrr

Tum sorun, bu bagarrslzlrklardan, hatalardan ve
falsolarr m rzdan ders gr karabilmektir

Ne demigti Lenin: "Bir siyasal partinin kendi hatalarrna kargr
tutumu, bir partinin ciddiyetinin ve stnlfrna ve emekgi kiflelere
kargr gOrevlerini gergekten yerine getirmesinin en onemli ve

en do$ru krstaslarrndan biridir. Bir hatayr aglkga kabul etmek,
nedenleriniortaya grkarmak, hataya yol agan kogullarr adamakrllr
tahlil etmek, hatayr duzeltmenin yollarrnr adamakrlll incelemek

-ciddi bir paftinin ozelli$i igte budur; yUkUmlUlUklerinin yerine
getirmesidir, srnrfr ve sonra da kitleyie$itmesldir."

Partimiz TKP/ML'nin 8. konferansrnrn soruna getirdigi
yanrtlarla ig eksikliklerini ve kendisini kugatan hata ve ig
engelleri agmada, kendi ig gergekliQini tanrmada hatrrr sayrlrr bir
mesafe almrg, ama ne ki, uzun zamana yayrlan verili mecranrn
elverigsiz kogullannda alrnmasr gereken daha gok yol oldu$u
da gizlenemez bir gergektir.

Gelecek parlak ve yol aydrnlrktrr. Yanrlgt ve yenilgilerden,
goreli savrulmalardan ve tavsayan devrimci havadan
umutsuzlu$a kaprlmadan kavgayr sUrdUrmektir aslolan. Genig
bir go$unluQun zararna kUgUk bir azrnlrgrn zenginlegmesine
insanlrk daha fazla katlanamaz.

(lv)

Derinlegen Kriz Ve Sonuglan

Partimizin kurulugunun 40. ytl donumUnde yerkure
kronik bir krizin pengesi altrnda kapana srkrgmlg durumda.
Bu srkrgmrglr$rn yarattr!r nefessizligin onUne gegebilmek
igin sisteme yaprlan her yapay a9r gelecekteki daha gUglU
bunalrmlarrn tohumlarrnr ekmekten bagka ige yaramryor. Zira,
Marx'rn daha birkag elli yrl once kapitalist toplumun ekonomik
hareket yasalarrnr agr!a grkardr!r anrt eseri Kapital'de ortaya
koydugu gibi, "kapitalist Uretimin gergek engeli sermayenin
kendisidir". TUm bir genigleyen yeniden Uretim ya da genig
6lgekli kapitalist Uretim, sermayenin krizinin ve kapitalizmin
geligkilerinin sUreQen bir yeniden uretiminden ve onlara,
rekabet ve kredi Uzerinden daha buyuk bir derinlik ve geniglik
kazandrrmaktan bagka bir gey degildir. Verili kriz, kapitalist
toplumun kendi geligmesinin tagrdr$r geligmelerin zorlayrcr
baskrsrnrn sonucudur. Kriz dalgalarrnrn "ddnemsel olarak" geri
gelmesi bu sistemin dolasr geregidir.
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Bu kriz, 2008 yrlrnda tepe noktasrna varan ekonomik ve
mali krizin besleyip buyuttUgU ve onunla kopmaz ba$larla
ballr olan, kapitalizmin genel krizinin kollarr arasrnda geligip
tUm bir Avrupa ve ABD'yi sarmalayarak sistemin gelece$ini
sorgular noktaya getiren kriz, sermayenin egemenli$i Uzerine
inga edilmig kapitalist Uretim tarzrnrn, geliqmesinin ig srnrrlarrna
gelip dayandr$rnrn yeni bir kanrtrnr sunarak, sistemin "yaQam

alevini" sorgular hale getirdi

Bir yandan kredi derecelendirme kurumlarrnrn ABD de
dahil olmak izere Avrupa Ulkeleri bankalarrnrn ve bazr Ulkelerin
(buna ABD'de dahildir) kredi notunu dUgUrmesi ve g6zlem altrna
almasr, ABD orne$inde oldulu gibi altrndan kalkrlamayan bUtEe

agrklarr, Avrupa orne$inde oldu$u gibi EdkUqUn egi$ine getiren
dag gibi yrgrlmrg borElar ile sistemi sertlikle vurdu bu son kriz.

lrlanda, Yunanistan, lspanya, Portekiz, ltalya gibi Ulkeleri
gUgten dUgUrUp, tUm bir euro bolgesinde kaos ve kegmekeqe
yol agarak Avrupa Birli$i'nin temelinde yer sarsrntrsr yaratarak
onun varlr$rnr tehdit eden kriz, dUnya ekonomisinin motor gucu
ABD'nin de fena halde ateqini yUkselterek, sistemin, g6zum
regetelerinin git gide tUkenerek gUEten dugtUgune igaret ediyor.
Verili kriz oylesine sarsrcr ki, krizle birlikteAvrupa Birli$i'nin "saklr

olan" ig geligmelerinin tUmUyle agr$a grkmasrna yolu agarak
Avrupa Birligi'nin zayfi|klan ve geligme srnrrlan, gUgsUzlukleri
ve yeteneksizlikleri butUnUyle gUn r9r$rna grktr. Oylesine ki,

Yunanistan'da agr$a grkrp onu gokUgUn srnrr tagrna tagryan ve
son derece yagamsal onemdeki "borg krizi" Uzerinden agrga
grkan geligme ve uzlagmazlrklar Avrupa Birli$i'nde dereceli
kutuplagmalara, hrrlagma ve dalagmalara yol agtr.

Yunanistan, Portekiz, lspanya gibi krizdeki Ulkelerin AB'nin
para birli$i bdlgesinden atrlarak geri kalanlarla yola devam
edilmesi gibi onerilerde dahilAB'nin gelece!ini masaya yatrracak
denli agrr bir krizdir yaqanan. Tam da bunlarrn tartrgrldrgr bir
srrada "Birlik"in UguncU buyUk ekonomisi ltalya'nrn iki trilyon
euroya varan borcuyla iflasrn dar koridorunda beklemeye
koyulmasr igleri daha da karmagrklaqtrrdr. Ama dahasr da vardr:

Ve neticede hem Yunanistan ve hem de ltalya glbi Ulkelerdeki
kriz bu Ulkelere yaprlacak olan yardrmlarla ve daha da 6nemlisi
bura iggi srnrfr ve emekgi halkrnrn srrtrna yUklenen ve daha
da yUklenecek olan son derece a!rr "tasarruf paketlerinin"
onaylanmasryla goreli olarak da olsa hem krizdeki ulkelere ve
hem de "Birlik"e gegici bir nefes borusu oldu -yapay solunum
araglarryla da olsa.

