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Giriş 

 
 
 
Tamamen Açıklanamamış Olup Açıklanabilir Olan Evrenin Bir Parçası Olarak 
Dünyayı Yorumlayarak Değiştirmek... 
 
Gerçek kahraman halk kitleleridir. Tarihin ilerleyişinin gerçek dinamikleri olarak 
kitleler, felaketleri   yaşayarak amansızlıklar içinde boy veren kalkışmalarıyla tarih 
yazdı. Sınıflar mücadelesi bilimi, işçi sınıfı ve emekçi kitleleri kendi iktidarlarına 
ulaşan yepyeni yazgılarıyla tanıştırdı, buluşturdu.  Tarih yazan yeni rol olarak 
modern işçi sınıfı ve devrimci halk kitlelerinin kendi sınıf örgütleriyle  tarih 
sahnesine çıkmaları oldu. Yazılan her tarih, tarihe has güçlerin kendi sınıf çıkarları 
ve tarihsel devrimci eylemde birleşmeleriyle mümkün oldu... 
 
Köleci toplum, ilkel de olsa Komünal yaşama ve insanlığa vurulan darbeydi ki, 
insana/insan toplumuna vurulan ve hala sökülmemiş olan prangaların müsebibi 
sınıflılığa açılmış olan bu kapıydı...   
 
Köle isyanları bu paslı/kanlı prangaları parçalayarak tarih yazan sınıf orijinli ama 
sınıf bilincinden yoksun ilk devrimci eylemdi. Köle isyanlarının yol açtığı feodal 
toplum sürecinde gündeme gelen köylü isyan ve ayaklanmaları yine toplumlar 
tarihini ilerleterek tarih yazan dinamizm idi. Burjuva demokratik devrimlerle 
feodalizmin tasfiyesi gerçekleşirken, buna koşut olarak kapitalist üretim ve 
ilişkilerinin gelişmesi feodalizmin çözülerek yerini burjuvaziye bırakması biçiminde 
gelişti. Tarihin belirli aşamasında, sanayinin gelişmesinin bir tezahürü olarak 
gündeme gelen üretici güçlerin gelişen yeni niteliği ve yeni üretim ilişkileri ile 
üretim tarzının denk geldiği kapitalist toplum/kapitalizm şartlarının sınıf çelişkileri 
ve çatışması da bu tarihsel sürecin kendi dinamikleri üzerinden gelişti. 
 
Felsefi, ideolojik, siyasi, örgütsel tüm bilimsel gelişmeler zemininde, kapitalizmle 
birlikte filizlenip boy veren modern işçi sınıfı ve köylü mücadelelerinin eseri olarak 
doğrudan siyasi formatta işçi sınıfı mücadelesinin bilimi ve siyasi örgütü olan 
proletarya partisi ortaya çıktı. Sınıf olarak çağın en ileri-devrimci sınıfı olan 
proletarya, ezilen halk kitlelerinin tarih yazan eylemine öncülük ve önderlik yaptı, 
aktüel olarak bu rolü bugün de devam ediyor... 
 
Feodalizme karşı mücadelede burjuvazi önderliğinde burjuva demokratik 
devrimlerde rol alan işçi sınıfı, “kendiliğinden sınıf” olmaktan çıkıp “kendisi için 
sınıf” olma gerçekliğine varınca, tarihsel devrimci barutu tükenen burjuvazinin 
karşısına devrimci özne-sınıf olarak dikildi. Kendisine karşı gelişen işçi sınıfı 
önderliğindeki proleter devrim tehtidi karşısında, çözülmüş olan feodal sınıf 
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kalıntılarıyla kol kola giren burjuvazi, feodalizmi tasfiye ederken oynadığı tarihsel 
devrimci dinamiğini yitirerek tamamen gericileşti. 
 
Proletaryanın sınıf kavgası ve devrimleri tarih sahnesine çıkmış, sınıf mücadelesi 
diğer sınıf bileşenlerini de kapsayan içerikte burjuvaziyle proletarya arasında bir 
mücadele niteliği özüne oturmuş, ulaştığı bu yeni nitel aşamayla günümüze 
damgasını vurarak tüm yakıcılığı ile çeşitli biçimlerde devam etmektedir, ediyor... 
 
Toplumlar tarihinin bu eksende gösterdiği gelişmeler, bütün tarihin akışını da tayin 
ederek değiştiren cinstendir. Tarih sahnesine çıkan proletarya keskin sınıf çelişkileri 
kucağında amansız bir mücadeleye oturarak, bu çelişkilerin siyasi zemindeki çözüm 
dinamiği oldu. Tarihi gelişmeler asla kendiliğinden tarihsel evrimle tamamlanmadı.  
Devrimler çığırı kah devrim eylemiyle kah devrime karşı direnemeyen çözülmüş 
sınıfların havlu atmasıyla nihai amaca uzanan günümüz gelişmelerine ulaştı... Bu 
serüvenin her kesitinde sınıf çelişkileri ve devrimci sınıf mücadeleleri istisnasız 
olarak motor oldu. 
 
Toplumlar tarihinde izlenen bu gelişmeler ezilen ve sömürülen yığınların devrimci 
eylemiyle bir toplumdan ötekine sıçrama biçiminde gerçekleşti. İşçi sınıfı biliminin 
değiştirme gücü bu yığınların pratik eyleminde ortaya çıkarak olgulaştı. Bütün bu 
tarihin kanıtladığı şey, tüm toplumlar tarihinin evrimden devrime, devrimlerle 
sıçramalı değişime/ilerlemeye geçişten ibaret olduğudur... Ki, toplumların ilerleme 
tarihi, her halkasıyla biribirini koşullayan, yadsıyarak gelişen ve biribirinden 
kopmaz-koparılamaz bir ilerleme çizgisidir. Tarihin durdurulamaz ileri akışıdır. 
Ezilen sınıflar formatından sınıf bilinçli işçi sınıfı formatına ulaşan devrimci 
sınıfların değiştirici devrimci eyleminin itici gücü, kahredici nüfuzudur... 
 
Sosyalist Toplumda Sınıflar Mücadelesi 
 
Maddi yaşam etkinliği ve bundan beslenen zihinsel yaşam etkinliği kesintisiz bir 
değişim ve ilerleme zincirini izler. Bu ikisi arasındaki çelişki ya da uyumun 
devrimci tarzda kavranması ilerlemenin biricik anahtarıdır. Komünist topluma doğru 
adım atmak ve bu adımda gerilemeden ileriye doğru yol almak, nesnel yasalarla 
öznel yasaları teori-pratik düzleminde birleştirme yeteneğinin eseridir. Nesnel yasa 
ve çelişkiler, siyasi yasalar niteliğine taşınıp eylemleştirilmeden, kendiliğinden 
ileriye doğru gerçek devrimci ilerlemeler kaydedemezler. Nesnel koşullar mutlak 
suretle siyasi unsur ve süreçlerle buluşturulmak durumundadır. Mesele siyasi iktidar 
konusuna bağlandığı andan itibaren tüm sorun siyasi zeminde cereyan etmek 
durumundadır. Çözülecek çelişkinin temeli iktidarda karakterize oluyorsa, işte o 
vakit tüm mesele siyasi iktidar mücadelesinde kilitlenir. Ne rastlantılar izahına 
yaslanan özü kaderci yönelim ve ne de tarihi tekerrürden ibaret gören idealist 
yönelim tarihi ilerletmeye muktedir değildir, olmamıştır da. Ezilenlerin siyasi 
eylemi toplumlar tarihinin itici dinamiği, motorudur. Sınıf mücadelesi bir tercih 
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değil, hem nesnel hem de siyasi bir zorunluluk olarak geçerlidir, hayatidir, 
hakandır... 
 
Felsefenin temel sorusu olan “madde mi yoksa düşünce mi önce gelir” ikilemindeki 
soru, idealizm ile diyalektik ve tarihi materyalizm arasındaki ayraç rolüyle, bütün 
toplumsal, siyasal ve bilimsel gelişmelerin yönünü tayin eden ve burada açığa çıkan 
dünya görüşü maharetiyle dünyanın yorumlanması ve değiştirilmesi eylemine yön 
verdi. Bilimlerin çatısı olan felsefenin sorduğu bu sorunun doğru yanıtlanması bütün 
yaşamın doğru yorumlanması ve çelişkilere doğru çözümlerin üretilmesiyle 
doğrudan ilintilidir. Diyalektik ve Tarihi Materyalist Felsefenin bu soruya verdiği 
“madde düşünceden önce gelir” yanıtı tamamen bilimsel ve tartışma götürmez 
derecede doğrudur. 
 
Lakin felsefenin sorusuna verilen yanıt bu kadarıyla sınırlı tutulamaz. Madde 
düşünceden önce gelir ama düşünce oluşup bilim düzeyine çıktıktan sonra, bu 
düşüncenin dönüp madde üzerinde belirleyici etki gösterdiği de inkar edilemez 
gerçektir ki, verilen yanıt bu kapsamda genişletilmek durumundadır. Devrimci teori 
olmadan devrimci pratik olmaz ya da alt-yapının belirleyici olduğunu kabul 
etmeyen Marksist değildir ama bununla birlikte belli koşullarda üst-yapının da 
belirleyici olduğunu kabul etmeyen de Marksist olamaz biçimindeki MLM sentezler 
tam da bunu ifade eder-etmektedir. Daha yakın toplumsal tecrübe ve sosyalist deney 
de, bunu destekleyen anlamlı bir süreçtir. Yaşanan sosyalizm tecrübesinin eleştirel 
muhasebesi gösterir ki, sınırlı coğrafyada da olsa nesnel koşulların sosyalizm lehine 
olmasına karşın, sosyalizmin yönetsel biçimi, felsefi ve teorik hataları 
çerçevesindeki üst-yapı muhtevasına dahil unsurların zayıflıkları sosyalist 
toplumdan geriye dönüşlerde önemli/belirleyici bir temel oluşturmuştur. Bu gerçek 
atlanarak sosyalizmin yeniden pratikleştirilmesi sağlanamaz ki, bu esasta bir üst-
yapı sorunu olarak karşımıza çıkar... 
 
Tarihsel gelişim halkalarını izlemek tabii diyalektik bir zorunluluk iken, tarihin, 
devrimci dinamiklerin itici gücüyle sıçramalar biçiminde ilerlediğini kabul etmek, 
zorunluluklar dünyasından özgürlükler dünyasına doğru yürüyüşün keskin bilinci-
MLM kavrayışıdır. Ki, sınıf mücadelelerinin  pratik tezahürü olan devrimci eylemin 
değiştirici rolü, bütün bu tarihsel zorunluluk ve sıçramalı ilerleyişin biricik 
öznesidir. Tarih tekerleğini hızlandıran sınıflar mücadelesidir. Toplumların doğru 
orantılı ilerleyişini ve nitel sıçramalarla değişimini sağlayan odur... Diyelektik ve 
Tarihi Materyalist/Marksist(MLM) felsefe, tarihsel zorunlulukları atlamadan bu 
engellerin yol üstünden kaldırılmasını nihai amaç uğruna savaşımın birer aşaması ve 
verili tarihsel şartların bir görevi olarak görür. Fakat bu görevlerin hiç bir aşamasını 
amaç haline getirmez, amacı bunlara feda etmez. Bu, proleter devrimci çizgi ile 
küçük-burjuva devrimciliğini ayırd eden nitel fark iken, son tahlilde Komünist çizgi 
ile diğer reformist-revizyonist burjuva akımlar arasındaki kalın ayrım çizgisidir de. 
Yeni burjuva kapitalist yolcu modern revizyonist çizgilerin temel handikaplarından 
biri, Kapitalizmden Komünizme geçişte bir ara toplum/geçiş toplumu olarak tarif 
edilmesine rağmen, Sosyalizm’i, bu tarihsel şartlara münhasır görmeyip 
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amaçlaştırmaları ve Kültür Devrimleriyle ileriye doğru rotaya 
sokamamaları/sokmamalarıydı. Sosyalist Demokrasinin ilerletilerek toplumsal 
kitlelerin ihtiyaç ve siyasi erkte daha güçlü olarak örgütlenmeleri temelinde 
demokrasiyi daha ileri niteliklerde geliştirememeleriydi, toplumsal kitlelere mal 
edememeleriydi. Geliştirmek bir yana, katı-merkeziyetçi, güvenlikçi, idari iktidar ve 
yönetim biçimleri benimsenerek, proleter devletlerin giderek parti devletlerine 
dönüşmesi yolu objektif olarak izlendi... Kendi kitlelerini siyasi erke taşımak, onlara 
mal etmek bir yana, ona yabancılaşmalarını sağlayan yönetsel, siyasi, ideolojik, 
örgütsel hatalar biriktirildi... (Esen gerici sert rüzgarların ağırlaşmış gövdeyi 
devirmesi olanaklı hale gelmiş, ağacın kendisini taşıması zorlaşmıştı... Yıkılmak 
rastlantı ya da yalnızca burjuva rüzgarın sertliğinden değil, biriktirilmiş ağırlıkları 
taşıyamamanın eseri olarak ikisinin bileşkesinde kapıya dayanmış, vuku 
bulmuştu...) 
 
Oysa, geniş halk kitlelerinin daha etkin, yaygın ve gerçekte yönetime dahil edilmesi, 
bu kitlelerin iktidar ve yönetim erkinde özne yapılması, nüfuzun kitlelere devrinde 
daha cesur davranılması, dolayısıyla demokrasinin geliştirilerek ilerletilmesi 
Sosyalist iktidarlar altında/Sosyalizmde tamamen mümkündü. Proleter nitelikte 
Sosyalist Demokrasi’nin sorunsuz uygulandığı kabul edilse bile, bu demokrasinin 
ilerletilmesi ve geliştirilerek yaygınlaştırılması perspektifi pratikleştirilmek 
durumundaydı. Aksi halde yerinde sayan bir demokrasinin gerilemesinden söz 
etmek kaçınılmaz olur-du. Proleter Sosyalist Demokrasi’nin “dondurulmadan” 
geliştirilmesinin zorunluluğu; en geniş emekçi kitlelerin ilerleyen trendle yönetimde 
özneleştirilmesinin sağlanamamasında anlam kazanan ya da iradelerinin öne 
çıkarılarak sosyalist devleti kendi devletleri olarak sahiplenmelerini sağlama 
görevinin uygulanmasındaki geniş sorunlardan ve Doğrudan Demokrasi niteliği 
karşısında nesnel olarak bağrında taşıdığı zayıflıklardan vb kaynaklanan bir 
ihtiyaçtı. Çin Büyük Proleter Kültür Devrimi bu doğrultuda çığır açıcı bir eylemdi, 
yeni bir nitel aşamanın mihengiydi fakat gecikmiş bir sıçrama/geç devreye girmiş 
bir yönelimdi... 
 
Sınıflar ve sınıflar mücadelesi vardı Sosyalizm’de. Bu şartları dikkate almak 
kuşkusuz ki anlaşılırdır, anlaşılmak durumundadır. Buradaki sınıflar mücadelesini 
küçümsemek ya da es geçmek bir yana, “ileriye mi gidilecek yoksa geriye mi” 
sorusuna verilecek devrimci tercih yanıtı değerinde belirleyicidir. İktidarın 
sağlamlaştırılması ve sürdürülebilmesi değerinde belirleyicidir. Ancak bu mücadele, 
Sosyalist devletin egemenliğinde olup esasen proleter/Sosyalist devletin lehine 
koşullarda idi. Ve bu mücadelenin en temel alanı, ilerleme perspektifine uygun tüm 
ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, demokrasinin toplumsal kitlelere yayılarak 
Sosyalist devletle bütünleşmelerini sağlamaktan ve mücadeleyi onlarla birlikte 
yürütmekten geçmeliydi. Zira henüz kimim kazanacağı meselesi karara bağlanmış 
değildi. Felsefi ve teorik hataların yol açtığı idari tedbirlerin gölgesinde kalan 
sosyalist yönetim biçimi ciddi sorunların habercisiydi. Yönetimde sergilenen idari 
tedbir biçiminin abartıya varan boyutu ise hepten sorun davet eden eğilimdi. İdari 
tedbirler Sosyalizm düşmanlarını baskı altına almakta etkili olabilir ancak aynı 
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tedbirler toplumsal hoşnutsuzlukların da gerekçesi olabilirler ki, bu hoşnutsuzluk 
Sosyalizmin düşmanları için uygun bir taban da yaratmaktadır.  Özellikle demokrasi 
ve özgürlüklerin kısıtlanması ya da sınırlı olup geliştirilmemesi şartları, toplumsal 
kitlelerin hoşnutsuz olması veya düşmanlar tarafından kullanılabilir bir potansiyele 
dünüşmesinde rol oynar. İktidarda elitlerin oluşması, imtiyazlı kesimin-sınıfın 
oluşması, yozlaşmanın vuku bulması gibi burjuvalaşmanın baş gösterdiği şartlar söz 
konusu olduğunda ise, kitleler ile iktidar arasındaki uçurum derinleşmiş demektir ki, 
burada durum Sosyalist iktidar/devlet için daha vahimdir. 
 
Kitleleri esaslaştırmayan, son tahlilde merkeze koymayan hiç bir iktidar ya da 
demokrasi biçimi, salt taşıdığı etiketle ayakta kalmayı uzun süre başaramaz. 
Demokrasi kitleler içindir. Bu demokrasi isterse Sosyalist Demokrasi olsun eğer 
sürekli geliştirilmez ve özellikle de kitlelere mal edilmez ise, ya elitlerin 
demokrasisine ya belli bir azınlığın ya da imtiyazlı olanların demokrasisine dönüşür. 
Proletarya ve emekçi sınıflar için demokrasi anlamına gelen Proletarya ve Emekçi 
Sınıflar Diktatörlüğü veya bu devletin uyguladığı Sosyalist Demokrasi, şayet 
kitleleri seyirci tutan, kitlelerin dışında kaldığı ve onlara lütfedilen bir demokrasiye 
dönüşmüş ise, açık ki, o demokrasi kitlelere mal edilmiş ve onlar için değil, onlara 
sadaka olarak verilen onlara yabancı bir demokrasidir. O halde temel mesele, 
Sosyalist devlet/demokrasi şartlarında, kitlelerle birlikte yönetme anlayışı zemininde 
ve onların iktidara taşınması perspektifiyle onları sosyalist iktidarın öznesi haline 
getirmek ve demokrasinin giderek kitlelerin inisiyatifine devredilmesinin somut 
olarak planlanıp pratikleştirilmesinin zorunlu pratik bir süreç olarak ele alınmasıdır. 
 