Bu ulkelerdeki verili kriz, siyasal cephede Ust Uste gatrrtrlara
yol agarak Yunanistan, ltalya' ve lspanya'da Papandreou,
Berlusconi ve Zapatore onderligindeki hUkUmetlerin yrkrmrna
yol agarak AB'nin amaglarrna bUtUnUyle uygun liderlerin ve
hUkUmetlerin Birlik"in zorlayrcr baskrsryla kurulmasr nr sa$ladr. Ne
ki, "Birlik" igindeki tartlgmalar dinmek bilmiyor. iflasa sUrUklenen
UlkeleriAB'den atmakla (ki bu AB'nin sonu olur), onlara finansal
yardrm sallamak (ki buna AB'nin gUcU yetmez; hele hele
Italya gibi bUyUk Ulkeleri kurtarmak s5z konusu oldulunda bu
tam bir kumar olur) arasrndaki geligki iginde sarkag gibi gidip
geliyor Avrupa Birligi -gimdilik tercihini kurtarmadan yana
koysa da Kaldr ki, 440 miyar euro tutarrndakiAvrupa Finansal
Istikrar Fonu (EFSF)'nun bin milyar tutarrna yUkseltilmesi gibi
oneriler gergeklegse bile bu gaptaki bir kuftarma fonu da bUyUk
ekonomilerdeki gedi gi kapatmaya yetmeyecektir.

Ama ne ki durum bununla da bitmedi: AB Ulkelerinin
ve daha da onemlisi euronun yazgrsrnr belirleyen ve Aralrk
bagrnda yaprlan AB toplantrsrnda lngiltere'nin Almanya ve
Fransa dncUlU$Unde alrnan euroyu kurtarma planr kararlarrna
katrlmayarak kendisini drgarrda tutmasr igin tuzu biberi olmug
durumda. Birlik'in dikigleri bir tUrlU tutmuyor.

ABD'nin de daha 2008 yrlrnda doruk noktasrna ulagan
enganlr sanayi ve mali krizin yarattr$r altUst oluglarrn yUkUnUn
altrndan henUz kalkamamrgken, bu kez de devasa boyutlara
varan bUtge agr!r, kitlesel boyutlara varan igsizlik ve bUyUme
oranlarrndaki daralma ve en nihayet 15 trilyon dolarr agan
borg bata$lyla hala dUnya ekonomisinin motor gUcU de olsa,
fevkalade gUgten dUgmUg durumda. Gemiyi borgla yUzdUrmeye
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galrgryor. Trpkr Avrupa Ulkeleri gibi.

Bagta ABD olmak Uzere geligmig Ulkeler "borE iginde
refah" gizgisin yrllar yrlr uygulaya geldiler. Gerek devlet borglart
ve gerekse hane halkr bagrna dUgen borg miktartndaki arttgtn
ulagtr$r dizey, sistemi sonu gelmez bir kaosun igine gekti ve
netice de kimi geligmig Ulkelerde bUtge agtgt, kimilerinde da$
gibi yr$rlan devlet borglarr, kimilerinde cari agtk one gtkarak
sistemi adeta kilitler noktaya getirdi ve sonugta gdkUgUn egi$ine
ulagrldr.

Tam da burada agrklanmaya muhtag bir nokta var ki o

da gudur: Sermaye iktidarlarr hep bir alrzdan avazlan qtkttgt
kadar bu krize borg krizi demekte ve bunu finansal kriz olarak
lanse etmektedirler. Birkag yrl 6nce tUm dUnyayt alev topu gibi
saran finansal krizin yarattr$r felaketli sonuElarla sistem hala
bo$uguyor da olsa, ve igin bir yanrnr bu da olugtursa, sistemin
efendileri agrrr-Uretimden kaynaklanan kronik ekonomik krizin
bu borg krizindeki asrl payrnr rsrarla yadsrma yoluna gidiyorlar.
Eler bu bir borg krizi ise, ya da kimi yerlerdeki gibi igin iginde
gok ciddi bigimde cari agrk sorunlarr varsa bu borElar ve cari
agrk neden da! gibi buyUmUgtUr sorusunu sormak gerekir

Devlet neden cari agrk vermigtir: QUnkU ihracattan fazla
ithalat yapmrgtrr. Bu demekti ki,fazla ticaret yaprlmrgtrr. Fazla
ithalat Uzerinden yaprlan ticaret fazla meta ithalatr ve dolaysryla
agrn Uretim demektlr. Agrrr ticaret, agrrr uretimi genigletmig
ve bu da sistemi borca ve altrndan kalkrlamayacak denli
cari agrk vermeye sUrUklemigtir. Anlagrlrr ki, cari agrk ya da
devlet borqlarr Uretti$inden gok tUketen toplumlarrn baqlarrna
sardrklarr bir beladrr ve bunun nedeni agrrr Uretimin kendisidir
Azami kapitalist karr elde etme hedefleyen sermaye, Uretim
kapasitesini son srnrrrna dek genigletir, bu da krize neden olur.

Borg sorunu ise 2008 yrlrndaki krizin sonuglarryla iligkilidir.
O donem devlet eliyle sisteme kurtarma paketleri Uzerinden
yaprlan ve milyarlarr bulan mali yardlmlarrn zaten borg iginde
y1zen Ulkelerde devasa devlet borglarrna yol agtr$r ve bunun
da artrk tagrnamayacak srnrra vararak tek tek Ulkeleri adrma
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adrm sarmalayan krizi besleyen temel nedenlerden oldu$u
saptamalryrz.

$urasr artk gdrUnen bir gergek ki, sermaye, ensesinde
kaosu mayalayan ve a$rrlagarak genigleyen krizle birlikte hem
daha uzun sUre yagayamaz ve hem de insanlrk emperyalist
haydutlu$a, ya$ma ve kolelegtirmeye dayalr emegin
k6lelegtirilmesi Uzerine kurulu sermaye iktrdarlarrna daha fazla
katlanamaz noktaya gelmig bulunuyor. Ve en nihayeti, krizin
g6kUgle sonuglanmasr, krizi kontrollU bir bigimde y6netmek
tablosunun bir bilegeni olarak her daim sermayenin tepesinde
keskin krllg olarak sallanmayr surdUrecektir.

Sermayeye dayalr dUzenler Ust Uste binen kriz dalgalarrnrn
kugatmasr altlnda srkrgmrg halde. Ote yandan krizle sefalete
sUrUklenen kitlelerin artan dfkesi direnige donugerek ABD'de
Wall Street'in, New York'taki Zuccotti Parkr'nrn aylardrr
iggaline, Yunanistan'da ise apagrk sokak gatrgmalarrna
donUgerek kUgUk bir azrnlrgrn zenginlegmesi ugruna insanlr$ln
go$unlu$unun ve en bagta da srnrfrn yoksullagmasrna daha
f azla kallana m a y a ca kl a n n I n i g a ret l e ri n i ve ri y o r.