Komünist toplum perspektifi taşıyan Sosyalizm mücadelesi, yaşanan sosyalizm 
tecrübesinin tüm hata ve eksikliklerine, nesnel gelişmeler temelinde teori ve pratiğin 
geliştirilmeye muhtaç olmasına karşın, proletarya ve emekçi halk kitlelerinin 
özgürlüğü temelinde tüm insanlığın kurtuluşunun bayrağı, aktüel silahıdır. 
 
Cüret Edelim, Öne Çıkalım, Kazanalım 
 
MLM ile donanmış olan Partimiz, Sosyalizm ve Komünist toplum uğruna 
mücadeleyi her türden burjuva çarpıtma, saldırı ve safsataya karşın, yoksul 
dünyanın umudu olmaya devam ettiği inancını tereddütsüz olarak taşımakta, 
uluslararası proletaryanın coğrafyamız kıtası olarak Komünizm için Sosyalizmin 
kararlı mevzi olmaya devam etmektedir. 
 
Partimiz, emperyalist dünya gericiliği ve yereldeki faşist iktidar şartlarında kıyım ve 
katliamlardan geçirilen, en acımasız baskı ve azgın sömürüye tabi tutulan proletarya 
ve emekçi sınıfların yaşamsal ihtiyacı haline gelen demokrasi uğruna mücadeleyi 
devrim sorunu kavrayışıyla tanımlarken, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinin 
bir gereği ve parçası olarak da kavrayıp kararlılıkla yürütmektedir. Demokrasiyle 
yetinen bir demokrasi mücadelesi değil, Sosyalizm ve Komünist toplum uğruna 
demokrasi mücadelesi tam anlamlı olandır. 
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Partimiz bütün bu kavrayışına rağmen, örgüt ve örgütlenmede inkar edilemez 
açıklıkta önemli zayıflıklar taşımaktadır. Partinin güçlü kavrayış temeline paralel 
sağlam bir örgüt ve örgütlenmeye sahip olması, kuşkusuz ki eksikliklerini gidermesi 
ve hatalarını düzeltmesiyle olanaklıdır. Bu bakımdan sorunları bilince çıkararak 
doğru anlayışı pekiştirmesi, hata ve eksiklikleri asgariye indirmesi  zorunludur. Bu 
zorunluluk, müzminleşen örgüt/örgütsel sorun açısından her zamankinden çok daha 
acildir. 
 
Örgüt kapsamında öne çıkan sorunların deşifre edilerek bunların çözüm metotlarını 
doğru anlayış temelinde tarif edip ortaya koyması, bütün sorunu halletmese de, 
partimizin tekrar tekrar ele alarak yoğunlaşması gereken bir görevdir. Örgüt 
bilincinden, önderlik-kadro sorununa, mücadele biçimlerinden kullanılan araçlara, 
stratejiden temel taktiğe, ilkelerden taktik siyasete, objektif gerçekten bu gerçeği 
değiştirme iradesine, çelişkilerden çelişkilerin çözüm yöntemlerine kadar bir dizi 
meselede sistematik ve tutarlı yoğun bir çabayla düzeltme iradesi sonuç alıcı 
perspektifle ortaya konulmak durumundadır. Bahis konusu edilen tüm unsurlarda 
sağlamlaşmış bir örgüt tahkimi  olağan olduğu kadar ertelenemez bir görevdir de. 
 
Bu bilinçle, Parti 4. Kongremiz esas olarak örgüt ve örgütsel sorun çerçevesindeki 
gündemlere odaklanmış, buna dönük yönelim ve planlamasını aldığı kararlarla 
ortaya koyup can alıcı yerde duran örgütsel sorunların giderilmesi temelinde örgüt 
ve örgütsel muhtevaya dahil teorik-pratik temel aparatların yerli yerine 
oturtulmasını ödev edinmiştir. 
 
Parti 4. Kongremiz, Parti 1. Kongremizle Sağlam Temelleri Atılan, 2. 
ve 3. Kongrelerinde Geliştirilen Bilimsel Tutarlılığın Devamıdır! 
 
 Parti 4. Kongremizin ideolojik-teorik-siyasi ve örgütsel çizgisi; 
 
 a)- Partimizin 1. Kongresinde İdeoloji ve Tarihi Muhasebe belgelerinde 
detaylı olarak ortaya konulan köklü yönelim ve doğrultu temelinde, Kaypakkaya 
yoldaşın bir manifesto niteliğinde 72 yılında deklere ettiği Komünist çizgi 
zeminindeki fikirlerin temsil ettiği programatik görüşlerimizin 1. Kongre çizgisi 
ışığında somut koşullara uyarlanıp geliştirilmesi suretiyle yeni bir program 
niteliğinde keskinleştirilip örgütsel atılıma dönüştürülmesiyle başlayan, 
 
 b)- Partimizin 2. Kongresinde, 17’ler katliamı olarak bilinen ve 1. Kongre 
önderliği ile partinin merkezi önderlik kademesini olşturan kadroların neredeyse 
tümünün katledilmesiyle alınan ağır örgütsel darbe neticesinde yeniden gündeme 
gelen örgütsel çöküntü ve sancılı şartların tersyüz edilerek parti merkezi yapısının 
yeniden tesis edilmesiyle anlam kazanan ve ideolojik-siyasi-örgütsel doğrultu 
açısından 1. Kongre çizgisini ulusal çelişki gibi konulardaki kısmi düzenlemelerle 
ilerletip esas çizgisini benimseyerek omuzlayan, 
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 c)- Parti 3. Kongresinde, 1. Kongrede başlatılıp parça parça ilerletilen bilimsel 
yönelimin, ülkenin sosyo-ekonomik yapı tahlilini yeni nitelikte yapan ve buna koşut 
olarak devrim programımızı sosyalist devrim programı olarak düzenleyen, 
devrimimizin niteliğine bağlı olarak devrimimizin stratejisini Sosyalist Halk Savaşı 
biçiminde formüle eden, proleter adalet anlayışını ileri kavrayışla derinleştiren, 
emperyalizm üzerine önemli tahlil tespitler yapan, sosyalizmin sorunları 
kapsamındaki tartışmalar bağlamında Proletarya Diktatörlüğü argümanını Proletarya 
ve Emekçiler Devleti biçiminde yeniden sentezleyen ve işçi sınıfında yaşanan 
değişim gibi daha bir çok ileri fikre imza atan zeminiyle partimizin geleneksel 
çizgisinde radikal değişimle köklü bir yenilik ortaya koyan bilimsel hattından feyz 
alıp bu ileri yönelimi örgütsel politika ve örgüt/örgütlenme sorunlarında ele alıp 
geliştiren, dolayısıyla 1. Kongrede başlayan ve 2. ile 3. Kongrelerde takip edilen 
bilimsel ilerleme çizgisinin tutarlılığını sahiplenerek temsil eden, bunu özellikle 
örgütsel çizgide odaklanarak sürdüren tutarlı bilimsel çizgidir. Parti 4. Kongremiz 
ve Kongremizin çizgisi bu zeminde okumalıdır. 
 
Parti 1. Kongresinde başlayıp diğer kongrelerde devam ettirilen ve 4. Kongrede 
esasta tamamlanan bilimsel çizgi doğrultusu; 
 
 1)- Partide gelenekselleşerek oturmuş olan dogmatik eğilimin aşılması ya da 
“kırmızı çizgi” ve dokunulmaz görülerek tabulaştırılan değişmezlere dokunarak 
statik anlayışın geride bırakılması; kongrenin mükemmeliyetçi yaklaşımın ürünü 
olarak (ya da kongrenin köklü değişimler ve sorunlar yaratacağı korkusuyla) 
gerçekleştirilememesi ve bu gerekçeyle yarı-feodal yarı-sömürge tespitinin on 
yıllarca değiştirilememesi, hatta gündeme alınmasına cesaret edilmemesi, buna bağlı 
olarak Yeni Demokratik Devrim niteliğinin ve buna uygun devrim stratejisinin 
ısrarla sürdürülmesi ve bu vesileyle somut koşullara uygun aktüel strateji ve 
politikaların oluşturulamaması nedeniyle büyük enerji ve zaman kaybına mahkum 
olunması şeklindeki temel sorunların adı geçen kongrelerle ilerleme yoluna girerek 
son tahlilde aşılması, 
 
 2)- Salt ilke ve stratejiye odaklı yaklaşımın egemenliğinde siyaset ve 
taktiklerin mücadele ve örgütlenmedeki fonksiyonlarının yersiz kaygılarla devre dışı 
tutulup siyasi mücadelenin güdükleştirilmesi gerçeğinin adı geçen kongrelerdeki 
gelişmelerle aşılıp geride bırakılması; taktik politika, taktik mücadele araç ve 
biçimlerinin kullanılmasının reformizm, legalizm gibi önyargılarla ötelenip, 
muhtarlık seçimlerine kadar varan keskin seçim boykotçuluğu, ittifak ve eylem 
birliklerinde ketum davranıp siyaset alanını ilkesel katılığa hapsetme darlığının yine 
ilgili kongre süreçleriyle aşılıp günümüzün ileri düzeyine ulaştırılmasıyla önemli 
kazanımların elde edilmesi gerçekliği, 
 
 3)- Sosyalizm tecrübesinin eleştirilmeden savunulması refleksinin yol açtığı 
teorik darlıkların ilgili kongrelerle aşılıp yeni sentezlere ulaşılması, bu bağlamda 
demokrasi ve devlet anlayışının geliştirilip ileri düzeye taşınması, 
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 4)- Emperyalist sistemdeki gelişmelerin tahlil edilmesine dönük kaygı ve 
dogmatik yaklaşımın aşılarak ilgili kongrelerle somut koşulların somut tahliline 
uygun bilimsel metodun egemen kılınması ve bu kavrayışın diğer sorunlara olumlu 
yansımasının kazanım edilmesi, 
 
 5)- Aynı bağlamda işçi sınıfının durumunda yaşanan değişimlerin tahlil 
edilmesinden sakınılması ve ilgili kongrelerde sınıfın yapısındaki değişimlerin 
tartışma konusu yapılarak gelinen aşamada yeni sınıf tahlilinin yapılmasına dönük 
iradede karar alınması, 
 
 6)- Ulusal sorunda derin saptamalar ortaya koyan Kaypakkaya yoldaşın ileri 
değerlendirmelerine rağmen, ulusal çelişkinin isabetli tahlil edilmeyerek buna uygun 
politika ve örgütlenmelerin gerçekleştirilememesi ve yine ilgili kongrelerimizde 
ulusal çelişkinin başlıca çelişmeler arasında sayılmasıyla başlayan ilerlemelerin 
bugün daha kapsamlı tartışma konusu olarak gündeme alınıp somut duruma uygun 
değerlendirilmesinin kararlaştırılmasına dönük tartışılması, 
 
 7)- Örgütsel politika ve siyaset yöneliminde esasta kendiliğindenci bir 
kurgunun hakim olması ve ilgili kongrelerle bu sorunun aşılması yoluna girilmesi, 
 
 8)- Adalet anlayışı noktasında proleter adalette ciddi kırılma ve geriliklerin 
yol açtığı ağır tahribat ve lekelerin yıkıcı etkisinin örgütsel erimede karşılık bulması 
ve bu sorunun ilgili kongrelerimizde ilerleme/gelişme yoluna girerek ileri düzeye 
ulaşmasıyla gelişmeye devam etmesi, 
 
 9)- Hatalarımız karşısındaki geri kaygılara dayalı yaklaşımın terk edilerek 
hatalarımızla yüzleşme ve hatalarımızı gizlemeden açıklayıp özeleştiri verme 
tutumunun egemen kılınması, köklü muhasebenin yapılarak hata ve her türden 
kırılmaların düzeltilmesine dönük bilimsel tutumun benimsenerek sürdürülmesi, 
 
 10)- Komünist Parti iktidarı olarak biçimlenen sosyalist devlet anlayışı ve 
algısının, ilgili kongrelerimizde eleştirilerek halk sınıf ve katmanlarını temsil eden 
siyasi hareketlerin örgütlenme ve söz hakları üzerindeki yasağın yanlışlığına dikkat 
çekilerek sosyalizmde “çok partili sistemin” benimsenmesi ile sağlanan ileri 
kavrayış ekseninde bugünden bu güçlerle buna uygun ilişkilerin geliştirilmesi ya da 
ittifak ve sosyalizm güçlerinin tespit edilmesinin yine ilgili kongrelerimizde 
geliştirilmesi şahsında bir dizi irili-ufaklı meselede tutarlılık arzeden somut 
kazanımlar çerçevesinde ifade edilebilir. 
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Siyasi ve Örgütsel Durum 
 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Durum ve Mevcut İktidar 
 
Emperyalist dünya gericiliğinin parçası olan “TC” devleti, emperyalizme göbekten 
bağımlılığının ürünü olarak kuruluşundan itibaren ve günümüze kadarki tüm 
iktidarlarıyla sürekli faşizm biçiminde örgütlenmiş devasa bir baskı aracıdır. 
Parlamento maskesiyle örtülmek istenen faşizm, bu maske sayesinde yarı-faşizmle 
tanımlansa da, hakim sınıflar her ihtiyaç duyduğunda parlamenter maskeyi çıkarıp 
atarak açık faşizme başvurmaktan sakınmamışlardır. Her on yılda bir yaşanan 
Askeri Faşist Darbeler pratiği bunu kanıtlamaktadır. 
 
Ne var ki, gelinen aşamada açık faşizmin uygulanması için geçmişte olduğu gibi 
parlamenter maskeyi bırakmadan da o maske altında açık faşizm uygulamaktadırlar. 
Bu dönem esasta sivil darbe sürecine de denk gelmektedir. Ki, OHAL ve KHK’lar 
dönemleri esasta açık faşizmin uygulandığı sivil darbe süreçleri olarak 
tanımlanabilir. Bu anlamda sivil darbeyi salt Feto’cu faşist darbe girişimiyle sınırlı 
anlamak yanılgıdır. Demirel-Çiller-Ağar dönemi dahil olmak üzere, Erdoğan-AKP 
iktidarının Kuzey Kürdistan’da kentlerin yakılıp yıkılarak yerle bir edildiği ve 
kıyımcı katliamların en acımasız biçimde kirli savaş metotlarıyla gerçekleştirdiği 
dönem açık faşizmden başka bir şey değildir. Ki, bu süreç, 90’lı yıllardaki gibi ve 
bunu aşan pervasızlık içinde Kürt ulusunun demokratik-meşru iradesini temsil eden 
seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanlarının tutuklanması, belediyelerin 
kayyumlarla yönetilmesi vb vs uygulamalarıyla iyice derinleştirilmiştir. Ve elbette 
aynı dönemde sosyalist, devrimci, demokrat ve hatta burjuva kesim ve basına dönük 
büyük baskılarla, geniş halk kitlelerine uygulanan faşist baskılarla, sanatın, şiirin 
bomba olarak tanımlandığı, makul şüphenin tutuklanmaya yeterli görülmesi gibi 
yasaların çıkarılmasıyla vb vs’de en geniş biçimde açık faşizmi gözler önüne 
sermiştir.   
 
Tekçi paradigmalarla alenen ırkçı-şoven faşist dayanaklara oturan AKP-MHP 
koalisyon iktidarı(BBP ve Kemalist ergenekoncu kesimi de yanına alarak), 
Erdoğan’ın başkanlık sisteminde attığı adımla parlamenter sistemdeki güçler ayrılığı 
prensibini ortadan kaldırıp tüm erki elinde topladığı resmen tek adam iktidarı 
biçiminde ve yasalarını tanımaz ölçüde kesinlikle keyfiyetçi, koyu baskıcı bir açık 
faşizm uygulamaktadır. Sosyalist, devrimci ve demokratik güçler ve geniş halk 
kitleleri başta olmak üzere, kendisinden olmayan her kese, eleştiren her birey ve 
kesimlere, her türden muhalefete en ağır baskılar uygulamakta, gayrı-milli ilan 
ederek düşman muamelesine tabi tutmaktadır. Erdoğan ve iktidar ortakları, açık 
faşizmle, koyu baskı ve faşist şiddetle toplumu sürgit yönetip iktidarlarını ayakta 
tutmayı tasarlamakta, düşünmektedir. Ancak, açık faşizm ve emsalsiz baskılarla 
yarattığı büyük mağdurlar, açlık ve sefalete mahkum edilenler ve ezilip sömürülen 
yığınlarla mezar kazıcılarını yaratarak sonunu hazırlamaktadır-hazırlamıştır. 
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Geniş halk kitleleri ve değişik toplumsal kesimler başını faşist AKP-MHP’nin 
çektiği koalisyon iktidarına karşı sesli-sessiz bir tepki ve büyük bir öfke içindedirler. 
Açık faşizm altında uygulanan ağır baskılar, tehdit, şantaj ve katliamlar geniş halk 
kitleleri ve toplumda bir korku yaratıp suskunluklarına yol açmış olsa da, dipten-
dibe köklü bir öfke birikmekte-birikmiş, koşulları olgunlaştığında patlamaya hazır 
bir dinamik oluşmakta-oluşmuştur. İktidardan ve yönetimden hoşnutsuz olan kitleler 
tahmin edilenden daha fazla veya hile ve manipülasyonlar gölgesinde geçen 
seçimlerde ortaya çıkan potansiyelden daha güçlü ve yaygındır. Korku altına alınan 
kitleler güvenecekleri bir güç, güven duyabilecekleri bir alternatif ve safa girecekleri 
örgütsel-siyasi bir adres olmadığından zorunlu olarak sessizliği tercih etmektedirler. 
Alternatif ortaya çıktığında ya da belli şartlar doğduğunda kitlelerin ayaklanması, 
Gezi-Haziran gibi kalkışmalara başvurması güçlü bir olasılık veya gerçek bir 
durumdur. 
 