DUnyanrn her yerinde, New York'tan Tel Aviv'e,
Yunanistan'a, lngiltere ve dUnyanln geri kalan go!u alanrna
dek geligen isyan hareketi, bu katlanrlamaz dUzenlere kargr
yt$rnlarrn uyantgt giderek kitlesel karakter kazanmaya bagladr
bile. Yrllar yrl sermaye sisteminin merkez Ussu ABD'ndeki
yr$rnlarrn 6lU sessizligi bile yerini "Ofkelilerin" hareketliligine
brrakarak kapitalist dUnyanln "efendilerine" korkulu dUq
yagatmaya devam ediyor. Ya Yunanistan? Aylardtr dinmek
bilmeyen bir ozveri ve kararlllrkla, direngen ve diregkenlikle
ayaQa kalkan yunan iggi ve emekgi kitleleri on binlerle adeta
sokaklarr iggal etti. AB'nin direktifiyle uygulamaya koyulan
"tasarruf paketleriyle" iktisadi ve sosyal yrkrma u$rayan srnrf
ve emekgiler, Yunanistan'r sUre$en bir direnigin merkezi haline
getirdi bile.

Sokak gdsterileri ve direnigler emekgiler igin fevkalade
bir okul olmayr sUrdurecek ve halklar emperyalist barbarlarrn
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yaptrnmlanna ve ig gericilige karqt gareyi devrimcileqmede
arayacak gUnlere do$ru adtmltyor. $urast bir gergek ki, ust

0ste gelen kriz dalgalartntn kollart arastnda hem ABD ve hem

de AB'de sistem kendisine uykusuz geceler gegirten "sokak

ejderhasrnt" durdurmaya gUg yettiremeyecektir; ttpkt Uretici

gUgleri yonetmeye gUg yettiremedigi gibi. Ve dahast: dinmek

bilmeyen kronik kriz sarstnttlarl apaqrk bir bigimde ve bUyUk

bir agrklrkla tanttlamrgtrr ki, sermaye yonetemiyor ve meta

Uretimine dayalr kapitalist sistem ile, onun Uretim, dolagtm ve

degigim tarztyla daha uzun sUre sistemi ayakta tutmak artrk son

srnrnna dek gelmiq bulunuYor.

Bu, sermayenin, geligmesi iginde kendisiyle girdi$i sUregen
gatrgma ve onun sonuglartdtr. Uretimin toplumsal bu Uretimin

sonuglartntn kapitalist niteligi arasrndaki uzlagmazlt$ln var

oldu$u bir tabloda krizden kurtulmantn tek yolu, Uretici guqlerin

sermaye karakterine proletarya onderli$inde toplumsal bir

karakter kazand t rmaktt r.

DUnya tarihsel bir huzursuzlukla kaynama halinde. $eyler
kargrtrna donugUyor. Yrllar yrlr direnig gelene$i olmayan, olU

sessizlilindeki Arap dUnyasr bile isyan hareketleriyle aya$a

do$ruldu. Bura halklarr dinin sersemleticietkisinden, bu "aldattct

mutluluktan" kurtulmamrg olsa bile, bu isyan hareketleri,

emperyalizmin emrindeki kurulu duzenlerde fitili ategleyerek
direnig yolunu gdstermig olmast baktmtndan, gdzlerle gerqekler

arasrndaki tUl perdesini gekip almast aqtstndan son derece

tarihsel dnemde bir olaydtr.

DUnya insanlr$r artrk eskisi gibi kolay yUruyen bir

suregle emperyalistler ve suq orta$r gericiler taraftndan

somUrulemeyecek, k6lelegtirilemeyecek. Kapitalizmin tarihsel
g6kUgUnUn yerini siyasal gOkUge btrakmasrna yolu aqan lehteki

etmenler her yerde son htzla gogalryor ve terazinin kefesinin
sr nrf ve komgulart ndan yana a$ r rlr gr n r koyacak gUnler, Afrika gibi

sefaletin ve actntn en katlantlamazlnl geken Ulkelerde ruhunu
bedeninde tutacak kadar yiyecek bulamayan 9o!unlugun
ateglenmeye hazrr patlayrctlar yr$rnr haline gelece$i g0nler

mutlak bir bigimde yakrnlagryor. 21. yUzytltn ilk geyregi bu
mecraya do$ru son hrzla sUrUklenmekten kendisini kurtaramaz.

Kurtaramaz gUnkU, meta Uretimine dayalr kapitalist
0retim sUrecinin, UrUnden metaya, metadan paruya,
paradan sermayeye, sermayeden onun merkezilegmesi
ve yo!unlagmasrna geligme sUrecinin, sistemin geligme ve
uzlagmazlrklarrnrn devasa boyutlarda ye!inlegmesinden ve
krizden gokUge giden sUregten bagka bir gey olmadt$r tarih
tarafrndan bUtunUyle do$rulanmrgtrr. Sistemin efendilerini
endigeye sevk eden de budur. Zira son 2008 krizi, meta
ekonomisine dayalr kapitalist. sistemi "pazat aracrh$ryla"
ydnetme dUgUncesini bir kez daha bUtUnUyle boga grkarmrgtt.

ABD bagta olmak izere emperyalistler ve yerli sug
ortaklarrnrn ya$malama ve k6lelegtirme politikalarr, soygun
ve sdmUrU aggdzlUlUkleri her yerde halklartn direnig duvartna
toslayarak emperyalist haydutlan ve sug ortaklarrnr zorluyor.
Asya Pasifik'te Maoistlerin 6nderliginde geligen uzun sUreli
ve dagrnrk halk-gerilla savagrndan tutun da, Orta DoSu'daki
halklarrn kararlr direnigine kadar, oradan Afganistan, lrak,
Pakistan'da yolu agan mUcadeleyle orulen tirm direnig barikatlart,
"efendilerin" afirk eskisi gibi "alttakileri", "lanetlileri" diledi$i gibi
sdmUremeyece!inin en sa!lam igaretleri olsa gerektir.

ABD 've Avrupa'da sokaklar ayakta, 6fke seli dorukta,
yr$rnlar tetikte. Kapitalist Ulkelerdeki yr$rnlar arttk eskisi gibi
yagamak istemiyor. Her gey kargrtrna d6nUgUyor. SomUrge
ve yarr-somurge Ulkelerde isyanlar, toplumsal mayalanma htz
almrg durumda. Kapitalist sistem, kendisini kugatan baltalaytcr
etkenlerden kurtaramayacaktr r.

Devrim ve devrimci girigimlerin yokluSuna kargrn, kapitalizm
kendisinisonunu haztrlayan etmenlerle tam bir kugatma altrnda
ve yr!rnlar son hrzla ona dair beslenen umutlardan uzaklagan
bir sUrece girmig bulunuyor. TUm sorun, son krizin yarattr$r
frrsatlardan, bugUne dek hig sokaga inmemig kitleleri bile igine
geken bUyUk ehemmiyete sahip bu kitlesel direniglerden ve de
sefalete itilen kitlelerin her yerde mayalanma halinde oldugu



bu 6zgUn mecranln yarattrgl lehteki olanaklardan stntf ve ona
dnderlik etmeyi hak kazanmrg OncUsUnUn grkartaca$r derstir.

Devrimci OncU, arz yuvarla$rnr kapsayan bu toplumsal
mayalanmadan dolan halk hareketini 6rgUtlemek ve ona

biling tagrma gorevini yerine getirip bu tarihsel ftrsatr devrimci
patlamalartn fitilini ategleyebilmek igin yararlanabilecek

mi? Soru budur. Bu sorunun pozitif yanttl gimdilik gUndeme

girmese de, dUnya emekgileri ve stntfa yaqaml geqen her gUn

daha da dar eden sermaye iktidarlarrna kargl insanlt$tn daha

fazla lahammUl etmeyeceli gUnler -son hrzla da olmasa-
yaklagmaktadrr. Gdrev, o "bUyUk akgama" haztrlanmakttr.

(v)

Tiirkiye Ve partimizi Bekleyen Giirevler

Partimizin kurulugunun bu ktrktncr yrldOnUmUnde, Turkiye,
kendisini kugatan ig ve drg geligmelerin a!trlt$t alttnda kapana
srkrgmrg durumda. Burjuva-feodal fagist devlet ve neredeyse
on yrldrr onun dUmenine gegmig olan AKP hUkUmeti TUrk

milliyetgiligiyle harmanlanmtg dinciligi "ileri demokrasi" sosu ile
servis ederek kendisini kugatan geligrne ve uzlagmazltklarn
biriktirdigi ateg yUklU bulutlardan kurtulmaya gabaltyor. Ne ki o,

toplumsal bir patlamanrn fitilini ategleyecek olan bu bulutlarrn
felaketli sonuglanndan kagtnamaz. Ne yapay araqlarla
dnlenmeye galrgrlan ekonomik bunaltmdan, ne ateqlenmeye
hazrr toplumsal patlayrcrlar yt$rnl halini almlg olan KUft ulusal
sorunundan ve ne de srntf ve komgulartntn haklt ve meqru
mUcadelesinin gelecekteki toplumsal sonuglartndan kendisini
kurtaramaz.

AKP'nin efendisi emperyalistlerden aldrgt destekle, bir
yandan "insan kendi gevresinde ddnmedili sUrece insantn
gevresinde ddnen aldatrct bir gUnegten" bagka bir gey olmayan
din kloroformu ile, 6te yandan da MHP'den 6d0ng aldt$t TUrk
milliyetgiligi kartr ile toplumu kamgrlaytp ktgktrtarak KUrt-TUrk
bo$azlagmasrna, alevi-suni gerginligine yolu aEacak olan
yola girerek ve hem de ulkeyi halklar hapishanesine, toplama

kamplarrna gevirerek saltanatrnl surdUrme peginde. Fakat
bu durumun daha uzunca bir sUre devam etmesine sefalete
itilen kitleler mUsamaha etmeyecektir. DUnyada oldugu
gibi, 0lkemizde diyalektiQin geregi olarak her 9ey kargrtrna
ddnugmeye baglryor. Zira srnrflara ve uzlagm azltklara dayalr her
toplum kendi yok olugunun araglannr ureterek sonunu haztrlar.
Ulkemiz toplumu bu diyalektik yasadan bagrgrk degildir.

Yarr-somUrge, yarr-feodal sosyo-ekonomik yaplntn a$larr
iginde ayakta duran bir ulke, bir kere ve her geyden once bu
statUsUyle kendisini gepegevre kugatmrgtrr daha bagrndan.
Bunun sonucu olarak da emperyalistlerin grkarlannrn bekgiligi
onun yazgrsr olur. TUrkiye'nin bagrna gelen de budur. Dlg
iligkilerinde ba$rmsrz olmaylp ABD bagta olmak izere
emperyalizmin yan-s6mUrgesi konumundaki bir Ulke ancak o
Ulkelerin dUnyadaki grkarlarrnrn bir aracr, bizim somutumuzda
ise, ABD emperyalizminin Orta Do!u'daki stratejik grkarlarrnrn
zaptiyeciliginden ote bir gey yapamaz. Burjuva-feodal iktidarrn,
Libya noktasrndaki tutumundan son Suriye olayrna dek, yani
neredeyse Suriye'ye savag ilan etme noktasrnda getiren gizgi,
ABD emperyalizminin bolgedeki grkarlarryla tam bir uyumun
ifadesidir. Ote yandan Nato'nun fUze savunma sistemi projesi
igin Radar UssU sorununda TUrk egemen gUglerinin AKP
6ncUlU!Unde durdu$u zemin ve de KUrecik'in emperyalistlere
bu Us igin agrlmasr gibi yUzlerce olay bu ba!rmlrlrgrn agrk
kanrtlan olsa gerektir. TUrkiye, emperyalistlerin Orta Dogudaki
bagta enerjive petrolyataklarr olmak Ozere grkarlannrn bekgiligi
Uzerinden onlarrn "ileri karakolu" olmayr sUrdUrdUkge her
daim dr9 geligme ve uzlagmazlrklarrn zorlayo baskrsrndan
kurtulamayacak ve her daim emperyalistlerin oyunca!r olmayr
sUrdUrecektir. Bu durum Ulke igin sonu belli olmayan tehlikeli
serUvenlere sUrUklenigtir.

Ote yandan Ulke iginde ekonomik gizgide sUrgit devam
eden ve her an patlamayla sonuglanacak olan cari agrgrn
dayanrlmaz baskrsr ve bunun devasa boyutlara varan borg
da$ryla birlikte ekonomi Uzerinde yarattl$r basrng ve bu basrncrn
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yapay araQlarla azaltllmasl girigimlerinin higbir pozitif 96zum
sunmamast ve tam tersine bu geligmenin "kaprnrn egigindeki

tehlike" olarak her an bir gatrrtrya yol aqmast en bUyUk sorun

olarak yerli yerinde duruyor.

AKP, buna bir gozUm regetesi bulamadan garesizlik

iginde krvranryor. cari agr$rn ulusal gelire oranr yuzde onlarda

seyrediyor ve buna dUnyada gok az ornek var. $imdilik en iyi

ornek ve dUnya birincisi yalmzca Turkiye. Ve Ulke ekonomisi

bunu kaldrramaz Ama AKP ustalrkla igin bu yanlnl gUndem

deligtirerek ortbas edebiliyor. Ne var ki, ulke ekonomisi iginde

bulundu$u bu gergekten daha fazla kaEtnamayacagt slnlr
tagrna varmlg bulunuyor. Burjuva-feodal devlet boynundaki bu

a$rr de!irmen tagtnt daha ne kadar taqtyabilir

Dahast ve daha da 6nemlisi, KUrt sorunudur. Burjuva-

feodal devletin dUmeninde "bUyUklUk cinnetine" kaprlmlg AKP,

bir yandan kendi kUrdUnU yaratma peginde koqarken, 6te

yandan da kimyasal silahlar da dahil olmak izere en barbarca
yontemlerle KUrt ulusal hareketine yonelmig durumda. En

legal kurumlarrndan en illegal kurumlarrna dek imha ve inkan

dayatryor. Tutuklamalar, saldtrtlar ve gdzaltrlar sonu gelmez bir

zincir gibi uzayrp gidiyor. Bu co$rafyantn gozenekleri kan ve

goz yagr golleriyle kugatrlmtg halde.