Bütün bunlar temelinde ülkede devrimci durumun nesnel şartlarının uygun olduğunu 
söylemek abartı olmayacaktır. Bilakis, devrimci durumun objektif şartlar itibarıyla 
uygun olduğu her bakımdan açıktır. Kitleler böyle yönetilmek istemiyor, bu 
iktidardan hoşnutsuzdur ve iktidar açık faşizme başvurmadan yönetemiyor… 
 
Maalesef devrimin sübjektif şartları, devrimin objektif şartları gibi uygun ve yeterli 
değildir, hatta ciddi derecede zayıf ve yetersizdir. Bu sorunun giderilmesi için 
Komünist ve devrimci hareketin örgütsel gücünü geliştirip kitlelerle birleşme-
kitleleri örgütleme çalışmalarına hız vermesi, kitlelere güven verecek silahlı 
mücadeleyi ciddi düzeyde pratikleştirmesi gerekmektedir. Komünist ve 
devrimcilerin halk kitlelerini yalnız bırakamayacağı açıkken, onları burjuva düzen 
partilerine terk edemez ve faşist iktidar altında kaderleriyle baş başa bırakamaz. 
İktidar kendi altını boşaltarak devrimci örgüt ve güçlere büyük olanaklar 
vermektedir. Devrim ve devrimin ileri mevzilere taşınması için, devrimci kazanım 
ve gelişmelerin sağlanması için uygun olan nesnel şartlar, sadece açık faşizm altında 
uygulanan faşist baskılar engeline değil, örgütlü devrimci hareketin örgütsel-siyasi 
güç olamama ve önderlik yapamama sorununa da takılmaktadır. 
 
Dolayısıyla değişik niteliklerden örgütlü devrimci hareket, bu yetersizliklerini 
ivedilikle ele alıp gidermeli, militan silahlı devrimci mücadeleyi yükseltmeli, faşist 
baskının toplum üzerinde oluşturduğu korkuyu kırarak devrimci çıkışların önünü 
açmalıdır. Günün ve durumun önümüze koyduğu görev ve sorumluluk budur… 
Tekçi tek adam Erdoğan’lı AKP-MHP iktidarı faşist baskılarla nüfuz edip güçlü 
görünse de, özünde kitlelerin desteğini yitirmiş ve onların öfkesini kazanarak 
ömrünü doldurmuştur. 
 
*** 
 
Faşist tekçi tek adam Erdoğan iktidarı, emperyalist efendilerine angaje siyaset ve 
pratiklerle de başka ülkelerin iç işlerine burnunu sokmuş, bu ülkelerde silahlı 

13



 

muhalefeti destekleyerek ve örgütleyerek suçlar işlemiştir. Kürt düşmanlığı 
zemininde sınır ötesi hareket ve operasyonlara girişmiş, buralarda uyguladığı 
siyasetlerle ABD vb emperyalist güçlerle çelişkilere düşmüş, IŞİD gibi örgütlerle 
ilişkiler sürdürerek suçlarına devam etmiştir. Başka ülkelerin yasalarına karşı 
olduğu gibi egemenlik haklarına karşı suç eylemlerinde bulunup illegal işler 
gerçekleştirmiş, bütün bunların toplamında komşu ülkeler olan Suriye, Irak, İran, 
Yunanistan ile ve uluslar arası alanda esasta Avrupa ülkeleri, ABD ve İsrail olmak 
üzere birçok ülke ile sorunlu hale gelip tam bir tecrit durumuna düşmüştür. 
 
Daha da önemlisi, Kürt düşmanlığı temelinde, özellikle Batı Kürdistan’daki 
gelişmeler karşısında ABD emperyalizmi ile uyumsuzluğa düşüp sorunlu ilişkiler 
dönemine girmiştir. Feto’cu darbenin arkasında CİA-ABD’nin olduğunu bilmesi, 
dolayısıyla ABD’nin kendisini devre dışı bırakma tavrının pratiğe dökülmesi, 
ABD’nin Feto’yu iade etmemesi de aynı zemindeki diğer gerekçeler olarak öne 
çıkmıştır bu ilişki sürecinde. Bu sorunlu ilişkiler süreci, ABD’nin Erdoğan’ın 
koruma görevlilerine tutuklama kararı çıkarması, ABD vatandaşı Türk konsolosluğu 
görevlisinin Erdoğan iktidarınca tutuklanması, ABD’nin “TC” vatandaşlarına dönük 
uyguladığı vize politikası-kararı zeminindeki kriz ve en son olarak Erdoğan 
iktidarının kirli örgütlenme ve çalışmalarının bir unsuru olan Reza Zarrab ve Halk 
Bankası ikinci müdürünün ABD’de tutuklanarak yargılanması ve bu yargılamada 
Erdoğan ve şürekası hakkında suç işlediklerine dair ortaya çıkan kanıt ve gerçekler 
temelinde devam eden süreç ABD ile ilişkileri ciddi derecede kopma noktasına 
getiren bir süreç olarak işlemiştir. 
 
Gariptir ki, ABD emperyalizminin çıkarları temelinde hizmet yürütürken veya 
ondan aldığı görevleri onun adına Ortadoğu’da, Batı Kürdistan’da icra ederken 
Rusya’nın uçağını düşürmeye kadar gidip, ABD emperyalizminin çıkarları 
zemininde Rusya ile çatışmayı göze alacak kadar sadakat gösterdiği ABD 
emperyalizmine karşı, şimdi Rusya emperyalizminin şemsiyesi altına girme zorunda 
kalmıştır Erdoğan iktidarı… Ki, Rusya ile geliştirilen ilişkiler, esasta ABD 
emperyalizminden Kürt politikası noktasında ödün koparamamasından ve 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası MHP ve ergenekoncu-avrasyacı kesimle kurduğu 
ilişkiden ileri gelmektedir. Denize düşen yılana sarılır misali, Kürt politikasında 
ABD emperyalizminden istediği tavizleri alamayan Erdoğan, uçağını düşürdüğü 
Rusya’ya sığınmış-sarılmıştır ve Rusya-Putin’in desteği ile ayakta kalıp ABD’ye 
“rest çekmektedir.” 
 
Bu ilişkiler zemininde “TC” devleti veya AKP-MHP koalisyon iktidarı ABD 
emperyalizminden uzaklaşarak Rusya emperyalizmine yanaşmıştır. Bu süreç 
tamamen sonuçlanmış veya tamamlanmış olmasa da esas eğilim Rusya’ya yanaşma 
durumudur. Rusya ile yapılan anlaşmalar ve özellikle de savunma sisteminde NATO 
silahları dışında Rusya’dan S400 füzelerini alma konusunda yapılan anlaşmalar ve 
ABD’nin ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen “geri adım atılmayacak” yönlü 
açıklamalar bu eğilimi güçlendirmektedir. Fakat, burjuva pragmatizmi temelindeki 
gerici çıkarlara endeksli burjuva siyaset ahlakı her şeyi, yani tersi gelişmeleri de 
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mümkün kılmaktadır. Bu anlamda kopması oldukça zor ve sorunlu olan ABD ile 
ilişkilerin yeniden rayına girmesi de mümkündür. Emperyalist gericilik içinde 
yaşanan nüfuz çatışması ve yeni dengeler durumu, Erdoğan gibi iktidarların 
efendileriyle pazarlıklar yapmaya uygun zemin sunmaktadır. Ki, Rusya oyun kurucu 
pozisyona geçip ABD ile belli bir denge durumuna gelmemiş olsa idi ya da 
Rusya’nın ABD’yi Suriye’de gerileterek inisiyatif elde ederek gücünü ispatlamamış 
olsaydı, Erdoğan’ın ABD’ye karşı pazarlığa girip Rusya’ya yanaşması 
düşünülemezdi… 
 
S400 füze savunma sistemi üzerinden gelişen ve Rusya ile “TC” devleti arasındaki 
ilişkilerin geleceğini de belirleyen süreç daha sonlanmamıştır. Fakat bu ilişkilerin 
yönünü belirlemede önemli bir eşik olduğu da ortadadır. NATO üyesi olan “TC” 
devleti, NATO patentli ya da uyumlu savunma sistemlerine sahiptir veya savunma 
sisteminin bir parçasıdır. NATO, savunma sistemini Sovyet ve bugün için Rusya 
tehtidi karşısında geliştirmiş olup Türkiye-Kuzey Kürdistan’da kurulan NATO-
ABD vb üsleri bu savunma sistemleriyle donatılmış ve ona uygun 
konumlandırılmıştır. NATO savunma sistemi toplamında da üretilen tüm silahlar ve 
konumlanmalar tüm NATO ülkelerine dağıtılmış olup, “yabancı” saldırıları boşa 
çıkarma ve imha etmeye uyarlıdır. Dolayısıyla, NATO ülkelerinin savunması olarak 
geliştirilen bu savunma sistemlerinin NATO üyesi olmayan ülkelerce öğrenilmesi 
yada bilinmesi, savunma sisteminin boşa çıkarılması anlamına geleceğinden ABD 
başta gelmek üzere NATO üyesi ülkeler “TC” devletinin Rusya ile geliştirdiği 
askeri işbirliğinden ve almayı planladığı S400 füze savunma sisteminden 
rahatsızdır. Alınacak S400 füzeleri NATO savunma sistemini boşa çıkarma üzerine 
geliştirilen silahlar olmasından kaynaklı, Rusya’nın “TC” devleti üzerinden NATO 
savunma sistemine ulaşması-deşifre etmesi söz konusudur. 
 
S400 füze savunma sistemi şu an en modern savaş uçağı olarak ilan edilen F35 
savaş uçaklarına karşı da geliştirilmiş bir hava savunma sistemi olduğu da 
düşünülürse, S400 alımının F35 savaş uçaklarına ait bilgilerin-özelliklerin Rusya 
tarafından ele geçirilmesine de olanak tanıyacaktır. Ki bu durum başta ABD olmak 
üzere NATO’nun şiddetli karşı koyuşuna da sebeptir. 
 
Askeri ilişkideki gelişimin doğuracağı bir diğer sonuç ta, “TC” devletinin Rusya ile 
geliştireceği-ilerleteceği bu askeri ilişkinin “eksen” kaymasında oynayacağı rolün 
büyüklüğüdür. Askeri alanda geliştirilecek bağımlılık ilişkilerinin diğer alanlarda da 
yansımaması düşünülmemelidir. Diğer alanlardaki bağımlılık (siyasi-ekonomik) 
ilişkilerini da hızlandıran bir rol oynayacaktır. 
 
Uzun süredir ABD ve AB emperyalistleriyle yaşanan siyasi-ekonomik sorunlar 
Ortadoğu özgülünde de olsa “TC” devletine sunduğu bazı imkan-olanaklar 
Rusya’ya olan ilgiyi arttırdığı gibi ekonomik olarak yapılan yeni yeni ortak çalışma 
ve girişimler(özellikle doğalgaz ve petrol boru hatları vb)Rusya emperyalizmi ile 
olan ilişkileri belli bir düzeyde geliştirme yönelimi olarak görülmelidir. Rusya, her 
ne kadar NATO üyesi ve ABD emperyalizmine bağlı “TC” devletine yeterli bir 
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güven beslemese de, özellikle Ortadoğu ve askeri alandaki bazı girişimler üzerinden 
“TC” devleti ile ABD ve Batı emperyalistleriyle olan ilişkisini daha da germe-
gevşekleştirme politikası izlemiş, gelinen aşamada ise S400 füze savunma sistemi 
ile kopma derecesine taşımıştır. 
 
Kısacası, AKP-MHP koalisyon iktidarının eksen kayması denilen eğilimde ciddi 
adımlar attığı, bu bağlamda ABD’den koparak Rusya’ya yanaştığı, yanaşma eğilimi 
gösterdiği açıktır. Fakat, bu durumun yeniden tersine dönmesi de mümkündür. Tıpkı 
Rusya’nın uçağını düşürme noktasından, Rusya’nın şemsiyesi altına girmesi gibi… 
 
AKP-MHP koalisyon iktidarı Rusya ile bağımlılık temelinde iyi ilişkiler içinde olsa 
da, Avrupa ve ABD başta olmak üzere, komşu ülkeler ve birçok ülke ile sorunlu 
ilişkiler içinde olup ciddi bir tecrit yaşadığı, bu durumun faşist iktidarının (görelilik 
taşıyan Rusya’nın desteği dışında) gerekli desteği bulmayarak ciddi sorunlarla karşı 
karşıya olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Faşist AKP-MHP iktidarının durumu buyken, muhalefet durumundaki diğer düzen 
partileri cephesinde durum esasta klasik burjuva rutini izlemekle birlikte, son 
süreçte önemli değişim ve gelişmelere tanıklık yapmaktadır. 
 
Bunları kısaca ele alırken 24 haziran seçimleri üzerinden gelişen 31 mart 
seçimleriyle de pratikleşen egemen sınıflar arasındaki bloklaşmanın, bundan 
sonrada devam edeceğini-süreceğini söyleyebiliriz. 
 
“TC” egemenler sistemi içinde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”yle tek adamlı 
yönetim biçimine geçiş yapan “TC” devleti, siyaset alanını da buna göre 
düzenleyerek yol almaktadır. Başkanlık sistemiyle iktidarın daha da 
merkezileşmesine koşut olarak siyaset alanında da merkezileşmeleri gündeme 
getirerek merkez güçler etrafında ittifakların oluşmasını gündeme getirmiştir. 24 
Haziran seçimleriyle görünür bir biçim alsa da, 31 mart yerel seçim süreciyle 
birlikte daha da netleşerek bundan sonraki süreçte egemenler cephesindeki 
mevzilenmenin ve mücadelenin yönünü esasta göstermiştir. Egemenler arası 
kurulan-yada kurulmaya çalışılan ittifakların ebedi veya değişmez olmayacağı 
görülmelidir. Burjuva pragmatist çıkarlar doğrultusunda gündeme gelen, savunulan 
devlet-siyaset paradigmalarıyla da desteklenen ittifaklar koşullar değiştiğinde 
değişebilir-dağılabilir ve yeniden başka biçimlerde kurulabilirdir. Fakat kabul 
edilmelidir ki, egemenler arasındaki “ittifak”laşma genel olarak siyaset sahnesinde 
varlığını koruyacaktır. 
 
Şöyle resmetmek doğru alacaktır: Merkezinde AKP-Erdoğan’ın olduğu ana ortak 
olarak ta MHP’nin bulunduğu, BBP ve Kemalist Erkenekoncuların da içinde yer 
aldığı “Cumhur” ittifakı ve Merkezinde CHP’nin bulunduğu İYİ partinin de ortağı 
olarak öne çıktığı “Millet ittifakı”. Her iki ittifak gelişmelere bağlı olarak yanlarına 
diğer egemen sınıf partilerini de çekmektedir. Örneğin, Perinçek’li İşçi Partisi 
Erdoğan’lı AKP’ye dış politikada ve iç politikada büyük oranda destek sunmaktadır. 
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Dahası, devlet bürokrasisinde bir kısım ergenekoncular üzerinden yer almaktadır. 
Saadet Partisi de esas olarak milli görüş geleneğini savunmasına rağmen, Erdoğan 
AKP’sine mesafelidir ve daha çok “Millet” ittifakına yakın durmaktadır. Fakat bu 
durum devlet “bekaası” gündeme geldiğinde “Yenikapı” ruhu gibi veya “19 Mayıs” 
Samsun çıkarması gibi ortaklaşmaları yadsımamaktadır. Devlet çıkarları-menfaatleri 
söz konusu olduğunda, “tek”çilik üzerine kurulu uniter devlet yapısı tehlikeyle 
karşılaştığında veya tekelci sermayenin ihtiyaçları temelinde egemen sınıflar 
birleşmektedirler. Ki, bunun örneklerini Kürt meselesine yaklaşımda, çalışan 
kesimlerin haklarının tırpanlanması karşısında vb vs’de görmek fazlasıyla 
mümkündür. 
 
Burjuva siyaset cephesindeki bütün bu gelişmeler ve durum, siyasetin iki blok, iki 
cephe olarak biçimleneceğine-biçimlendiğine işarettir. Önümüzdeki dönem farkı 
siyasi partiler varlıklarını sürdürse de(sürdürecektir), bu partilerin hepsi esasta iki 
ana akım içinde yer alarak, siyaset alanı esasta ikili blok biçiminde bir siyasi tablo 
olarak biçimlenecektir. Her iki ana akım da Kemalist faşist paradigmadan 
beslenmektedir. Tekçi üniter devlet(tek dil, tek devlet, tek bayrak) savunusu ortak 
noktalarıdır. İç ve dış siyasette izledikleri politikalarda farklılıklar olsa da, faşist 
niteliklerini değiştirmemektedir. 
 
Kuşkusuz ki, HDP daha farklı bir nitelik ve pozisyonda olacaktır. Ancak, siyaset 
alanında bu blok veya cephelerden biriyle ortak cephede yer alması mümkündür. 
Genel niteliği farklı olsa da siyaset sahasında uygulayacağı taktik siyasette bu 
cephelerden biriyle ortak hareket etmesi gündeme gelecektir. Bu bağımsız 
kalmayacağı, üçüncü bir cephe olarak ekseri siyasette bağımsız hareket etmeyeceği 
manasına gelmez. 31 Mart seçimlerinde de görüldüğü üzere, HDP Kuzey 
Kürdistan’ın dışındaki bazı Büyük şehirlerde ve illerde “Millet ittifakı”nı 
desteklemiş, devam eden süreçte de CHP’yi “demokrasi kuvvetleri” arasında tarif 
etmiş, ittifakının parçası olmaya davet etmiştir. Bu HDP’deki ideolojik kırılmanın 
boyutunu göstermesi bakımından ayrıca ele alınıp değerlendirilecek bir konu olarak 
önemli bir yer işgal etmektedir ve ilerleyen süreçte de HDP ve bileşenlerinin de 
dahil olacağı ideolojik tartışmaların konusu olacağı açıktır. 
 