Burjuva-feodal sistem hergeyiyle KUrdeteslimiyeti dayatt yor.

KUrt ulusal gugleri ise, kurulug yrllarrndan beri iginde tagrdrklart

zaaflar ve agmazlara, bu zaaflarn imralt savunmalart Uzerinden

daha da derinlegtirilerek dUzenle bUtUnlegme gizgisindeki e$ik

duzleme oturmasrna kargrn, yigitlik ve kararlrltkla teslimiyete

kargr direnigin bayragtna sartlmtg durumdalar. Bu, iginde 9ok
ciddi kararsrzhk 6$elerini tagryor olsa da- Aslolan, bu yolda

geriye bakmadan ve KUrde kargr keskin ktltctnt kuganan Turk

egemen gUgleri ve verili anda onlartn siyasal temsilcileri ve

onlartn sivri ucu AKP ile uzlagma yoluna asla pirim vermeden

dUzen drgr mUcadele arag ve yontemlerini temel alan yolda

ulusal devrimci silahlr mUcadelede sebat etmektir KUrdUn

6z9urlegmesine giden yol yalnrzca budur.

$u bir gergektir ki, goreli ve gegici de olsa verili durumda
KUrt ulusal sorunu mevcut Demokratik devrim surecimizin
6nUnU enlemesine keserek kendisini butUn a$rrlr$ryla
dayatmrg bulunuyor. Bu sorunun Ustten burjuva gdzumUne bile
tahammUl edemeyen AKP'nin dUmenine yerlegtigi sistem, KUrt
ulusal gUgleri igin en demokratik alanlart bile igleyemez hale
getirmede ant igmig gibi. Ne ki, TUrk egemen gUgleri milliyetgi
bo!azlagmanrn bir adrmlrk mesafede oldu$u bir mecrada bu
sorunun a$rrlr$r altrnda kalmaktan kurtulamazlar. Tum sorun
KUrt ulusal gtjglerin in sistemle bUtUnlegme gizgisinden kararl r ca
tornistan etmesi ve ulusal devrimci mUcadeleyi bu bUtUnlegme
gizgisinin bir aleti haline getirmemesidir.

$urasr bir gergektir ki, burjuva-feodal sistemin iginde
bulundu$u yaprsal krizi, KUrt sorunu, b6lgesel sorunlar vb,
ile giderek karmagrklagmakta ve boyutlanmaktadrr. Sistem
bununla daha ne kadar yagayabilir. Ne ki, sistemin dUmen
suyundaki AKP TUrk milliyetgiligi ve dincilikle ve dahasr KUrt
dtjgmanlrlryla aldatr lm rg, saprtrlmr g, gagr rtr lmr g geri ve bilingsiz
kitleleri kendisine ba!layarak soluklanmaya galrgryor. Sistemin
bu en zayfi halkalannrn sistemin elinde onu ayakta tutmantn
aracr olarak iglev g6rmesi tarihin bir cilvesi olsa gerektir.

Ama biz gunu biliyoruz ki, sefalete itilen kitleler ve
srnrf giderek mayalanma iginde. lktisadi ve sosyal yrkrmla
yoksullu$un pengesi altrna itilen kitleler, memurlar, iggiler ve
emekgilerin soka!r sisteme dar edecegi gUnler hig de uzak
degildir. Yeter ki, yr!rnlar dar milliyetgi 6nyargrlardan, dini.
gericilikle aldatrcr mutluluga mahkum olmug beyinlere vurulan
zincirlerden kuftulabilsin; ve yeter ki srnrfa onderlik edecek olan
OncU kendisi ile kendisini bekleyen g6revler arasrndaki derin
ugurumu son hrzla kapatabilsin. Bunun igin kogullar uygun ve
durum elveriglidir. DUnya ve TUrkiye'deki verili kriz, devrim ve
sosyalizm gereksinimine fena halde igaret ediyor.

(vt)

Devrim Ve Sosyalizm Bir ihtiyagtlr
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Meta Uretimine dayalr kapitalist Uretim tarzt dnlenemez bir
bigimde kendisini gUgten dUgUren geligme ve uzlagmazltklartn
a$rrh$r altrnda tUm g6zUm regetelerini tUketen sUrecin sonuna
son hrzla yaklagmaktadrr. 2008 yrlr krizi ve gimdilerde her yant

sarmalamtg olan kriz salgtnt ona dair umutlarda don etkisi
yaratmrg bulunuyor. Ust Uste binen krizin giddetli dalgalarryla
ayakta kalma mecalini tUketmig olan sistem, arttk yonetemiyor
ve Uretici gugleri gekip gevirmeye gUg yettiremiyor. Kapitalist
sistem kriz kargrsrndaki tUm yeteneksizligini bUtunUyle agt$a
vurdu. Serbest piyasa lapastntn da ige yaramadt$t ve son krizle
birlikte sistemi pazar aractlt$tyla yonetme dugUncesi bUtunUyle
iflas etti. Sistemin savunuculart bile yeni araglara ve bigime
olan gereksinimi dile getirmeye bagladtlar bile

igte tam da boylesi kogullarda, kapitalizme dair "zafer
garkrlarrnrn" yerini "ytkrm melodilerine" btraktl!t bir egikte,
birkag on yrldtr g6lgeye gekilmig olan devrim ve sosyalizmin
yeniden gereksinim olarak ortaya gtkmasl kagtntlmazdr. Zira,
gizlenemez bir gergek var ki, o da, krizin devrim ve sosyalizme
olan gereksinimi igaret ettigidir. Evet gu bir gergektir ki, Ust Uste
binen gericilik dalgalarryla kolu kanadr krrrlan, boynu vurulan
komUnist ve devrimci gUglerin bugUnden yanna ve bUyUk bir
girigkenlikle cogkun bir nehir gibi akmast, devrim ve sosyalizmin
eski buyU ve gekicili$ine hemen kavugmasr ve dahast uzunca bir
zamandrr sr! sulara gekilen devrimci girigimlerin ve devrimlerin
hemen yUkselige gegmesi beklenmemelidir, Ne ki, apagrk bir
gey var ki o da; kapitalizmin "segeneksizli$ine" dair bUyUnUn
bozuldu$udur.

Gergekten de kapitalizm segeneksiz mi?

Brrakalrm bagka geyleri, kapitalist sistemin kronik
kriz girdabrndan bir tUrlU kurtulamamasr bile kapitalizmin
segeneksizli$ine kargr yeterince ikna edici bir kanrttrr. Ote
yandan krizle birlikte kolektif olarak patlak veren kapitalizmin
kor noktalart, srnrrlrhklarr, gUgsUzlUkleri ve geligme srnrrlarr
kapitalizmi 6lUmsUz yapan safsatalara son vermig, ona dair
tatlt hayalleri yrkrp gegmigtir. Dahasr, krizle birlikte bUyusU

bozulan kapitalizmin parlak cilasr ddkUlerek grrrlgrplak kalmrgtrr.
Bdylesine bir kapitalizm nasrl segeneksiz olabilir ki?

Qok daha da 6nemlisi, yagamrn yaratrcr devrimcieyleminin
dnUmUze sUrdU$U tarihi bir gergek var ki, o da, 20. yuzyrl devrim
ve sosyalizm deneylerinin, yagamrn yagayan gerge$i olan bu
yeni ve 6z9Un pratiklerin birkag yirmi yrlr bulan tarihsel gergegi
bile kapitalizmin segeneksiz olmadr$rnr yeterince ve kuvvetle
tanrtladr. Dunyanrn Ugte birinin halk demokrasisi ve sosyalizm
rengine burUnmesi bUtUn kesinli$i ve keskinli$iyle en sa$lam
kanrtlar demetini vermiyor muydu?

Denilebilir ki, bu pratiklerin sonradan kargrtrna d6nUgerek
tarihsel planda bir yenilgi almasr bu kanrtrn aleyhine tanlklrk
etmiyor mu? Bu zayi ve gUgsUz kanrtl gUrUtmede kapitalizmin
tarihinde bolca ornek var. Nasrl ki, kapitalizmin nihai zaferine
giden yolda bir dizi yengi ve yenilgi dongUsU yaganmtgsa ve
nasrl ki, burjuvazi orta ga$ gericili$ine, feodal kurumlara kargr
kazandr$r zaferin akabinde yenilgiye u$ramrgsa, ve nasrl ki,
iktidar uzunca bir tarihsel zaman iginde birkag kez feodallerle
burjuvazi arasrnda el de$igtirmigse, tarih bu aynr yolu, bu aynr
gizgiyi neden bu kez de kapitalizmin-sosyalizm yengi-yenilgi
dongUsUnde yagamasrn ki. Nasrl ki, kapitalizmin 6nceki dUzen
yanItIan na kargr aIdr$ r ilkzaferleryeniIgiyle sonuglandrktan sonra
burjuvazi yeniden kendisini alt edenleri dize getirip yeniden
aya$a do$rulduysa, aynr durum nihai zafere ulagrlrncaya dek
bu kez neden sosyalizm igin de gegerli olmasrn ki.

Zira bilinir ki, nihai za'fer tek hamleden ibaret degildir;
e$er bdyle olsaydr tarih yerinde sayardr. Oysa tarih daima ve
sUre$en bir bigimde hep ileriye do$ru akar; alrnan yenilgiler ve
yolkazalarr ve de tarihin zamanzaman yolunu gagtrmast, uzun
tarihselyUrUyUgte yalnzca anlrk, gegici olaylardrr. Yeter ki, MLM
dUnya tarihi anlayrgryla, tarihin materyalist yorumuyla olaylarr
tartabilelim ve yeter ki, tarihe geneltablo Uzerinden bakabilelim.

Apagrktrr ki, sosyalizmin yenilgisine trpkr 6ncelinin yenilgisi
gibi gegici ve tarihsel bir yenilgi gozuyle bakmak gerektigi
tarihin reddedilemez bir hUkmudUr. Trpkr Fransa ve ingiltere
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tarihinde burjuvazinin aldr$r gdreli yenilgilerin ardrndan dUmene
gegmesi gibi.

Tarihte hangi srnrf ve onun dncusU hatasrz, yanrlgr ve
yenilgisiz nihai zafer elde etmig ve iktidarrnr elde tutabilmiqtir.
Dahasr ilk yenilgiden hemen sonra hangi srnrf ya da 6ncu
hemencecik kuyru$unu bacaklannrn arasrna krstrrrp trprg trprg
mucadele arenasrndan uzaklagmrgtrr. Her muzaffer devrim,
yengi-yenilgi-yenilgi-yengi dongUsu Uzerine kuruludur.

Alrn lngiltere'yi. 17. yUzyrlrn oftasrndaki devrimle
mutlak monargi, feodal soyluluk ve krala baglr kilisenin etkisi
ortadan kalktr. Krallrk, Kral Charles-l'in kellesinin dara$acrnda
sallanmasryla son buldu. Bu devrimden on yrlsonra, Cromwell'in
olUmunUn ardrndan bu kez Charles-ll igbagrna getirildi; bunun
Uzerinden daha yirmi yrl gegmeden alt edilen eski srnrf yandaqlarr
yeniden igbagrna gegmeyi bagardr. Tahttan indirilen Stuart
monargisinin yerine bu kez de megruti bir monargi kurulacaktr.
Kellesi giden kralrn ardrndan gene krallr$a geri d6nUlmedi mi?

Ya Fransa? Orada da tarih aynr bigimde yol aldr. Fransa da
lngiltere'nin yazgrsrnr paylagtr. Eski duzeni, Kral XVl. Louis'in
kellesini alarak kendi iktidarrnr kuran burjuvazi bir mUddet
sonra yeniden aga$rlara itilmedi mi? Degigimin cumhuriyetten
imparatorluga, oradan Bourbon monargisine, bu monargiden
anayasal monargiye ve tekrar cumhuriyete ve akabinde gene
imparatorlu$a ve sonrasr gene cumhuriyete do$ru bir gizgide
med-cezirlerle yol aldrgrnr biliyoruz.

Apagrktrr ki, bu sistemi krizlerle gUgten dUgUren gey,

sermayenin kendisidir Dolayrsryla Uretim araglarrnrn sermaye
karakterine kesin olarak son verilmedikge ve bu araglara
proletarya onderli$inde toplumsal bir nitelik kazandrrrlmadrkga
insanlr$rn bUyUk go$unlu$u bu sistem altrnda kdlelegtirilme,
ya$malanma ve somUrUlme Uzerinden acr gekmeye devam
edecektir. "Herkesin herkese kargr savagr" olan bu duzen,
Uretken gUglerin aya!rna pranga baglayan "anargi iginde
anargiyle igleyen" bu sistem, "plansrzlrk, rastlantr ve anargi"
temeline dayalr eme$in kOlelegtirilmesi Uzerine kurulu kapitalist

Uretim sisteminin tek segenegi de elbetteki emegin iktidarrna
dayalr "mUlksUzlegtirenlerin mUlksUzlegtirildigi" sosyalizmden
bagka bir dUzen olamaz.

Zira biz biliyoruz ki ve Marx taraflndan bilimsel bir
do!rulukla kanrtlanmrgtrr ki, geligmenin belli bir evresinde bir
Onceki topluma segenek olan kapitalist sistem, geligmesinin
belli bir evresinde o ana dek geligtirdigi Uretici gUglerin geligmesi
onUnde gergek bir engel olmaya baglar ve bdylece varolug
nedeni ve tarihsel iglevi olan geyin, toplumsal emegin Uretici
gUglerindeki geligmesinin kargrsrna dikilerek onlara yonetemez
duruma dUger ve bdylece geligmesinin son stntnna dayanlr; ve
bu, meta Uretimine dayalr kapitalist sistemin "son saati" olur.
Onu tehdit eden siyasal ve toplumsal nedenler bir yana, sistem,
istedi$i kadar krizin agrga grkardlgr yrrtrklarr ve bUyUk yarrklarr
yapay araglarla yamamaya gabalasrn, Ust Uste binen kriz
dalgalarryla bu yola son hrzla sUrUklenmig bulunuyor. Her geyin
celladr olan sermaye, geligmesi iginde, kendi celladr olmaya
do$ru ilerliyor.