Muhalefet cephesinde sıra-dışı olan esas gelişme ise, Bahçeli MHP’sinin tarihte 
görülmemiş biçimde muhalif siyasi parti olarak iktidara karşı değil, muhalefete karşı 
muhalefet etme görevini üstlenmesi ve bir süre sonra da Erdoğan ile gizli pazarlıklar 
ve elbette faşist genlerdeki uyumun derinleşmesi zemininde mutlak bir ittifak içine 
girerek Erdoğan sultasına angaje olduğudur. MHP milliyetçi faşist karakteri 
üzerinde en kişiliksiz dönemini yaşamaktadır. MHP için artık bir muhalefet partisi 
demek haksızlık olur; o artık iktidar ortağıdır ve Erdoğan AKP’si ile evlenmek 
üzere nişanlanmıştır. 
 
Sonuç olarak, bir açık faşizm ve sivil darbe iktidarı daha miadını doldurup 
karanlığına gömülecektir. Ama bu akıbette devrimci sınıf güçlerinin rol 
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oynamaması ve bu temizliği devrimin yapmaması tarihe bir talihsizlik olarak 
geçecektir... 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan Devrimci Hareketi ve Partimiz 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci sınıf hareketi zaman-zaman ciddi ayaklanma ve 
hareketlere sahne olsa da, bu hareketler kendiliğinden gelme hareket olma özelliğine 
uygun olarak kısa vadede ve doğru orantılı sonuçlar elde etmeden sönüp gitmiştirler. 
Kendiliğinden gelme niteliğindeki devrimci sınıf hareketi inişler çıkışlar yaparak 
varlığını sürdüre gelmiş ve örgütlü devrimci hareket ve önderliğe önemli olanaklar 
sunmuştur. Ne ki, örgütlü devrimci hareket bu süreçlere önderlik yaparak devrimci 
kazanım ve sonuçlar elde etmekten, siyasi iktidar mücadelesine kanalize etmekten 
geri kalmış, basiretsizlik sergilemiştir esasta. Coğrafyamızın örgütlü devrimci 
hareketi kesintisiz ve sistematik olmasa da, ciddi mücadeleler ve direnişler 
sergilemiş, ciddi devrimci eylemlere imza atarak ilerlemeler sağlamış, ağır bedeller 
ödemiş ve hatta önemli kazanımlar elde edip önemli çıkışlar vb yakalamıştır. Buna 
karşın, önemli düşüş-iniş dönemleri, ağır darbeler ve yenilgiler süreci yaşamış, 
bölünüp küçülmeleri adeta kader olarak tekrarlamış, dağınıklıklar ve daralmalar 
yaşayarak marjinalleşmeler yaşamış, tasfiyeci süreç ve akımlardan etkilenerek 
devrimci dinamizminde zayıflıklara düşmüş, nitekim son yıllarında çok ciddi varlık 
sorunlarıyla yüz-yüze kalan ve silahlı militan devrimci duruşunda erozyonlar 
yaşamış-yaşamaktadır. 
 
Aynı süreçte, bu erozyona karşı ciddi devrimci irade ve adımlar içine de girdiğini, 
silahlı devrimci zeminde ilerleme eğilimleri ve pratiklerine girerek belli gelişmeler 
kaydettiğini de söylemek gerekir. Özellikle, silahlı mücadele eğilimi ve pratikleri, 
devrimci güçler arası güç-eylem birlikleri ve ittifaklar zeminin de umut verici 
gelişme eğilimine girilmiştir.  Fakat, pratik gerçek ve sosyal pratikte ciddi 
zayıflıklar, sancılar ve sorunlar içinde olup, nesnel olarak uygun olan şartlara veya 
devrimci durumun elverişli olmasına karşın devrimci çıkışlar yapıp, geri ve 
devrimci mücadele pratiğinde ve bu pratiğin geliştirilmesinde sorunlu olan 
durumunu aşamamıştır… Kısacası, ülke devrimci hareketi ya da devrim cephesi 
büyük yetersizlikler ve zayıflıklar içinde kıvranıp gelişme dinamiği 
sergileyememektedir… 
 
*** 
 
Sebepsiz-nedensiz ve sonuçsuz hiçbir şey yoktur. Her şey belli nedenlerle varlık 
gerekçesi edinir ve her sonuç nedenlerin izahıyla anlam bulur. Ve sebepler sonucu 
belirler. Nedensiz bir sonuç tasavvur edilemeyeceği gibi, her sonucun nedenlere 
dayandığı da diyalektik doğrudur. Nedenler görülmeden sonuç değiştirilemez ya da 
nedenlere bakılmaksızın sonuç anlaşılamaz. Bunlardan kastımız, devrimci durumun 
uygun şartlar barındırmasına ve yer-yer devrimci hareketin-dalgalanmanın boy 
göstermesine karşın, devrimci hareket-dalgada sistemli bir seyrin izlenemeyerek 
esasta bir geri çekilme veya durgunluğun yaşanması, aynı biçimde uygun olan 
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devrimci durumu değerlendirerek devrimci dalgayı kabartacak bir önderlik rolünün 
yerine getirilememesi nedeniyle devrimci fırsatların heba olması-edilmesi ve geniş 
halk kitleleriyle örgütlü devrimci hareket-önderlik arasında belli bir kopuşun 
yaşanması, kitlelerin burjuvazinin peşine takılmak zorunda kalma realitesi 
biçiminde esasta devrim aleyhine seyreden durumun; özcesi coğrafyamızdaki 
devrimci sınıf hareketi veya örgütlü devrimci hareketin, dolayısıyla da bunun bir 
parçası olan partimizin yaşadığı örgütlenme, örgütsel-siyasi güç olamama sorunu, 
örgütsel potansiyelin önemli oranda pasifize olma sorunu zemininde tarif 
edebileceğimiz negatif durumun esasta Uluslararası Komünist Hareketin içinde 
bulunduğu genel durumdan ve küresel dünya şartlarından bağımsız olmadığıdır. 
 
Uluslararası Komünist ve devrimci hareket esas dinamikleri açısından büyük bir 
motivasyon düşüklüğü içinde olmakla birlikte, ideolojik-teorik sancılar neticesinde 
ciddi örgütsel dağınıklıklar yaşamaktadır. UKH’de esasta yaşanan moral-
motivasyon çöküntüsü örgütsel-siyasi duruma da yansıyarak önemli kırılmalara, 
tasfiyeci erozyonlara, örgütsel dağınıklıklara vurmuş durumdadır. Bu kapsamda 
haksızlık etmemek adına söyleyelim ki, belli bir çaba mevcuttur ve belli diri 
dinamiklerin varlığı da söz konusudur. Ancak bu durum, evrensel ölçekte 
geliştirilen emperyalist neo-liberal stratejilerin yarattığı büyük tasfiyeci dalganın 
kırılmasına ve UKH’nin esasta içinde bulunduğu basiretsiz durumun ters yüz 
edilmesine yetmemekte, yeterli gelmemektedir. 
 
Söz konusu durumun aşılmasında büyük devrimci sarsıntıların ve dalgalanmaların 
yaşanması şarttır. Ki, emperyalist dünya gericiliğinin Ortadoğu odaklı içinde 
bulunduğu paylaşım çatışması ve emperyalist güçler arası yeni dengelerin gündeme 
gelmesi neticesinde yaşanan yeni sürecin keskin çatışmaları ile emperyalist 
haydutluğun estirdiği kıyımcı saldırganlıkların halkları ve mazlum ulusları ve 
doğayı felakete sürükleyen mevcut dünya şartları devrimlerin patlak vermesine son 
derece elverişlidir. Aynı biçimde coğrafyamızda da devrim cephesinin toparlanarak 
edilgenlik durumunu aşması ve karşı-devrimci sürecin tersyüz edilmesi için büyük 
devrimci çalkantı ve silahlı militan devrimci çıkışların yaşanması şarttır. Gerek 
dünyada gerekse de coğrafyamızda devrimlerin patlamasının objektif şartları esasta 
mevcuttur. Yazık ki, devrimci akımın pratikleştirilmesi için sübjektif şartlar olan 
örgütlü devrimci hareket ve Komünist nitelikli önderlik misyonu önemli oranda 
noksanlıklar içindedir. 
 
Özcesi, dünya ölçeğinde Komünist ve devrimci harekette yaşanan sorun ya da 
zayıflıklar aynılıkla coğrafyamız devrimci hareketine de yansımaktadır. Partimiz de 
dahil olmak üzere, coğrafyamız devrimci hareketinin içinde bulunduğu zayıflıklar, 
yaşadığı sorunlar ve uygun nesnel koşullara rağmen örgütlü devrimci hareketin 
gerekli örgütsel-siyasi güce ulaşamaması zemininde adeta müzminleşerek cereyan 
eden olumsuz realitenin önemli bir nedeni uluslar arası konjönktürel durumla 
bağlantılı açıklanabilir. Fakat bu sadece bir nedendir. Esas nedenin ise, devrimci 
hareketin geniş kitleleri örgütleyerek harekete geçirecek somut siyasetler 
yürütememesi veya kitleleri örgütleme yeteneği gösterememesi olduğu söylenebilir. 
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Doğru kitle siyasetinin yeterince kavranmaması ve uygulanmaması kitlelerin 
örgütlenmemesi-örgütlenememesi ve harekete geçirilmemesinde-geçirilememesinde 
tayin edici etmen olduğu açıktır. Dolayısıyla geniş kitleleri örgütlemeye dönük, 
uzun süreli yorucu ama gerçek kazanım ve birikim sağlayacak örgütlenme 
çalışmalarının yürütülmesi temel bir gereksinimdir. 
 
Elbette silahlı mücadele ve militan devrimci duruş temelinde sağlam bir pratik 
çizginin uygulanamaması diğer temel bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Bu 
tablo hem coğrafyamız Komünist devrimci hareketi için ve hem de uluslar arası 
Komünist hareket için geçerlidir; temel bir problemdir. Bu bağlamda yaşadığımız 
sorunları dünya ölçeğinde yaşanan genel durum ve tasfiyeci sürecin tahribatları 
gerekçesine havale ederek ve bunun arkasına saklanarak pratik görev ve 
sorumluluklarımızdan kaçamaz, eksikliklerimizi göz ardı ederek işin içinden 
çıkamayız. 
 
Coğrafyamız somutunda büyük bir karşı-devrimci gerici dalganın gündemde olması 
ve bunun açık faşizm biçiminde hüküm sürerek büyük baskılarla kitlelerin 
bastırılması ve özellikle büyük teknolojik unsurlarla devrimci mücadele şartlarının 
zorlaştırılmasından söz edebiliriz. Ne var ki, bu durum derin bir pasifizme 
gömülmüş, militan ruh ve devrimci duruştaki zayıflıkların izah edilmesi için yeterli 
sebep olarak gösterilemez. Devrimci tavır ve mücadelenin tam da gerici baskı ve 
faşizmin zorlu koşullarına karşı mücadelede anlam bulduğu düşünüldüğünde, açık 
faşizmin en ağır baskı ve katliamlarına rağmen devrimci görev ve sorumlulukların 
yerine getirilmesinden taviz verilemez. Tersi durum devrimciliğin kolay koşulların 
işi olarak kavranması ya da devrimciliğin yürütülmemesi sonucuna çıkar ki, 
devrimcilik bunu temelden reddeder… 
 
Halk kitlelerinin örgütlenerek birleştirilmesi ve harekete geçirilmesinin bir yolu da, 
devrimci halk güçlerinin, örgüt ve partilerinin eylem birlikleri, ittifaklar, ortak 
mücadele platformları ve değişik niteliklerde birlikler gerçekleştirmesinden geçer. 
Ki, bu noktada coğrafyamız devrimci hareketinde karşı-devrimci azgın sürecin 
dayatmasıyla da olsa önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekmek gerekir. 
Gerçekleştirilen eylem ve güç birlikleri, ortak çalışma eğilimleri, ittifaklar bu 
gelişmenin somut kanıtları durumundadır. Fakat mevcut durum geliştirilerek 
güçlendirilmeye muhtaçtır. Partimizin devrimci halk güçleri arasındaki ilişki ve 
birliklerde doğru siyaset ve yönelime sahip olduğunun altını çizmekte fayda var. 
 
Özetle; gerek partimizde ve gerekse de ülke devrimci hareketinde özellikle örgütsel 
güç ve pratik mücadele yelpazesinde yaşanan sorun ve zayıflıklar sadece devrimci 
iradi duruş veya mücadele pratiğindeki sorunlarla ya da sadece Uluslar arası 
Komünist Hareketin durumu ve emperyalist neo-liberal stratejilerin geliştirdiği 
derin-sinsi tasfiyeci süreçle açıklanamazlar. İlerleyerek değişen koşullara uygun 
yeni niteliğin yaratılması veya bilimsel ideoloji ve felsefemize bağlı niteliğin genel 
olarak zayıflaması gelişmeyi köstekleyen temel sorunlardır. İdeolojik-teorik çizgi ve 
ilkelerdeki kavrayış ile bunların stratejik yönelim ve somut taktik politikalarla 
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hayata geçirilmesi ya da sosyal pratikte uygulanarak kitlelerle buluşturulmasında da 
önemli sorun ve eksiklikler de anılan negatif durumda rol oynamaktadır. Siyaset, 
strateji, tahlil-tespit ve analizlerin dünya ve güncel toplumsal şartlara veya tarihsel 
somut şartlara uyarlanmasında, yaşam diyalektiğinin gelişmelerine uygun hale 
getirilip bilimsel zeminde yenilenerek değiştirilmesinde devam eden statik ve 
mekanik yaklaşımlar ile anti-bilimsel dogmatik anlayışlar ilerlemenin 
sağlanamamasında önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Tartışma, arayış ve farklı fikirlerden sakınan, değişim ve yenilenmeden korkan, 
kaba materyalist ve skolastik düşünüş tarzından kopmayan, hazır reçete ve devrimci 
ezberleri tekrarlayan, tersinden burjuva liberal safsatalara aldanıp saplanarak düzen 
içi sağ tasfiyeci reformist kulvara kulaç atan, burjuva demokrasisi hayranlığıyla 
gerici düzeni içten rektife etme eğilimlerine kucak açarak devrim inancını yitiren, 
dolayısıyla devrimci çizginin keskinliğini soğuk sulara gömen anlayışlarla da 
devrim yürüyüşü sürdürülemez, gerici kuşatma parçalanıp devrimci çıkışlar 
sağlanamaz. 
 
 
Partimizde Durum 
 
Partinin durumu hakkında tartışma yürütülüp tespit yapılırken, hiç şüphesiz ki bunda 
önderliğin durumu, faaliyetleri ve başarı-başarısızlıkları öncelikle konu edilmek 
durumundadır. Zira partinin tüm faaliyetleri ve başarıları ile başarısızlıkları 
kapsamındaki genel durumu parti önderliği tarafından tayin edilmekte veya parti 
önderliğinin sorumluluğu altında bu önderlikte ve önderliğin yürüttüğü görevlerde 
somutlanmaktadır. Önderlik kurumu partinin yönetilip yönlendirilmesinde, 
kararlarının hayata geçirilmesinde, kararlaştırılarak partinin önüne koyulan 
görevlerin pratikleştirilmesinde, somut-taktik siyasetlerden genel stratejik 
yöneliminin sürdürülmesinde vb vs doğrudan ve birinci dereceden önderlik kurumu 
görevli, sorumlu ve yetkilidir. Bu anlamda önderliğin görevlerinde başarılı olması 
partinin de çalışmalarında başarılı olmasını koşullar diyebiliriz. Fakat bu mutlak bir 
durum değildir. Önderliğin başarısızlığı mutlak biçimde partinin başarısızlığı 
anlamına gelmez. Önderliğin tayin edici rolüne karşın, Parti salt önderlik kademesi 
ya da kurumundan ibaret görülemez, değildir de. Dolayısıyla partinin durumu 
değerlendirilip tespit edilirken, hem önderliğin durumu, dolayısıyla başarı ve 
başarısızlıkları ve hem de bu başarı ve başarısızlıklarından bağımsız olarak tespit 
edilmelidir. 
 
Pratik örgütsel çalışmaların başarısında, önderliğin izlediği doğru ya da yanlış 
siyaset, önderlik misyonu, görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi belirleyici 
iken; partinin ideolojik-siyasi doğrultusu ve siyasi iktidar perspektifli yönelimindeki 
başarı ise, partinin genel siyasi hattı ve teorik temelleri ile birlikte parti bütününün 
ifade ettiği genel dinamik tarafından belirlenir. Partinin genel ve temel niteliği 
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başarı çizgisinde bulunurken, önderlik çizgisi veya somut temsili başarısız kulvarda 
biçimlenebilir… 
 
Önderliğin yükümlü ve yetkili olup idareciliği altında yürütülen örgütsel 
çalışmaların bir kısmı olumluyken, esası başarısızdır. Hem zayıflıklarımız ve hem 
de güçlülüklerimiz vardır. Parti tarihinde yer alacak önemde silahlı 
eylemler(cezalandırmalar) gerçekleştirilmiş, adeta tarihsel bir hesaplaşma paraf 
edilmiştir. Taktik siyaset alanında sağlanan başarıyla, sadece partimize prestij 
sağlayan değil, Komünist harekete(Komünizm’e) dönük önyargıların kırılmasına 
büyük katkılar sunulmuştur. Akademi çalışması da aynı değerde olup tarihimizde 
ender yürütülen önemli bir adımdır... Kazanımlarımız kadar kayıplarımız da 
olmuştur. Parti güçlerimizin gerektiği gibi korunamaması, Sekretarya üyesi 
düzeyinde ciddi kayıpların alınması, kopmaların engellenememesi ve moral-
motivasyonun korunamayarak parti tabanında önemli gerilemelerin yaşanması gibi 
önemli    gerilemeler ve zayıflamalar yaşanmıştır... 
 
Sorunlar önderlik-kadro meselesinde önem kazanırken, bu durum doğrudan örgütsel 
çalışmalara ve örgüt sorununa negatif olarak yansımıştır. Bu tablo, kadro sorununa 
dönük pratik siyasetin uygulanmasını zorunlu hale getirirken, nitelikli örgüt 
yaratma-örgütsel niteliği geliştirme görevini de önemli ihtiyaç haline getirmiştir. 
Kadro sorunu yaşayan örgütün mücadelede dört başı mamur başarılı bir   pratik 
sergilemesi düşünülemez. Örgütsel nitelik zayıf ise, sistemli ve istikrarlı çalışmalar 
yürütmek ve nitelikli bir mücadele toplamı sergilemek zordur. 
 
Böyle bir çalışma ve böyle bir örgütte başat unsur önderlik ve kadrolar da olsa, tek 
tek faaliyetçilere kadar uzanan büyük toplamda, Komünist devrimci ilkelere dayalı 
siyasi nitelik ve dürüst karakter  egemen olmadan yol alıp gelişme çizgisinde 
pürüzsüz şekilde ilerlemekten bahsedilemez. Örgüt ve mücadele eş güdüm ister. El 
ileri giderken parmakların geri çekilmesi, el tutarken parmakların kavramaması, 
çalışmada başarının değil zaafın nedenidir. Tarlaya atılan tohumu toplayan kargalar 
misali, yürütülen çalışmaları boşa düşüren aymazlıklar engellenmeden gerekli verim 
elde edilemez. 
 
Enerjinin esası iç sorunlarda harcandığı şartlarda, düşmana karşı siyasi mücadelenin 
geri düşmesi kaçınılmazdır. Örgüt kültürü ve bilincinde ciddi erezyonun yaşandığı, 
kadro ve üyelerin sorun çözmekten ziyade bizzat sorunlara kaynaklık ettiği şartlarda 
parlak bir örgütsel çalışma ya da mücadelenin yürütülmesi tasavvur edilemez. 
Örgütsel disiplin ve işleyişin güçlü olarak sağlanıp işletilemediği şartlarda her 
türden gevşekliğin boy vererek örgütsel çalışma ve siyasi mücadeleyi zaafa 
uğratması kaçınılmazdır. Örgütün güvenliğini riske eden örgütsel deşifrasyon, 
teşhir, dedikodu ve küçük-burjuva tavırlar, burjuva egolar sökülüp atılmadan sağlam 
bir örgütsel çalışmadan, mücadeleden söz etmek zordur... 
 
Hata ve kamburlarından kurtulma cesareti gösterilmeden güvenilirliği sağlanmış bir 
örgütten bahsedilemez. Güven vermeyen bir örgüt kitleler içinde kök tutamaz, 
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erimekten de kurtulamaz. Doğru-yanlış ekseninde özgür-demokratik normlarda 
inandırıcı ve ikna edici bir adalet ve hukuk anlayışı zemine oturmuş bir örgüt tesis 
edilmeden kucaklayıcı ve birleştirici rol oynanamaz. 
 
Liberalizm, sektarizm, kendiliğindencilik, dogmatizm ve disiplinsizlikle mücadele 
edilmeden ciddi bir devrimci kurumsallaşma, iddialı Komünist bir örgüt 
sürdürülemez. 
 
Gerçek maneviyatçılığa feda edildiği müddetçe küçük sorunları büyük soruna 
dönüştüren kırılganlıklar aşılamaz. Dürüstlük erdemi tartışmasız kimlik olarak 
egemen kılınmadan hile ve entrika bayağılığıyla meşgul olunmaktan kurtulunamaz... 
 
Sorun ve başarısızlıkların sorumluluk yaftası önderlik kurumunun boynuna asılarak 
sorunlar köklü olarak aşılamayacağı gibi, aynı sorun ve başarısızlıkların altlara 
yıkılarak belirsiz adreslere havale edilmesi de sorunları aşmanın anahtarı olamaz. 
Sorunlar karşısında yükümlülük adresi ayrı ama sorunların gerçekteki tezahürü daha 
farklıdır. En önemlisi de, sorunlarda damgalamak veya suçlamak, dolayısıyla 
sorunların özüne inmeyip üstünü örterek geçme manasına gelen kolaycı yol olarak 
bir “günah keçisinin” aranması veya bulunması kültürünün geride bırakılarak, 
sorunları kollektifin ortak sorunları olarak kavrama ve sahiplenme bilincinin 
yakalanamamış olmasıdır. 
 
Somut analiz, değerlendirme ve eleştiride başarısızlıkların muhatapları objektif 
olarak tespit edilmek durumundadır. Bu anlamda somut sorumlulukların saptanması 
yanlış değil, doğrudur. Ancak genel bilinçte, yoldaşlarımızın sorunu bizim de 
sorunumuzdur, yoldaşa sorumluluk yıkarak sorunları aşmış olamayız anlayışına 
sahip olmak en doğrusudur. Partinin sorunları bütün parti kollektifinin omuzlaması, 
paylaşması ve sahiplenmesi gereken sorunlardır. Hata ve yanlışlara karşı adeta 
kendimizi sigortalayarak, bunları hep dışımızda aramak veya başkalarına havale 
etmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla eleştiri mangası gibi, altları eleştirmek 
ya da hedef tahtasına önderlik kurumunu oturtarak dar kavgacı, uyumsuz ve 
mükemmeliyetçi yaklaşımlar, darlıklarına ya da egolarına esir düşmüş küçük-
burjuva liberallerdir. 
 
 

4. Kongremizin Somut Durum Tespiti 
 
 
Parti 4. Kongre irademiz, Parti 3. Kongremizde seçilen Parti önderliğinin genel 
durum tespiti, parti faaliyetleri ve kendi önderlik durumunu değerlendirme 
çerçevesinde hazırlayıp sunduğu siyasi raporu, yürütülen eleştiri ve işaret edilen 
eksiklikleri de dikkate almakla birlikte esasta onaylamıştır. 
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Merkezi önderlik tarafından sunulup kongre iradesi tarafından onaylanan parti 
faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile birlikte genel durum ve örgütsel durum tespiti 
yapan politik rapora paralel olarak, kongrenin açılış konuşması çerçevesinde yapılan 
sunumla genel durum tespiti bir kez daha özetlenmiş olup, açılış konuşmasında 
yapılan sunumun ilgili bölüm özeti Parti 4. Kongremizin kısa kararlarında şöyle yer 
almıştır: 
 
“Parti 3. Kongresinde önderlik kurumuna seçilen bir yoldaş, Parti 4. Kongresini 
başlatmak üzere açılış konuşması yaparak; yoldaşları, tüm dünya ve siyasi 
coğrafyamızda süren ve sürdürülen Komünist mücadele ve savaşımızın taşıyıcı 
kolonları olarak, bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve Komünizm 
mücadelesinde ölümsüzleşen dünya işçi sınıfı ve halklarının büyük öğretmenleri 
Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung başta olmak üzere, Partimizin Kurucu 
önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaş, Parti sekreterlerimiz Süleyman Cihan, Kazım 
Çelik, Cüneyt Kahraman, Cafer Cangöz ve Sekretarya  Üyemiz  Yılmaz KES, Parti 
sekreter yardımcıları İsmail Bulut, Baba Erdoğan ve Aydın Hambayat yoldaşlar 
şahsında, coğrafyamız ve dünya coğrafyadan ölümsüzleşmiş Komünist 
yoldaşlarımızı, devrimci siper yoldaşlarımızı ve enternasyonal yoldaşlarımızı anmak 
üzere saygı duruşuna çağırdı... 
 
Açılış konuşması, mevcut parti önderliği adına, Kongre delegeleri ve 4. Kongremiz 
şahsında tüm Partimizin; Partimiz önderliğinde savaşan HKO ve PHG’nin; 
Partimizin özerk/yarı-özerk kadın ve gençlik seksiyonarı MKB ve MGB’nin; 
hapishaneler mücadele cephesinde irade silahıyla direnen tutsak edilmiş 
yoldaşların selamlanmasıyla; Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm ve Komünist 
toplum için devrimci sınıf mücadelelerinin ve bu mücadeleler uğruna toprağa 
düşerek klavuz olan Yıldızlar kervanının selamlanmasıyla başladı. 
 
Devamla, 4. Kongremizin açılışını yapmakla birlikte, divan seçimi gündemine kadar 
Kongre sürecinin mevcut önderliğin yönetimi altında devam edeceği, divan seçimi 
yapıldıktan sonra kongre iradesi tarafından seçilen Kongre divanının inisiyatif ve 
yetki alarak Kongreyi yöneteceği şeklinde örgütsel presedür açıklanarak Kongrenin 
akışı ile ilgili kısa bilgilendirme yapıldı. 
 
Bu bilgilendirmeyi takiben; 
 
“Partimizin Kaderi Devrimimizin Kaderini Belirleyen Önemdedir” muhtevasında 
kısa sözlü sunum yapıldı. 
 
Bu sunum kapsamında; 
 
Parti 4. Kongremizin toplandığı dünya ve coğrafyamızdaki genel siyasi şartlara 
vurgu yapılarak, böylesi dönemde gerçekleştirilen kongremizin tarihsel önemine 
atfen değerlendirmeler yapıldı. Kongremizin tarihsel önemi, üstleneceği rolü, 
dolayısıyla kongremizin başarı ve sonuçlarının önemi üzerinde durularak, buna 
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koşut olarak kongre delegelerinin aynı tarihsel rolü taşıdığı şeklindeki 
sorumluluklarına değinildi. Kongrenin başarısı ve devrimci sonuçlarla 
tamamlanması için her delege yoldaşa sorumluluk düştüğü gibi, her yoldaşın bu 
sorumluluğa uygun hareket etmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. 
 
Kongremizin başarısı ve ortaya çıkaracağı devrimci sonuçların sadece Partimizi 
değil, coğrafyamız devrimi ve halklarını doğrudan etkileyen bir siyasi eylem olduğu, 
örgütlü devrimci harekete güç katacağı, devrimci moral-motivasyonu yükselteceği 
bilincine sahip olunması ve her yoldaşın bu sorumlulukla hareket etmesi 
gerektiğine; öte taraftan tüm karşı-devrimci gerici sınıf ve iktidarlarının da 
Kongremizin başarısından ters orantılı olarak etkileneceğinin altı çizildi. 
 
Bütün bu bağlamlarda, kongremizin başarısı dönemsel anlamda da olsa Partimizin 
kaderini, partimizin kaderinin ise doğrudan devrimimizin kaderini belirleyecek 
önemde bir siyasi eylem olduğunun unutulmaması gerektiği mütala edildi. 
 
Emperyalist dünya gericiliğinin çoklu bloklara bölünmüş hegemonik örgütlülüğü 
altında vardığı çok uluslu tekeller aşamasıyla dünya ölçeğinde talan ve çapul 
ekseninde kurduğu tahakkümcü hakimiyet ve hegemonik nüfuz haydutluğunun 
Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünya halkları ve mazlum uluslarını kan-revana 
boğmakla yetinmeyip, vahşi sömürü ve talandan beslenen bu barbar iştahın azami 
kar hırsıyla, insan ile birlikte, insanın parçası olduğu doğa ve tüm canlı dünyayı da 
felaketlere sürüklediği; öte taraftan aralarında gündeme gelen yeni güç dengelerine 
bağlı olarak çatışmalarının keskinleştiği, dünya egemenliğine dayalı bir çatışma ve 
dalaş içinde olup, yeni pazar paylaşımı sürecinde oldukları, bu sürecin insanlığı 
onarılmaz tahribat, tehdit ve tehlike altına soktuğu, büyük acılara boğduğu ve büyük 
paylaşım savaşlarına sinyal veren sistematik-kronik savaşlar biçiminde kesintisiz 
süren savaşların insani felaketleri büyüttüğü bir süreçten geçildiği, bu sürecin esas 
aktörleri olan ABD ve Rusya ekseni dışındaki emperyalist örgütlülük olan Avrupa 
Birliği ülkelerinin yaşanan bu çatışmalı ve belirsiz sürecin kaygıları esasında 
ekonomik ve siyasi unsurlarda “korumacı” politikalar geliştirip ekonomide “kemer 
sıkma”, demokraside hak gasplarına giderek faşistleşme yolunda ilerledikleri 
şeklinde siyasi durum değerlendirmeleri yapılarak, emperyalist dünya sistemine 
karşı Sosyalizm ve Komünist toplum alternatifinin yaşamsal bir ihtiyaç olduğuna, 
bunun için ağır bedeller pahasına bir savaşın sürdürülmesinin zorunluluğu ifade 
edildi... 
 
Emperyalist/Kapitalist düzenin tüm baskı ve sömürü çarklarını açık faşizm 
yönelimiyle ele alan Komprador tekelci sınıf iktidarı durumundaki mevcut AKP-
MHP faşist iktidarının, sınıfsal ve ulusal zeminde özellikle silahlı mücadele veren 
hareketleri kesin imha hedefiyle hareket ettiği açık faşizmin vahşi saldırganlıkla 
yürüttüğü bu haksız-gerici savaşı, üstün teknolojik askeri donanımla elde ettiği yeni 
teknik ve taktik tarz ile bugünkü şartlarda devrimci savaş güçlerine dönük topyekün 
imha saldırılarıyla stratejik biçimde yöneldiği, kesin imhaya dayalı bu faşist 
saldırılarda ulusal ve devrimci sınıf hareketi ağır kayıplar verirken, Partimiz de, 
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Parti Sekretarya üyemiz Şahin(Yılmaz KES) yoldaş başta olmak üzere, komutan, üye 
ve savaşçı düzeyinde 11 yoldaşımızı bir yıllık zaman dilimi içinde fiziken 
yitirdiğimiz, tüm örgütlü devrimci hareket gibi, Partimizin de muaf olmadığı bu ağır 
sürecin önümüze daha fazla cüret, daha fazla öne çıkma ve görevlere daha sıkı 
sarılma sorumluluğu koyduğu ifade edilerek sürecin özet bir değerlendirmesi 
yapıldı. 
 
Faşist Erdoğan-AKP iktidarı Kuzey Kürdistandaki öz-yönetim direnişlerine karşı 
yerleşkeleri yerle-bir ederek uyguladığı soykırımcı ırkçı-faşist katliama rağmen, bu 
direniş karşısında yaşadığı kabustan dersler çıkararak kesin imha saldırganlığını 
devreye soktuğu şeklinde değerlendirme yapıldı. Ve bu sürecin emperyalist dünya 
şartlarında yaşanan gelişmelerden bağımsız olmadığına işaret edilerek, emperyalist 
dünya gericiliğinin pazar ve hegemonya dalaşında Ortadoğu ülkelerini kana 
boğarak, bura halklarını katliamlara tabi tutmakla birlikte, geri kalanını sürgün 
yaşama mahkum ettiği, gerici savaşların kadim mağduru olan kadın ve bebekleri 
denizin soğuk sularına gömdüğü büyük insani drama dikkat çekildi... 
 
Bütün bu barbar gerçeklik karşısında sınıf mücadelesi ve devrimlerin 
geliştirilmesinin zorunluluğu ve haklılığına parmak basılarak, emperyalist dünya 
gericiliği gibi, her türden egemen gericiliğin yenilerek bertaraf edilmesinin şart 
olduğu ve bu tarihi görev karşısında mutlak biçimde sorumluluk taşıdığımıza dikkat 
çekildi... 
 
Partimiz, tüm bu gelişmelerin bağrında, kendi örgütsel durumuna ve siyasal 
yönelimine bağlı olarak devrim ısrarındaki Komünist kararlılığının bir göstergesi 
olarak gerçekleştirdiği bu Kongreyle, Partimizin ideolojik-siyasi-örgütsel ve askeri 
ihtiyaçlarını çözecek ve faşist sürece devrimci cevap olacaktır biçimindeki bilimsel 
inanç ve kararlılık beyanlarıyla birlikte, bir sonraki gündem maddesine geçmek 
üzere yapılan açılış konuşması tamamlanarak bitirildi...’’ 
 
Söz konusu merkezi önderlik kurumu adına sunulan raporda, önderliğin kendi görev 
ve sorumluluklarında esasta başarısız kaldığı, faaliyetlerin esasta başarısız olduğu 
değerlendirilmekle birlikte, belli faaliyetlerinin başarılı olduğu belirtilerek, bu 
olumlulukların partinin genel başarısı olduğunun altı çizildi. 
 
Başarısızlıklarda genel siyasi süreç ve konjönktürel durumun da küçümsenemez bir 
zemin olduğu, başarısızlıkların sınırlı bakış açısıyla açıklanamayacağı, aksine 
bütünlüklü şartların ve reel gerçeğin dikkate alınarak açıklanmasının doğru olacağı 
vurgulandı. 
 
Önderlik görevi çerçevesinde, yaşanan siyasi gelişmeler ve partinin karşı karşıya 
kaldığı düşman saldırılarında parti güçlerine gerektiği gibi müdahalede bulunmayıp, 
rolünü oynayama konusunda zayıf kaldığı ve süreci doğru yönetemediği, özellikle 
gerilla güçlerinin karşı karşıya kaldığı ağır tehdit şartlarında bölge güçlerinin 
güvenliğe alınmasında belli bir hassasiyet taşısa da, bölge güçlerinin kendi 
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planlamalarına uygun hareket etmesine esnek yaklaşarak, son tahlilde yetersiz ve 
hantal kaldığını, bu dönemde HKO saflarında yaşanan ağır kayıplarda önderlik 
kurumu olarak doğrudan sorumluluk taşıdığını kabul ederek özeleştiri verdi... 
 
Örgütsel faaliyetlerin zayıflıkları ve sorunlarına dönük tespitlerle birlikte, örgütsel 
gerilemeler, gevşeklikler, disiplinsizlikler, kendiliğindencilik gibi bir dizi meselede 
önderliğin birinci dereceden sorumlu olduğunu not ederek, tek tek kadro ve üyelerin 
tipik hata ve olumsuzlukları da eleştiri konusu yapıldı. 
 
Örgüt durumu belli olumluluklarla birlikte, esasta olumsuz zeminde olduğu şeklinde 
genel durum tespiti yapıldı. Örgüt, örgütlenme ve mücadele bilinci ve tavrında 
önemli sorunların yaşandığı, dolayısıyla parti kongresinin esasta örgüt eksenli sorun 
ve sorunlarda odaklanmasının nesnel bir gereksinim olduğunun altı çizildi. 
 
İdeolojik, teorik, siyasi düzlemde güçlü dokuya sahip olan partimizin, bu üst-yapıya 
uygun örgüt alt-yapısını ya da örgüt niteliğini tesis etmekte zayıf olduğu, örgüt 
sorununun hayati yerde durduğuna işaret etti. 
 