TUm sorun, kendi antiteziyle eyerli olan sistemin
tarihsel gokUge sUrUkleniqinde orgUtlU ve bilingli srnrf ve ona
6nderlik edecek olan devrimci partilerin bu tarihsel frrsatr
de!erlendirmedeki dagrnrk ve kaotik karakteridir; verili
sUrece mudahalede iginde bulundu!u igler acrslnr durumun
hala agllamamrg olmasrdrr. DUnya proletaryaslnrn biiing ve
drgUtlenme duzeyi, krizden devrimle grkmanrn onUndeki en
buyUk engeldir.

Devrim ve sosyalizm gereksinimdir. Bundan bir an dahi
gUphe edilemez. Davamrz haklr ve megrudur. lsrarla yineleyelim
ki, ta ri h ve d U g m a n ta raf I n da n geri lere, vad i I e re savru ld u$ u m uzd a
da, aldl$rmz gok acr yenilgi anlarrnda da aslolan gey, temel
programrmtztn ve davamrzrn tarihsel haklrlr$r ve megrulu$una
olan inancrmrzr kuvvetle korumamrz ve yrlgrnlrQa kaprlmamrzdrr.
DOnemlerinde kargrlagtrklarr onca gUglUklere ve neredeyse
her gUn bekledikleri devrim beklentilerinin boga grkmasrna
kargrn, Marx ve Engels, davalarrnrn tarihsel haklrlr$r ve siyasal
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megrulu$undan asla gUpheye dUgmediler ve yagamlarlnl, son

nefesine dek dzveri ve kararltltkla o dlUmsUz davaya, devrim

ve sosyalizm davaslna adadrlar. zira onlar da biliyorlardt ki,

nasrl ki, kapitalizm bir do$a yasastnln zorunlulu$uyla bir onceki

toplumdan kagrnrlmaz bir bigimde dogduysa (9unku stntflara ve

uzlagmazlrklara dayalr her toplum her daim kendi yok oluqunun

unsurlarrnt Uretir), sosyalizm de kapitalizmin ba$rtndan

kaglnrlmaz olarak do$acakttr; tarih ara stra buyuk gerilerneler

gosterse de 6nlenem ezbir bigimde devrim ve sosyalizme do$ru

yol alryor. Bu yasa ne denli do$ru ise, bir devrimin de higbir

zaman kendiliginden gelmeyecegi bir o kadar dolrudur.

Stalin'in sozleriyle, "zafer higbir zaman kendi kendine

gelmez; her zaman sdkUP allntr."

igte tUm sorun da burada yatmaktadtr.

Evet, zaferi sokUp almak gerekir. Kapitalist sistemin

krizle kaosa g6mUldUgU, sefalete itilen kitlelerin her yerde

bir mayalanma halinde oldu$u, Uretici gUqlerin kapitalist

kabuklarryla bagdagamadrklart noktaya do$ru son hzla
itildikleri, krizin devrim ve sosyalizme olan gereksinimifevkalade
igaret etti$i, az yuvarla$tntn emperyalizm ve dUnya gericiligine

kargr ayala kalkarak dUnyanrn ateqini ytrkselttigi antn bu 6zgUl

kogullart, zaferi gekip almada arkamza alabilecelimiz elverigli

tarihsel frrsatlar sunuyor. Qanlar kapitalizm igin galtyor.

Kurulugunun 40. yrlrnda Partimiz TKP/ML'nin Kavgasrnda
TUrklYe Devriminin Gelece$i Var

Sistem, kendisini nefessiz btrakan etmenlerle kuqattlmtq

halde. Tum sorun, devrimin 6znel kogullarr ile bu elverigli

nesnel kogullar arastndaki dengesizligi agmak ve aradaki derin

ugurumu gargabuk kapatan yola bUyUk bir kuvvetle sartlmakttr

Bu sartlmada aslolan, oznel guqlerin durumudur' igimizi ne

denli iyi yaparsak bu ara o denli gabuk kapantr. Kavgastnda
dUnya ve TUrkiye devriminin gelece$i yatan partimiz TKP/ML'yi
bekleyen son derece onemli gdrevler 6nUmUzde duruyor. Bu

gOrevin esast, hig gUphesiz ki, gelece$i devrimle kazanmakttr.

Kendi 6z9UlUmuzde ise halk-gerilla savagrnda kdklegmek;
bu savagr kitlelerin ategi iginde yrkamaktrr. Partimizin "yagam
alevi"nin sonmemesi yalnzca, ama yalntzca buna ballrdrr.

SUrekli yinelenen gerileme dalgalarrnr aynt kesinlikte
ilerleme dalgalannrn izlemesi kagrnrlmazdrr. Durum de$igiyor,
geyler kargrtrna ddnUgUyor. Evet, burjuva ideolojisi ve yagam
tarzr yr$rnlann ve srnrfrn etine kanrna da sinmig olsa, srnrf,
burjuvazinin kendisine sundu!u krrrntrlarr "keyifle tirketerek"
sefalete sUrUklenen kitlelerin acrlarrndan ve devrimci ruhundan
kopmug da olsa, refah toplumuna denk dUgen sakin yaga?n
kogullarryla yr$rnlar saprtrlmrg, gagrrtrlmrg ve aldatrlmrg da olsa
"durum de$igiyor", en yalrtrlmlg kesimin bile hareketin igine
gekildigi bir doneme giriyor dUnya. DUnyanrn ezici golunlugu
emperyalizm ve dUnya gericiligi kargrsrnda dahafazla el-penge
divan duramaz.

Partimiz TKP/ML'nin 40. kurulug yllddnUmUnde devrim ve
sosyalizme olan ihtiyag kuvvetle kendisini hissettiriyor. DUnya
proletaryasrnrn TUrkiye taburu partimiz TKP/ML, bu ihtiyaca bir
yantttn adr olarak uzun sureli ve da$rnrk halk-gerilla savagryla
burjuva-feodal fagist iktidarr alt ederek gelece!in eme$in
iktidarrna dayalr toplumunu, yeni demokratik halk iktidarrnr
kurmaya muktedir yegane komunist partisidir.

Partimiz TKP/ML, kan ve ateg altrnda gegen krrk yrllrk
6mrU, denenmig komUnist kimligi ile bizi yenitopluma g6tUrecek
kapryr agma iddiasr, inancr ve mucadele ruhuna sahiptir. Goreli
yenilgilerle gUgten de dUgurulmUg olsak, bizi kugatan elverigsiz
etmenlerle kapana da krstrrrlmrg olsak, hareket serbestimizi
daraltan kogullarla da kugatrlmrg olsak, pahahya mal olmug
deneylerle vadilere de savrulmug olsak, tUm bunlardan,
hatalarrmrzdan, yenilgi ve yanrlgrlarrmrzdan dersler grkaracak
kararhh!a ve cirrete sahibiz.