Partinin genel siyasi çizgisinde esasta bir sorun olmamakla birlikte, bu çizginin 
önderlikten kadroya, kadrodan üyelere ve üyelerden aktivistlere kadar pratikte 
temsil edilmesinde önemli problemlerin olduğu, bu problemlerin örgüt bilinci, 
kültürü, disiplin ve işleyişi, örgütsel ilke ve çalışma tarzı, devrimci militanlık ve 
kararlılık konularındaki duruş zayıflığında belirdiği, kuşkusuz ki bunların temelinde 
ideolojik-teorik-siyasi geriliğin ve kadro sorununun yattığı, bu bağamda bütünlüklü 
bir eğitim çerçevesinde somut planlama ve görevler temelinde çalışmaların 
yürütülmesinin ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi... 
 
Nitekim parti 4. Kongremiz örgütsel durum tespiti bağlamında biçimlenen ihtiyaçlar 
temelinde öne çıkan gündem ve tartışmaları konu edinerek, örgüt kapsamındaki 
sorunlar dizisini irdelemeyi önemsedi.    
 
Komünist Parti ve Bu Temelde Birlik 
 
Birlik sorununu birçok yönüyle ele almak mümkündür. Komünistlerin birliği, 
devrimcilerin birliği, halkın birliği gibi… Veya komünistlerin halkla birliği vs…  
Bu birliklerin hepsinin demokrasi, devrim ve sosyalizm mücadelesinde belirleyici 
bir önemi ve yeri vardır. Devrim kitlelerin eseridir. Kitleler ezilen halk 
kesimlerinden oluşmaktadır. İşçi sınıfı başta olmak üzere, köylüler, kadınlar, ezilen 
ulus ve milliyetlerden geniş kitlelerin birliği, devrim ve demokrasi için önemlidir. 
Devrim mücadelesinde komünist önderlikle birleşmiş kitleler nihai olarak 
belirleyicidir. Geniş halk kitlelerinin katılımı ve isyanı olmadan mücadeleyi 
amacına ulaştırmak mümkün değildir. Bu anlamda kitlelerin birliği ve onlarla birlik 
ikili bir görevi barındırır. 
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Devrimci ve komünist hareketin birliği ve bu birliğin halk kitleleriyle birliği… 
 
Devrimci komünist örgütler de halk kitlelerinin bir parçasıdır; onlarla birliktedir ve 
aynı zamanda sınıf olarak onların içindedirler. Ama siyasal bir örgüt olarak 
Komünist partiler, halk kitlelerinin kendi öz meslek veya sınıf örgütlerinden 
farklıdırlar. Bu örgütler daha çok sınıfın ileri çıkmış bireylerinin birliğine 
dayanırlar. Kitleler ise sendika, kooperatif, çeşitli mesleklerden odalar birliği, 
dernek vb. kuruluşlar üzerinden örgütlenirler. Bu tür kuruluşlar, sınıf ve geniş halk 
kitlelerinin ekonomik, demokratik, akademik-eğitim ve nispeten siyasi amaçlı 
görevler üzerine kuruludur. Parti ve örgütler ise bu talepleri de kapsayan ama daha 
çok bu taleplere kaynaklık eden temele yönelik bir siyasi mücadele ve 
kuruluşudurlar. 
 
Kitlelerin ve devrimci-komünistlerin birliği birbirine bağlı iki çelişmeli birliktir. Bu 
birlikler birbirini tamamlayan birbirinden beslenen bir özelliğe sahiptir. 
 
Kitlelerin birliği ve onlara dayanmak esastır. Kitlelerin dağınık ve birbirinden kopuk 
olan mücadelesini başarıya ulaştırmak ve doğru hedeflere yöneltmek partinin 
görevidir. Bu anlamda bu örgütlenmeler içinde parti örgütlenmesi her zaman temel 
bir görevdir. 
 
Dolayısıyla partiyi kazanmadan diğer kitle ve kesimlerin mücadele birliğini 
sağlamak zor olacaktır. Kitlelerin belirli belirsiz çeşitli talepler eksenindeki 
mücadelesi veya isteği ancak organize bir komünist parti tarafından tutarlı bir aşama 
ve hedefe ulaştırılabilir. 
 
Bu anlamda komünist partinin kendisi, komünistler açısından hem inşası hem de 
güçlendirilmesi gereken öncelikli mutlak bir görevdir. Parti sınıflı toplumun bir 
ürünü olmasından kaynaklı toplumdaki çelişkileri bağrında barındırır. Sınıflı 
toplumdan kaynaklı irili-ufaklı tüm toplumsal ve sınıfsal özellikler partiye yansır. 
Kültür, ideoloji, siyaset ve pratik alanda bu sınıflı toplumun yaşam biimi, düşünüş 
tarzı, örgütlenme anlayışı ve duruşu partiye yansıyabilir-yansımaktadır da. Sınıf 
mücadelesi sürekli ve kesintisiz bir olgu olarak parti içinde de ideolojik mücadele 
biçiminde var olur. Komünist parti içinde, her alanda komünizmin amaçları 
doğrultusunda bir yenilenme ve yeniden üretim gerçekleştirilmezse, Komünist parti 
kültür ve çizgi noktasında Komünist perspektiften uzaklaşabilir ve sisteme 
benzeyebilir. Uluslararası komünist-devrimci hareketlerin ve parti mücadele 
tarihimizden bu tür örnekleri görmek mümkündür. 
 
Nasıl bir komünist partisi sorusu burada önem taşımaktadır. Yüzyılları aşan bir parti 
tecrübesi devrim mücadeleleriyle birlikte özetlenmiş durumdadır. Partiler ilk 
kuruluşunda daha çok ideolojik ve kendilerini tanımlama, başkaları ile olan farkını 
ortaya koyma çabasında olmuşlardır. İdeolojik temel, programa dayanan temel 
amaçlar ve buna göre örgüt şekillenmesi bu ilk dönemin özellikleri içindedir. 
Genellikle daha dar kadroya dayanırlar. Birbirini bilen yakın bir pratik içinde 
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şekillenmiş ve aynı amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş kadroların görevi, daha 
çok partiyi asgari bir seviyede tanıtmak, geliştirmek ve giderek amaç doğrultusunda 
toplumsal pratiğe yöneltmek olmuştur. 
 
Birçok ülkede partilerin kurulması, inşası birbirine benzese de farklılıklar arz 
etmiştir. Bu anlamda farklı komünist gurupların birleşmesi sonucu kurulan partiler 
ile dar kadro hareketi sonucu kurulan partiler... Ya da belli sendika veya benzer 
kuruluşlarda çalışarak alttan, taban örgütlenmesi sonucu kurulan partiler vs... Parti 
siyasi üst yapı kurumudur. Ama kurulması geliştirilmesi aşağıdan yukarı inşa 
edilebileceği gibi, üstten aşağı doğru da inşa edilebilirdir. Bazı partiler, kitle 
ayaklanması ve kitlelerin başkaldırı ve silahlı mücadele (Çin’de olduğu gibi) içinde 
olduğu bir gerçeklik içinde kendini bulurlar; bazı durumlarda ise uzun bir barışçıl 
mücadele ve hazırlık halinde olabilirler. Bu durum daha çok koşullar ve aynı 
zamanda öznenin gelişkinliği ile ilgili bir durumdur. Burada herhangi bir biçimi 
mutlaklaştırmak doğru değildir. Parti de tamamen sosyal sistem gibi dinamik ve 
değişen bir olgudur. Dolayısıyla dinamik olduğu için, onu herhangi bir dönemin 
statik yapısıyla özdeşleştirmek de doğru değildir. 
 
O halde bu konuda mutlak, katı bir şey sunmaktan çok, özne ve nesnenin karşılıklı 
etkileşimi ve zamanın kendisini dikkate almak en doğrusu olacaktır. 
 
Aynı zamanda partiler, dar gurup hareketlerine dönüşebilecekleri gibi kitle 
partilerine de dönüşebilirler. İdeolojik dar gurup partiler, öncü parti, öncü ve kitle 
partisi vs. birçok özellik atfedebiliriz. İdeolojik bir parti olma eğiliminde olan 
hareketler, daha çok kadro hareketi olma özelliği taşırlar. Bu tür partiler, yıllar boyu 
sınıf ve ezilen kesimler içinde bir faaliyet yürütmeksizin varlığını sürdürmeleri 
mümkündür. 
 
Bazı partiler ise ideolojik tanımlamasını tamamladıktan sonra hedefe doğru 
ilerlemek ister, bu temelde halk kitleleri, işçi sınıfı, kadınlar vb. içinde örgütlenmek 
ve mücadele etmek ister. Bu tür partiler de önder bir yanı olmakla birlikte, giderek 
bir kitle partisine de dönüşürler. Onun için önder olmak bir partinin kitle partisine 
dönüşmesine engel değildir. Partiler genel anlamda kadro hareketi olurlar ama 
kitlelerle ilişkisinden dolayı da kitle partisi olma özelliğini de kazanabilirler. 
 
Kitle hareketlerine dönüşen partilerin soluk boruları geniştir, kan damarları iyi 
çalışır. Taze kan ve hava ile sürekli beslendikleri için statik bir konumda kalmaları 
nispeten zordur. Kitlelerin ileri kesimleri partiye akar, bu anlamda parti sürekli 
gelişir ve genişler. 
 
Bir partinin nicelik gelişmesi ile nitelik gelişmesi arasında da fark vardır. Eğer bir 
parti nicelik olarak sürekli gelişiyorsa, buna uygun nitelik kapasitesi artmıyorsa, 
böyle bir partinin yönlendirme rolü azalır ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelir. 
Komünist bir partinin nicelik ve nitelik anlamında geliştirilmesi birbirini 
dengelemelidir. Nitelik niceliği, nicelik niteliği beslemelidir. Ne ki, bu uyum çoğu 
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kez kurulamaz. Teorik zemin ile pratik örgüt-mücadele arasındaki geniş açı bunun 
ürünüdür. Bu uyumu kuran parti ise dengeli bir seyirle başarı çizgisinde ilerler, 
ilerlemiştir de... 
 
Nitel zayıflık, bir partinin rotasında hareket etmesini sorunlu hale getirir. Nitelik ve 
stratejik konumlanma her zaman inşada dikkate alınması gereken bir önceliğe 
sahiptir. Nitelik, ideoloji-kültür-siyasetle ilgilidir. Bu konudaki üretimin düşmesi, 
kadroları zayıflatır ve bir program-ideoloji üzerindeki birlikteliğini sabote eder. 
Teorik üretim ve kavrayış, diğer şeylerin yanı sıra belirleyici bir durumdadır. Teorik 
üretimi sınırlı bir hareketin kapasitesi de sınırlı olur. Bu durumda hem analiz gücü 
düşer hem de doğru siyasal bir doğrultuda devam etmesi sorun olur. 
 
Kitle partisi ile yönlendirici, önder parti birbiriyle çelişen bir olgu değil, tersine 
birbirine uygun düşen bir sonuçtur. Bizde hep önder parti vurgusu üzerinde bir 
şekillenme hâsıla gelmiştir. Önder parti anlayışı da birkaç yoldaşın birbiriyle 
ilişkisine indirgenmiş ve genellikle dar alanlarda dar komitelere indirgenmiştir. 
Mahallelerde veya kırsal alanda belli dar komiteler dışına çıkarılamayan bir partinin 
kitle ilişkisi de doğallığında zayıf olur-olmuştur. 
 
40 yıllık bir tarihi aşan hareket, dar kadro partisi olmaya kendini mahkum edemez. 
Kadrolardan kastımız, kendini veya partinin kadro düzeyine getirmiş olduğu üyeler 
değil; daha çok liyakat ve pratikte öne çıkmış üyelerdir. Burada kadro ve parti 
kitlesi-tabanı arasında bir ayrım yapmak mutlak gereklidir. Parti tabanı-kitlesinden 
kasıt, parti sempatizan çevresi değil, partinin üyeleridir. Kadrolar da bu üyeler 
içinden tecrübe, birikim ve mücadele vb. bakımdan öne çıkmış kesimlerdir. 
Kadrolar asgari düzeyde program ve program sorunlarına egemen, siyaset ve teori 
konularında belli bir derinliği olan kişilerdir. Programı derinleştiren veya programı 
yapan bir seviyede olmaları gerekir. Aynı zamanda bir mücadele deneyimine de 
sahip olmaları gerekir. Kadro’luk keyfi belirlenen bir durum da değildir, 
mücadelenin seyri içinde yetişen-öne çıkan, devrime bağlılığı-inancı-yetkinliği ve 
pratiğiyle öne çıkandır. 
 
Parti kitlesi-tabanı belli üyeler ne teori ne programın temel sorunları hakkında bir 
ilgiye sahiptir. Bu bir handikap olarak görülse de pratiğin yoğunluğu içinde pratik-
eylemci-örgütçü yönün gelişmesi olağandır. Daha çok pratik alanla ilgilenmeleri 
nedeniyle pratik alan ilgileri içindedir. Fakat bu, her yönlü gelişen bir kadro olmanın 
önünde engel olamaz-olmamalıdır da. Unutulmamalı ki, pratik alan iyi bir kılavuz 
teori eşliğinde ilerletilebilir. 
 
Kent mahallelerinde ve dahası başka alanlarda birçok sorun ve yozlaşma 
yetersizlikle bağlantısı vardır. Bazen “bir delinin kuyuya attığı bir taş” yüzünden 
kırk akıllı bu sorunun çevresinde zamanının önemli bir bölümünü geçirmektedir. Ve 
sonuçta sorunlar çözümsüz kalabilmektedir veya gereğinden fazla enerji 
harcanabilmektedir. 
 

30



 

Sorunlar zamanında teşhis edilemediği için çözüm yöntemi de 
geliştirilememektedir. Aynı sorunlar, benzer biçimde örgüt ve organları 
uğraştırabilmekte, esas sorunlara-mücadeleye yoğunlaşılmasını engelleyen bir yer 
tutabilmektedir. Hâlbuki sorunlar zamanında teşhis edilse ona göre çözüm yöntemi 
geliştirilebilir ve enerji mücadelenin esası için harcanabilir. Seviye geriliği, var olan 
eski alışkanlıklar ile çalışma tarzı-yürütme biçimi ileri adım atmayı-gelişmeyi 
engelleyen faktörlerdir. 
Partinin seviyesinin yeni görevler ışığında geliştirilmesi önümüzdeki görevlerden 
birisidir. 
 
Çağımızda kapitalist sistem gerçeğin parçası veya yansıması olan göstergeleri, 
gerçeğin yerine ikame etmektedir. Gölge kendi gerçeğinin yerine geçmektedir. 
Toplumsal ilişkilerin bu karışık durumunda, biçim ile arkasında yatan gerçeği ayırt 
etmek kolay değildir. Bu durumda, teori ve alan bilimine başvurmaksızın, ilişkinin 
kendisini çözümlemek zordur. Kitlelerin manipülasyonu bu çarpıtma üzerine 
kurulmaktadır. Buna yabancılaşma diyebiliriz. 
 
Yabancılaşma, kapitalist ilişkilerin bir biçimidir. Kitlelerin var olanı ters 
algılamasına yol açar. Yabancılaşma sadece kitlelerin gerçekleri tersyüz görmesine 
değil, politik partilerin üye ve çevresinin de yanılsama içine girmesine yol açabilir. 
 
Çevremizde veya parti içinde meydana gelen bazı olaylara baktığımızda, basit 
şeylerden ötürü manipüle edilebilen ilişkiler görmekteyiz. Bir kişinin kendi 
durumuna mazeret uydurmak için kendi dışında belli yoldaşları çıkarı temelinde 
şekillendirebildiğini görmek zor değildir. 
 
Demokratik işleyiş, daha doğrusu eski sekter tutumların doğurduğu sığlığın aşılması 
için tolerans sınırlarının genişletilmesinden yararlanmak isteyenlerin, sanal medyayı 
vs vb kullanarak çoğu kez saldırı tavrı içine girdikleri de yabancısı olunan bir durum 
değildir.. Bu durum ne ideolojik ne de teorik bir içerik ve derinlikle ele alınabilirdir. 
Tamamen yabancılaşmanın geldiği boyutla ilgilidir. 
 
Herhangi bir sorunun zamanında çözülmemesi, parti aleyhine işlev görmekte yer yer 
ciddi zararlara yol açmaktadır. Yabancılaşma bu anlamda parti saflarımızda da 
yansımaktadır. 
 
Dolayısıyla bilgiye dayanan bir sürecin işletilmesi gerektiği açıktır. Bilgi hangi alan 
ve konu ile ilgili ise o alanın metodolojisini de içerir. Alan ile ilgili bilginin takip 
edilmesi hem niteliği yükseltir hem de sorunların çözümünü kolaylaştırır. Ve bu tür 
durumlarda sorunun kişileştirilmesi de en aza indirilmiş olur. Biz de sorunları takip 
etme alışkanlık ve duygu dünyasına göre şekillenmektedir. 
 
Bu durumda partinin nitelik üzerine çalışma yürütmesinin gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Eski tarz ilişkiler belli bir oranda aşılmasına rağmen, yeni döneme 
ilişkin kişilik tarzı tam oturmamıştır. 
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III. Kongre, mücadelemize uygun düşmeyen ve zamanını yitirmiş şeyleri değiştirdi. 
Programı devrime uygun hale getirdi. Yılların birikimi ve alışkanlıktan gelen geri 
yanlara karşı bir tavır aldı. Tarihi, sosyal yapıyı kendimize göre değil, kendimizi 
sosyal olaylara göre biçimlendirmemiz gerektiğine vurgu yaptı. Keza siyasetin ve 
pratiğin yeni dönem ışığında ele alınmasına vurgu da önemliydi. 
 
III. Kongre düşünce yönteminde, tarihi tecrübenin değerlendirilmesi ve 
sentezlenmesinde önemli ileri bir adımdı. Şüphesiz bu adım kadro ve örgütü 
yaratmada sıkıntıları olacaktı. Geleneksel eski tarzın yüklerini göğüslemede bu ileri 
adımı vurgularken, yeni başlangıç durumu olması itibariyle eksikliklerini, yeniyi 
işlevleştirme ve rolünü zayıflıklarını da kavramak ve aşmak durumundayız... Daha 
ileriye gitmek durumundayız. Hiçbir bilgi hiçbir zaman tamamlanmış olmaz. 
Tarihsel koşulları içerisinde bu ileri adım, daha önemli biçimde ilerletilmelidir. 
 
 
 
 
 
Komünist Temelde Birlik 
 
Komünist birlik, öncelikle partinin sağlamlaştırılmasını içerir. Partinin 
sağlamlaştırılması, daha nitelikli hale getirilmesi demektir. Daha nitelikli bir parti, 
çağın sorunlarını anlayabilen, dünya komünist hareketi ve çevresindeki gelişmeleri 
takip edebilen; aynı zamanda birçok yönlü müdahale edebilen parti demektir. 
 
Komünist teori evrenseldir; tek tek ülkelerde aldığı biçim özgüldür. Ülkelerdeki 
devrim, dünya devrim mücadelesinin bir parçasıdır. Bu temelde bakıldığında 
enternasyonal bir ilişkinin önemi ortaya çıkar. Bu yönüyle dünya devrim cephesinin, 
dünya komünist hareketinin sorunlarına ve komünist teori ve okullar hakkında 
yürütülen tartışmalara vakıf olmayı önümüze görev olarak koyar. Bu gelişmelerin 
gerisinde kalarak dünya hareketlerini takip etmek mümkün değildir. 
 
Bugün dünya ne II. Enternasyonal ile Lenin, ne de Mao ile Kuruşçev arasında süren 
bir çatışma ve ayrılıkları yaşıyor. II. Enternasyonal döneminde Lenin’in tavrı 
önemliydi. Keza Mao’nun tavrı da o dönemde önem teşkil ediyordu. Bu anlamda 
Leninizm de Maoizm de dünya komünist hareketinin ışığı olmaya devam ediyor. 
Ama bugünkü sorunları çözümlemek, Marks, Lenin, Mao kılavuzluğunda bizim 
görevimizdir. Günün sorunları, geçmişle benzerlik oluşturmasına rağmen farklıdır. 
Dolayısıyla Lenin ve Mao ile Komünist yönelimi sınırlayamayız. Leninizm, II. 
Enternasyonalle, Maoizm de Sovyet revizyonizmine karşı, devrimci-komünist 
çizgiyi temsil ediyordu. Bu iki komünist çizgi hem isim anlamında hem de çizgi 
anlamında devrim ve farklılığın sembolüydü.  Hiçbir çizgiyi “izm’lerle” 
sınırlandırarak, dondurup, kutsayamayız; ilerletilmek zorundayız. Komünist 
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ideoloji, siyaset tarihsel gelişmelere bağlı olarak ilerler. Şimdi yapmaya çalıştığımız, 
dünyayı değiştirmek için yorumlamaktır. Pozitivist-burjuva realist değil, şimdiki 
toplumun içindeki dinamiklerini, hakikatlerini topluma açıklamak; bu hakikatleri 
toplum nezdinde güncelleştirerek, toplumu değiştirmektir. 
 
Günümüzde ne II. Enternasyonal ne de Sovyet revizyonizmi veya “sosyal 
emperyalizm” var. Bu temelde bir ayrışma çizgileri ortadan kalkmıştır. Daha çok 
günümüz dünyasına ait yeni ayrışım çizgileri var. Bu gelişmeler karşısında 
anakronik manada eskiyi tekrarlamak da yeni gelişen çizgiler üzerinden 
kapitalizmin ana sorunlarından kaçmak da doğru değildir. Yeni tartışmalardan 
komünist teoriyi geliştirebilir, güçlendirebiliriz. Post Marksist teori kendi içinde 
bütünlüklü bir teori değildir. Bu teoriden Maoizmi besleyen bazı argümanlar bulmak 
mümkündür. Hatta Maozm’i Post Marksizm’in öncülü gören Batılı düşünürler de 
vardır. Bu durum daha çok sınıf indirgemeci teoriden uzaklaşmak, Çin ve Proleter 
Kültür Devrimi ile ilgilidir. Çünkü bu devrimler “Doğu’ya” özgü karakter 
taşımaktadır. İşçi sınıfı ile birlikte köylüler, diğer halk kitleleri bu devrime katılmış 
ve aynı zamanda kitle inisiyatifi ile iktidara ortak olmuşlardır. Post Marksizm bu tür 
eğilimlerden beslenmek istemektedir. Bu onun yanlışlığı değil, olumluluğudur. Ama 
bu durum Post Marksist teorinin özünü oluşturmamaktadır. Onlar bu teoriden 
yararlanarak sınıf ve sosyalist projeleri silikleştirerek anlamsız hale getirmek 
istemektedirler. 
 
Günümüzdeki akım ve geçmiş dayanaklarını iyi anlamalıyız. Bu akımlar 
anlaşılmadan, aynılaştığımız veya ayrıştığımız noktalar ortaya çıkarılmadan kafa 
karışıklığını gideremeyiz. Bugün tabanımız ve birçok yoldaşımız bu konuda kafa 
karışıklığına sahiptir. 
 
Bu manada ideolojik çalışmayı derinleştirmeli ve parti içi eğitimi önemsemeliyiz. 
Günümüzde siyaset ve bilgi anlamında teorik çalışmadan kaçma eğilimi güçlüdür. 
Bu alan üzerinde çalışmak emek gerektiren bir şeydir. Dolayısıyla zahmetlidir. Son 
yıllarda teorik çalışmaya ilginin azlığı bununla ilgilidir. Diğer bir yön ise, teorik 
çalışmayı pratik bir faaliyet olarak telaki etmeme sorunudur. Bu durum da teorik 
çalışmayı küçümseme ve dar pratiği yüceltme eğilimi ile ilgilidir. Teorik çalışma, 
pratik çalışmanın bir karşıtı değil bilakis onun bileşenidir. Teori pratiği, pratik 
teoriyi kapsar; bu anlamda düalist bir eğilim doğru değildir. 
 
Parti birliği, komünist bir zemin üzerinde gelişerek güçlenir. Bu anlamda derin bir 
kavrayış olmadan ne birlik ne de çizgi anlamında farklılık ortaya çıkabilir. Sorunlar 
çözümsüz kaldıkça, daha çok meseleleri kişiselleştirme eğilim gelişmektedir. 
Dolayısıyla aynı düşünen yoldaşlar kişisel sorunlar üzerinden birbirini tüketmekte 
üstelik bunu derneğin gündemine taşıyarak, çevre kitleye kadar yaymaktadırlar. 
 
Bu anlamda partinin birliğini zayıflatacak tüm çabalar boşa çıkarılmalı, devrimci bir 
temel üzerinden daha yüksek bir birlik sağlanmalıyız. 
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Komünist Parti Alelade Değil Stratejik Araçtır 
 
Komünist parti tarihsel bir olgu, tarihsel bir misyondur; bu misyonu yürütmenin 
olmazsa olmaz aracı ya da biçimidir. Komünist parti örgütler toplamıdır; örgütler 
koalisyonu değil, ortak amaç ve siyasi hedefler paydasında tek çatıda 
merkezileşmiş, temel örgütsel ilke zemininde birleşmiş aparatlar bütünüdür. Parti, 
örgütler toplamı olan bir örgüttür; sınırlı değil en geniş ve en nitelikli örgüttür... 
 
Örgütlenmenin en nitelikli formatı örgüttür. Örgüt, örgütlenmenin vazgeçilmez 
biçimi ya da diyalektik bir sonucu, örgütlenme de örgütün ön koşuludur. 
Örgütlenmeden gerçek mücadele gücü oluşturulamaz, örgüt teşekkül edilemez. 
Örgütlenme mantıki tutarlılık içinde örgüte varır, örgüte dönüşür. Örgüt denen araç 
olmaksızın da örgütlü güç tesis edilemez, örgütlü mücadele yürütülemez. Örgüt, 
örgütlenen ya da örgütlenme ihtiyacı içinde olan sınıf mensuplarının irade ve eylem 
birliğinin ifadesi, bu iradenin en ileri yetenekte işlevli aracıdır. Gücün en mükemmel 
organizasyon içinde silaha dönüşmüş halidir. Bu organizasyon olmadan işçi sınıfı ve 
emekçi kitlelerin gerçek gücüne kavuşması ve bu gücünü yetkin biçimde 
kullanmasından söz edilemez. 
 
Devlet düzeyinde örgütlenmiş olan gerici sınıflara karşı mücadelede devrimci 
sınıfların kendi örgütlerine sahip olmaktan başka şansları yoktur. Proletarya ve 
emekçi sınıfların emperyalist dünya gericiliği şahsında burjuvaziye karşı verdiği 
iktidar mücadelesinde kullandığı biricik silah kendi sınıf örgütüdür. Bu örgüt, 
Marksizm’in Leninizm aşamasından sonra üçüncü-yeni nitel gelişme aşamasını 
ifade eden Maoizm aşamasının yeni örgüt niteliğinde açığa çıkardığı Maoist 
Komünist Parti’dir.  Bu silah olmaksızın günümüz proleter devrimci sınıf 
mücadelesinin başarılı ve yetkin biçimde yürütülmesinden söz edilemez. Parti/örgüt, 
proletarya ve emekçi sınıfların sadece örgütlülüğünün ifadesi değil, en ileri sınıf 
örgütlülüğü niteliğinin ifadesidir... 
 
Proleter sınıf örgütü ya da Komünist Parti, proletarya ve emekçi halk kitlelerinin 
siyasi iktidar uğruna gerici/burjuva sınıflara karşı verdiği mücadelede yakıcı 
ihtiyaçtır. İki sınıf arasındaki can alıcı sorunun devrimci yoldan çözülmesi 
ihtiyacından doğar. Komünist toplum mücadelesi ve bunun somut tarihsel 
şartlardaki zorunlu önkoşulu olarak biçimlenen siyasi iktidar mücadelesi ancak 
örgüt aracıyla; bu amaç ve hedefleri karşılama niteliğinde bir araçla yürütülüp zafere 
ulaştırılabilir.   
 
Komünist parti/örgüt amaç değil, araçtır. Lakin bu, alelade bir araç değil, 
yaşamsal değerde stratejik bir araçtır. Devrimci sınıfların siyasi iktidar 
mücadelesinde elzemdir, bu mücadelenin olmazsa olmazıdır. Bu araç/örgüt/parti 
tamamen MLM kurama göre dizayn edilip içerik kazanmış, bu kurama uygun 
bütünlüklü değişim görevlerini karşılamaya dönük rol oynayan siyasi bir 
organizasyon ya da pratik formasyondur. Öyle ki, bu araç; evrensel muhtevaya sahip 
ve/veya bağlı olmak kaydıyla somut parçada da, devrimci sınıf felsefesini/dünya 
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görüşünü, devrimci sınıf ideolojisini, devrimci sınıf teorisini, devrimci sınıf 
siyasetini, devrimci sınıf kuramının amaç ve ilkelerini bağrında taşıyarak bunlara 
uygun teşekkül olmuş ve bu sübjektif zemini somut araçta maddi güce dönüştürmüş, 
bunlardan aldığı üstün özellikle devrimci sınıf iktisadını, toplumsal-siyasi sistem 
kurgusunu, kültür ve ahlakını, siyasi görevlerini ve bu görevlerin 
gerçekleştirilmesinin kural ve yöntemlerini, mücadele/örgütlenme araç ve 
biçimlerini örgütsel ilke(ler)de birleştirerek irade-eylem birliği temelinde tüm 
teorik-pratik görevlerin hayata geçirilmesinin mükemmel bir silahıdır. 
 
Bundandır ki, bu araç/örgüt/parti olmaksızın burjuvaziye karşı savaş-ım gerektiği 
gibi verilemez. Bundandır ki, bu silah-araç olmaksızın, başta emperyalist dünya 
gericiliği olmak üzere, onun egemen iktidar biçimleri, yerel uzantıları ve 
nihayetinde bilumum gerici türevleri mağlup edilip tarihin karanlığına yolcu 
edilemez. Ve bundandı ki, Komünist toplum ve onun önceli olan siyasi ilerlemeler, 
siyasi süreçler, siyasi devrimler gerçekleştirilip bunun iktidarları kurulamaz; 
insanlığın özgürlük düşü kurulamaz. İşte örgüt denen aracın stratejik değeri, 
indirgemeci yanılsamayla araç  denilerek küçümsenen ama yaşamsal önemde olan 
değeri özetlemeye çalıştığımız tanımdaki bu içerikten ileri gelmektedir... 
 
Hiç kuşkusuz ki, bu değerde de olsa, bir araç durumundaki örgüt/parti 
amaçlaştırılamaz, halkın çıkarlarının üstünde tutulamaz. Parti kesinlikle proletarya 
ve emekçi sınıfların çıkarlarına göre konumlanmak ve Komünizm amacına uygun 
evrensel ve enternasyonalist bir karaktere sahip olmak durumundadır. Ancak, 
amaca/amaçlara ulaşmak ve proletarya ile emekçi halk kitlelerinin çıkarlarının 
temsil edilerek kazanılması ve korunması için bu araç/parti mutlak biçimde 
ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç temelinde gözbebeği bibi korunmak durumundadır. Tersi 
durum proletarya ve emekçi halkın çıkarlarına zarar vermek, onlara ters düşmektir. 
Bu aracın/partinin kurunması, ideolojik-teorik ilke ve temelleri kadar, demokratik-
merkeziyetçilik ilkesine göre disiplin ve demokrasi ögelerinde biçimlenen örgütsel 
işleyişi temelinde vücut bulan merkezi-birleşiklik yapısı altında sağlanan irade-
eylem birliğinin korunması anlamına gelir. İrade-eylem birliği korunmadan 
partiden/örgütten ve bunların merkezi birleşikliğinden söz edilemez. 
 
Parti, örgütler toplamıdır. İhtisas, kademe, yetki, siyasi, askeri, ekonomik, 
kültürel, cins vb vs  özgünlüklere göre özgün görevlerle teşekkül olan örgütlerin 
hiyerarşi zinciri içindeki demokratik şartlar uyumuyla oluşan üst kurumsal ya da 
merkezi birleşik niteliğidir. Örgütsel şeması ya da örgütlenmesi böyleyken, düşünsel 
aktivite ve yapısı açısından ise, fikir zenginliği ve dinamizmine açık olup monolotik 
olmayan canlı bir organizmadır. 
 
Komünist Parti, burjuva gerici sınıf ve iktidarlarını devrim vasıtasıyla yıkma 
hedefini alenen beyan eden bir siyasi savaş organizasyonudur. Bu parti, 
sınıfların ortadan kalkmasının koşullarını yaratma görevini omuzlarken, bu uğurda 
kendi sınıfı ve devleti de dahil tüm sınıf ve devlet biçimlerine nihai olarak düşman 
olduğunu bugünden deklere eder. Fakat, tarihsel zorunlulukları es geçmeden, bu 

35



 

zorunluluklar temelinde burjuva sınıf gerici devletlerini devrimci yoldan tasfiye edip 
yerine proletarya önderliğinde proletarya ve emekçi sınıfların devletini kurma 
görevini tartışmasız olarak omuzlar. Tıpkı, savaşları ortadan kaldırmak için savaşa 
başvurduğu gibi, kendisi de dahil olmak üzere tüm sınıfları ve bu sınıfların 
devletlerini ortadan kaldırmak için proletaryanın sınıf çıkarlarını gerçekleştirme ve 
proletarya ve emekçiler devletini kurmayı somut tarihsel görev olarak üstlenir, bu 
görevi yürütür. Dolayısıyla, nihai olarak devlete düşman olmasına karşın tarihi 
zorunluluk olarak proletarya ve emekçiler devletini kurmayı yaşamsal bir görev 
olarak gerçekleştirir. Bu hedef uğruna burjuvaziye karşı keskin bir savaş yürütür... 
 
Parti/Örgüt Bilinci 
 
Örgüt/parti, belirli amaç temelinde nitelenmiş ve proletarya ile emekçi halkın 
çıkarlarını temel kaygı edinen siyasi hedeflere bağlı ideolojik-teorik-siyasi 
karakterden, bunlara bağlı ilkelerden, strateji ve siyasetten, örgütlenme ilkesi ve 
mücadele ilkelerinden,  hukuk ya da adalet anlayışından, tarihsel ve siyasi mirastan, 
kültür ve ahlaktan, sınıf tavrı ve dürüstlük ilkesinden, devrim davasına bilimsel 
bağlılık ve devrimci kararlılıktan,  fedakarlık ve üretkenlikten, mücadeleci ısrar ve 
bilumum gericilikle arasına net çizgi çekmekten ve nihayetinde bütün bunları 
somutta temsil eden ya da maddi karşılığı olan kadro ya da insan unsurundan 
teşekkül olur. 
 
Kuşkusuz ki, daha bir dizi özellik sıralanabilir örgüt için. Ancak bazı unsurlar var 
ki, örgüt için olmazsa olmaz değerinde öncelikli ve hatta varlık-yokluk meselesi 
durumundadırlar. Örneğin, demokrasi ve adalet/hukuk anlayışı bunlardandır ki, 
yaşanan sosyalizm tecrübesi muhasebe edildiğinde, demokrasi ve adalet anlayışının 
geri dönüşlerde yumuşak karın olarak rol oynadığı söylenebilir... 
 
Kısacası, örgüt için hayati önemde gördüğümüz bu gereksinimler ivedilikle yerine 
getirilmeden ya da bugünden asgari düzeyde yerine getirilmeden ne örgüt gerçek 
manada temsil edilebilir, ne de mücadele süreci mantığına uygun sürdürülebilir. 
Dolayısıyla, örgütü kavramak, örgütü var eden unsurları kavramakla mümkündür. 
İhtiyaçtan doğan örgütün yaşamsal önemi kavranmadan örgüt hakkıyla temsil 
edilemez. Örgüt güçlü zeminde temsil edilemeden de gelecek tasavvurunda yol 
alınamaz. 
 
Burada öne çıkan öge parti/örgüt bilincidir. Örgüt bilinci, örgütün dayandığı 
kuramdan, amaçtan, ilke ve stratejisinden, hedef ve görevlerinden bağımsız 
değilken, bunlar zemininde yükselen örgütün/partinin menfaatlerinden, dolayısıyla 
halkın ve devrimin çıkarlarından, bu çıkarların korunmasından tecrit görülemez. 
 