GOrUnen gergek gudur ki,21 . ylzylt kucaklayacak yegane
ideoloji Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung'un srnrfrn
gergek grkarlarrnr ifade eden ideolojisinden bagkasr olamaz.
Kapitalizmin yegane segeneli sosyalizm; burjuva ideolojisinin
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tek segeneli ise proletaryantn gtkarlartntn

$u an biraz yolunu da 9a9rrmt9 olsa, yol kazalartna da

u!ramrg olsa, tarih, bu yataktan akan lavlarla yolunu gizmeyi

strrdUrecektir; olug halinde olan sosyalizm, yok olmaya do$ru
giden kapitalizmin zorunlu UrUnUdUr; bu diyalektik yasadan

kagrnrlamaz.

Tarih, kendi basamaklartnt sonuna dek ttrmanacakttr; bu

trrmanmada devrim ve sosyalizmin tu!lalarr bir bir 6rulecek; ve,

arz yuiarlagrnda devrimci patlamalarrn fitili mutlak bir bigimde

ateglenecektir...

Bundan bir an dahi kugku duyulamaz.

*KURULU$UNUN 40. YILINDA gAN VE $EREF OLSUN

PARTiMiZ TKP/ML'YE!

*YA$ASIN PARTiMiZ TKP/ML, KIZIL ORDUMUZ TIKKO,
KoMUNisr cENqLiK oRGUTUMUz rMLcet

*YASASIN HALK SAVA$I!

MLM'dir.
KU RU LU$lJ l.i l-* h,l 40. YI LI N nA

PA TiNNiE TKP/N#L $EFLARffND&
MUCAmELffi Yi Vu I<SELTELi M !

SOUUnULEN i$giLER, EziLEN EMEKgiLER,
GELECECi TAnARTTLMAK isrenrru cENQLER

VE KADINLARIMIZ; BU QAGRIYA KULAK VERIN!
TUrk, Kiirt ve Qegitli Milliyetlerden Emekgi Halklmlza;
Partimiz TKP/ML'nin kurulugunun 40. yrlrnr kutlamaya,

komUnist 6nder lbrahim Kaypakkaya yoldagr katlediliginin 39.
yrlrnda anmaya hazrrlanryoruz.40 yrllrk savag ve direnig tarihine
sahip partimiz, yUzlerce yoldagrn kanr, binlercesinin emek ve
ozverisiyle bugUnlere gelmigtir. iddia ve rsrannr ilk gUnkU gibi
canlrlrk ve kararlrlrkla devam ettirmektedir. Bagaraca$tmza
olan inancrmrz her zamankinden gok daha gUglUdUr.

Partimiz girdili getin muharebelerle kan ve can bedeli bir
deger ve tarih yaratmrgtrr. $ehitlerimiz yarali'lan bu de$erin
ve tarihin mimarlan, sembolleri olmuglardrr. Bunlann toplamr
ve sonucudur ki, partimiz TKP/ML, gUncel a$amayt ve tum
bir demokratik devrim sUrecini kazanma ruhuna ve devrim
igin yeterince iddia ve inang sahibidir. 40 yrllrk tarihimiz,
s6ylediklerimizin en yalrn kanrtrdrr.

Onder yoldagrmrz ibrahim Kaypakkaya elinde krrmasr
ve bir grup yoldagryla yola grkarken, yUrUyUgUn getin ve bir
o kadar da zorlu olaca$rnr biliyordu. O, savagln krsa; zaferin
yakrn ve kolay olmayaca!rnrn farkrndaydr. O, g6zbebe$i gibi
korudu$u partimizin 40 yrllrk yUrUyUgUne tanrklrk edemedi. Ama
biliyordu ki, kanryla suladr!r tohum mutlaka filizlenecek, fidan
olup serpilecek, ardrllarrnca leke sUrUlmeden ileriye do$ru yol
alacaktr.

Ezilenler, Emekgiler;
Partimizin 40. kurulug yrlrnl kutlarken yUrUttU!UmUz

sava$rn nihai zafere ulagmasrnrn yegAne yolunun milyonlarrn
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6rgUtlenmesi ve harekete gegmesiyle mUmkUn olaca$rnrn
bilincindeyiz. Krizle bogugan sistemin efendilerinin koltuklan
bir bir sallanrrken, tahtlarr ofkeli milyonlar tarafrndan yrkrlrrken
korkularr buyUk, dUgleri karanlrk ve kAbus doludur.

DUnya ve ulke gergekli$i, umudu bUyUten, gelece$i
ayd r nlata n ve morali m izi yU kselten bir sr n rf m Ucadelesi gergekl igi
sunmaktadrr. DUnya halklarr emperyalist somUrU ve zulUm
dUzeninin zincirlerini pargalayacak gUnlerin uzak olmadrgrnr
mujdeleyen, isyan, direnig ve serhrldanlar gergeklegtiriyor,
zorbah$rn kalelerini sarsryorlar. Endige altrnda panikleyen
dUgman, akrl almaz bir zalimlik ve saldrrganlrkla omrUnU
uzatmaya galrgryor.

Emekgi halkrmrzrn bizden bekledi$i, proleter dUnya devrimi
zincirinin kopmaz halkalanndan biri olan Ulkemiz topraklarrnda
devrimi inga etmektir. Bizler bunu bagarmaya yetecek bir
ideolojinin, Marksizm-Leninizm-Maoizm'in megalesiyle
yUrUyoruz. Bayra$r, yagamrnr bu u$urda feda etmig oncU ve
dnderlerimizden aldrk. GUcUmUz, onlarrn ve sizlerin gUcUdur.

Kitlelerin de$iqtirme gUcUne sahip tek gUg oldugunu bilmek,
umudumuzun da varlrk zeminidir. Bu umudu bUyUtmek sadece
ve sadece bizlerin ellerindedir. Yeter ki bu azme sahip olalrm.
Yeter ki bu kararlrlrkta olalrm Yeter ki gelece$in sabrrla ilmek
ilmek 6rUlerek kazanrlaca$rnr bilelim

*YA$ASIN 6nCUwIUZ, OruOeRiUtiZ, pRnriUiZI
*PARTIMiziN KTRKTNCt SAVA$ ytLl KUTLU OLSUN!
*SARSILMAZ iTAUCIN,IIZ AZM.MiZ, KIRK YILDIR
REHBERiMiZ PNNTiTUiZI
*TUKENMEYEN CUCUIVIUZ, PARTIMiZOiN 6ruCUMUZ!

'y f'\? {I Y*t $"*

Tii rk[ye K*r:'l u s'l $st F;s riis i/Ma r{<s is t-Lc m I n ist
*rkez K**x'lit*si
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