Örgüt bilinci, soyut ve belirsiz bir kurgu değil, tersine somut, pratik olgudur. 
Partinin/örgütün çıkarlarını önde tutmayan, onları her şartta korumayı görev 
edinmeyen,  örgüt kaygısını esas almayan, kollektifin çıkarlarını, kararlarını, 
politikalarını, disiplin ve işleyişini, demokratik- merkezi birleşikliğini, kurumsal 
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yapısını, demokrasisini, ilke, hedef ve amaçlarını yaşamın her alanında koruyup 
temsil etmeyen bir yaklaşım örgüt bilincinden yoksundur. Bu bilinç kuşkusuz ki, kör 
bağlılık ve biat değil, bilinçli bir bağlılıktır. Yani, partinin/örgütün politikalarını, 
kararlarını vb vs sorgusuzca kabul etmek, eleştirmemek ve her şeye karşın kabul 
etmek anlamına gelmez. Bilakis, eleştirel yaklaşım, sorgulayan tutum, doğru-yanlış 
eksenli ideolojik mücadele partimizin teşvik ederek tanıdığı bir zorunluluk ya da 
gelişmenin önemli dinamiğidir. Lakin, eleştiri hakkı, iki çizgi mücadelesi, kararlara 
katılmak ya da katılmamak biçimindeki hak ve özgürlükler sınırsız burjuva özgürlük 
içinde değil, demokratik-meşru örgütsel mekanizmalar ve açıklık içinde yapılmak 
durumundadır. 
 
Özgürlük ile disiplinin aynı anda geçerli olduğu unutulamaz. Karara, düşünceye, 
politikaya vb vs katılmamak demokratik hak ve fikir özgürlüğünün gereğiyken, bu 
kararları tanımak disiplin gereğidir. Düşünce olarak kararlara katılmamak olağan 
ama çoğunluk tarafından alınan kararlara/çoğunluğun kararlarına uymak ve onu 
uygulamak tüzüksel işleyiş ve disiplin bakımından zorunlu, demokratik-
merkeziyetçilik ilkesinin bağlayıcılığı gereğidir. Örgüt bilinci bu noktada sağlam 
oturup uygulanmadan merkezi birleşik yapıdan/örgütten söz etmek mümkün olmaz. 
 
Örgüt bilici salt örgüte karşı sorumlulukla sınırlı bir mesele değil, örgüt şahsında 
devrim ve halka karşı sorumluluk bilincidir. Örgüt bilincinin gereği olarak örgüt 
çıkarlarının korunması, devrimin ve halkın çıkarlarının korunması manası da taşıyan 
bir bilinçtir. Örgütün çıkarlarıyla halkın çıkarlarının çatıştığı yerde tercih elbette 
halkın çıkarlarından yanadır. Fakat, örgüt çıkarlarına karşı sorumlulukla halkın 
çıkarlarına karşı sorumluluk, bu istisnai durumlarla manipüle edilecek bir konu 
değildir. Genel olarak örgüt/parti, halkın ve devrimin bir silahı olarak vardır ve 
varlık gerekçesi bunlardır. Dolayısıyla, partinin çıkarlarıyla devrimin çıkarlarını 
esasta bir görmek yanlış değil, doğrudur. Partinin çıkarlarını korumak, devrimin ve 
halkın çıkarlarını korumaktır. Partinin ifade ettiği rol ya da partinin karşılığı 
doğrudan devrimle, halkın menfaatleriyle özdeştir. Ki, parti/örgüt bilincinin önemi 
tam da buradadır. 
 
Örgütsel tutum ya da örgüt bilinci taşıyan tutum, somut olarak veya somut pratikte 
nasıl karakterize olur? 
 
Örgüt içi şartlarda örgüt üyesi/mensubu herkes kendi görüşlerini, eleştirilerini, 
katılıp katılmadıklarını sınırsız biçimde ifade edebilir, mücadelesini yürütebilir. 
Kararlara karşı çıkar, kendi görüşünü karar haline getirmeye çalışır. Bunlar örgüt-
örgütsel işleyişi içinde tüzük hükümleriyle kurala bağlanmış ve garanti altına 
alınmıştır. Ancak, örgüt dışına/dışarıya karşı, bu örgüt üyesi/mensubu kesinlikle 
kendi kişisel fikirlerini açıklamaz-açıklayamaz, propaganda etmez-edemez, 
savunmaz-savunamaz. Bilakis, örgütün kararlarını veya görüşlerini savunur, 
propaganda eder, uygular. 
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Katılmadığı karar ve farklı görüşlerine rağmen merkezi karar ve disipline tabi olma 
zorunluluğu, aynılıkla partiyle yaşadığı sorunlar zemininde de geçerli olur. 
Parti/örgüt içinde sorunların yaşanması inkar edilemez bir realitedir ve olağandır da. 
Partiyle sorunlar yaşamasına karşın, doğru örgüt bilincine sahip olan örgütlü kimse 
bu sorunları dışarıya ve altlara yansıtmaz, dahası partiyle yaşadığı sorunlara karşın 
partiyi dışa ve alta karşı sahiplenir, korur, savunur. Örgütçü tavır ya da örgüt 
bilincinin tipik tavrı burada daha çıplak biçimde açığa çıkar. Parti/örgüt kültürü ve 
ahlakını edinmiş olanlar sorunlarını tartışacağı yeri bilir, partiyi zayıflatmamaya, 
parti saflarında demoralizasyon yaratmamaya azami dikkat gösterirler. Bunlar 
isterse partiyle sorunlu olsunlar yine de partiyi korur, bu tavırlarından dolayı da 
saygınlık ve itibar görürler. 
 
Bencil hırslar ve küçük-burjuva yaklaşımlar kendi özlem ve arzularını öne çıkararak 
partinin çıkarlarını geriliklerine feda eder. Egoları ve küçük-burjuva gururuna yenik 
düşen ferdi tavır, her fırsatta örgütten acısını çıkarmaya, burun sürtmeye, 
karalamaya, örgütü zayıflatmaya tenezzül eder ki, bu örgüt bilincinin zayıflığını 
açıklamaktan öteye, daha derin sorunları işaret eder. Bu da, bencilce aymazlıkla esas 
enerjiyi sınıf düşmanına değil örgüte karşı mücadelede harcamaya taşır. 
Yabancılaşma burada başlar, derinleşir... 
 
Partimiz defalarca kez ifade etti ve eder ki, parti disiplin ve işleyişine ters düşen, 
parti kararlarını boşa düşüren, parti ilkelerine aykırı olan, çalışmaları ve çalışanları 
şahsında ya da doğrudan partiyi karalayarak teşhir eden, partinin irade-eylem 
birliğini baltalayan, kolektifin çıkarlarını parçanın ya da bireyin çıkarlarına feda 
eden, merkeziyetçi yapısını zayıflatan, dolayısıyla partiyi zayıflatan her tutum hangi 
gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez. Partinin, her bir örgütünün, kadrolarından 
örgütlü faaliyetçilerine kadar her militanının düşman karşısında korunması nasıl ki 
ilke sorunu olarak benimseniyor, öyle de partinin ve her militanının her alanda ve 
her bakımdan korunması ilkesel bir sorun-tutumdur. Bu ilkeyi gerekçeler yaratarak 
sulandırmak parti bilinci, kültürü ve tavrıyla bağdaşmaz. 
 
Partinin yıpratılması, işleyiş ve disiplininin iğdiş edilmesi, irade-eylem birliği ve 
demokratik-merkeziyetçi yapısının bozulması veya zaafa uğratılması, en önemlisi de 
bencilce (ve bilinçsizce de olsa), dedikodu, teşhir ve karalama ya da yatay ilişki ve 
hiyerarşik ilişkiler dışındaki ilişkilerle partinin illegalitesini zaafa uğratıp düşman 
saldırılarına açık hale getiren her yaklaşım devrimci kişilik açısından köhne, parti 
bilinci açısından yozlaşmadır. 
 
Parti, aynı zamanda en ileri seviyede yoldaşlaşma kundağıdır. Partide ilişkiler 
hukuku ya da  ideolojik-teorik-örgütsel formasyonda teşekkül bulan parti içi ilişki 
hukuku yoldaşlıkta ifade bulur. Yoldaşlık hukuku siyasi amaç ve hedefler ekseninde 
sınıfın, halkın ve devrimin yüksek çıkarlarında mayalanıp bu amaçları güden parti-
örgüt kaygısında anlam bulur. Parti, mücadelenin sahası, bu sahayı emanet alanların 
değişen ve değiştiren canlı kundağıdır. 
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İrade ve eylem birliğinin ruhsal ve kültürel karşılığı yoldaşlıktır-yoldaşlık ilişkisidir. 
Partinin korunması kadar her bir yoldaşın korunması da ilkesel bir sorun-tutumdur. 
Hem ideolojik-iki çizgi mücadelesindeki yaklaşım, hem de proleter kültür yönelimli 
davranış ve yaklaşım; her türden yıkıcı, yıpratıcı, geriletici ve mücadeleden koparıcı 
yaklaşımları, böylesi “yoldaş”lığı reddeder. Yoldaşlaşma veya yoldaşlık ilişkisi 
sınıflı topluma hakim çıkar-menfaat ilişkilerinden, bencilce davranışlardan, yoz-
lümpen tutum ve yaklaşımlardan, ahbap-çavuş/kafa-kol ilişkilerinden uzaktır, ondan 
kopuştur, alternatif yeni toplum tasavvuruna uygun en ideal yaşam ve ilişki 
biçimidir. Bu ilişkinin özü ilişkiyi koşullayan şartlar ve politik zemin itibarıyla 
siyasaldır, siyasi amaç ve hedeflerde örtüşmektir. 
 
Örgütte İrade-Eylem Birliğinin Önemi ya da İrade-Eylem Birliği 
Olarak Örgüt 
 
Komünist parti/örgüt, alt-yapı ve üst-yapı unsurlarında kurumsallaşmış irade-eylem 
birliğinin ifadesidir. Kuruluş amaçlarına uygun olarak Komünist parti ya da örgüt; 
diyalektik ve tarihi materyalist dünya görüşü/felsefesi etrafında toplanan ve proleter 
sınıf çıkarları zemininde tüm insanlığın özgürlüğünü/özgür dünyayı amaçlayan 
kuramsal temele sahip, bu kuram tarafından açıklanan amaç, bu amaca göre 
belirlenmiş ilkeler, bu ilkeler temelinde saptanmış siyasi hedefler, bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için Bilimsel Sosyalizm Teorisinin devrimci teori-pratiği ışığında 
bilimsel öngörüyle oluşturulmuş ideolojik-teorik-siyasi formasyon ve bu 
formasyonda ortaklaşan sınıf çıkarları görevlerini siyasi mücadele zemininde 
omuzlayan kurumsal makina ya da ortak sınıftan insanlar birliğidir. 
 
Bu karakterine bağlı olarak Komünist parti/örgüt, ortak çıkar ve hedeflerde çakışan 
belli bir iradeyi ve bu irade temelinde gereksinim haline gelmiş belli bir eylemi 
ifade eder. Şayet, ortak sınıf menfaatlerinden, bu menfaatlere endeksli hedeflerden, 
bütün bunlar temelinde bilinçli olarak saptanmış ortak amaç ve ilkelerden söz 
edilmemiş olsaydı bir irade-eylem birliğinden, dolayısıyla bu irade-eylem birliği 
zemininde mümkün olan partiden/örgütten bahsedilemezdi. 
 
Kuşkusuz ki, bu irade ve eylem birliğinin bahis konusu edilen temelleri kadar, bu 
irade ve eylem birliğini olanaklı kılan özgür irade ortamı olan hukuksal koşul da es 
geçilemez bir temeldir. Ki, bu temel, irade-eylem birliği olan partide vazgeçilmez 
unsur olan demokrasi ya da demokratik şartlardır. Öyle ki, bu demokrasi  ya da 
demokratik koşullar ortamı yeterince olmaksızın bu irade-eylem birliğini inşa edip 
korumak mümkün olmaz-mümkün değildir. O halde, irade-eylem birliğinin diğer 
şartları kadar, vazgeçilmez başka bir unsuru olarak demokratiklik ilkesi de yaşamsal 
değerdedir. Ancak, demokrasi de tarihsel zorunluluklar içinde belli şartlara tabidir 
ki, bu da unutulamaz. Demokrasinin tarihsel zorunluluklar içinde rasyonel olarak 
uygulanmasının, korunup egemen kılınmasının imkanı, demokrasi temelinde 
merkezileşmeyle, yani merkeziyetçi yapı altında garanti altına alınmasıyla 
mümkündür. Demokrasi ile disiplinin, özgürlük ile zorunluluğun uyumlu birliği 
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temelinde demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesi bu irade-eylem birliğinin, 
yani partinin hayati temelidir. 
  
Parti/örgüt sadece içerikten ibaret değil, biçim de kopmaz bir bileşendir. Bu 
biçim parti ya da örgütün temel örgütlenme ilkesi olan demokratik-merkeziyetçilikte 
tarif edilir. Örgüt biçim, amaç ve ilkeler içeriktir. Örgütün araç olma espirisi de 
esasta buradan doğar. 
 
İrade-eylem birliğinin korunması parti için ne kadar hayatiyse, demokratik-
merkeziyetçiliğin korunması da bir o kadar hayatidir. Ki, irade-eylem birliği gerçek 
manada demokratik-merkeziyetçilik temelinde sağlanabilir. Tersinden de 
demokratik-merkeziyetçilik irade-eylem birliği temelinde mümkün olur. 
 
Başlı başına hiyerarşik bir mekanizma olan örgüt/parti, demokratiklik ilkesine göre 
oluşturulan merkezi birleşik yapı altında irade-eylem birliğini gönüllülük esasına 
dayanan disiplini koruyarak sağlar, demokrasi zemininde canlı siyasi yaşamını 
sürdürebilir. Demokrasi, partinin siyasi ortamını canlı kılan temel bir argüman 
olarak rol oynar. 
 
Sağlam bir parti ancak demokratik-merkeziyetçi ilke temelinde sağlanan irade-
eylem birliği ile kurulup varolabilir. Aksi halde anarşizm, keşmekeş ve örgütsüzlük 
bir rastlantının ötesinde kaçınılmaz sondur... 
 
Partimiz, Maosit parti niteliğinde billurlaşmış teorik zemin, siyasi ve örgütsel ilkeler 
ışığında sağlam temellere sahiptir. Lakin pratik temsilde önemli sorunlara sahip 
olduğu da inkar edilemez. Bu sorunlar doğru devrimci çizgi temelinde aşılabilir, 
aşılır sorunlardır. Sorunları aşmanın ideolojik-teorik-siyasi çizgi zemini olmakla 
birlikte, örgütsel ilkeleri temelinde bu sorunları aşma iradesine de sahiptir. Parti 4. 
Kongremizin ilgili gündem ve kararları bu iradenin açık ifadesidir... 
 
 
 
Komünist Partinin Nitel Bir Unsuru Olarak Demokratik-
Merkeziyetçilik İlkesi 
 
Partimiz MKP, tüm türevleriyle dünya gericiliğinin ekonomik-siyasi sistem olarak 
egemen olduğu bütün tarihsel ve toplumsal dönem boyunca, yönetilen sınıfların 
baskı ve sömürüye dayanan gerici düzenlere karşı yönetilenlerin-ezilen halkların 
yürüttüğü hak ve özgürlükler mücadelesinin siyasi talebi olan demokrasinin, bir 
yönetsel biçim olarak tarif edilmiş tarihsel şartlarda ilerici bir argüman olduğu, ama 
bireysel ve toplumsal yaşamın, sınırsız özgürlüklerin yol açtığı tüm toplumun 
muntazam kültürel gelişmişlik evresinde içselleştirilmiş kuralların kendiliğinden 
işleyişiyle düzenlenmiş, sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız ve devletsiz tek dünya toplumu 
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olarak hüküm süreceği öngörülen Komünist toplum ütopyası şartlarına göre ise 
gerici olduğu bilincinden hareket eder. 
 
Sınırsız özgürlüklerin egemen olduğu Komünizm koşullarında toplum üzerinde 
imtiyaz ve üstünlüğe dayanan hiç bir düzenleyici otorite, elit ve erk kabul edilemez 
ki, proletaryanın sınıf olarak kendi varlığı ve devletine son veren tarihsel yönelimi 
insanlar arası egemenliğin varlığıyla bağdaşmaz. 
 
Özcesi, sınıflar varlığının hüküm sürdüğü koşullarda, demokrasi, hem tarihsel hem 
de siyasi olarak ilerici ama sınıfların ortadan kalktığı/devletin sönümlendiği 
koşullarda ise, sınıfsal olgu olarak sınıfların ürünü olan her demokrasi biçimi 
istisnasız olarak gericidir. Bu bağlamda, günümüzün gerici siyasi toplumsal 
sistemlerinde proleter demokrasi veya egemenlik uğruna mücadelenin tamamen 
geçerli ve vaz geçilmez tarihsel bir görev olduğunu benimseyerek, bu mücadeleyi 
bir devrim sorunu olarak biçimlendirir proletarya. 
 
Ancak bu demokrasi mücadelesini nihai bir mücadele olarak görmez, bilakis onu 
Doğrudan Demokrasiye ilerletme ve “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı 
kadar” ilkesinin geçerli olduğu Komünist toplum sisteminin egemenliği için bir 
mücadele aşaması olarak ele alır. Bir diktatörlük veya devlet biçimi olmaktan ileri 
geçmeyen demokrasi biçimlerinin tümüne son vermek için mücadele eder; 
günümüzün bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini bu perspektifle 
yürütür, kavrar. Komünist toplumun siyasi toplum sistemini sınırsız özgürlükler 
biçiminde tasavvur eder, öngörür... 
 
Bu kavrayış temelinde Partimiz, örgütlendiği ve mücadele ettiği sınıf 
bölünmüşlüğüyle teşekkül eden tarihsel siyasi şartların zorunluluğuna uygun olarak 
biçimlenen ve bu tarihsel şartlarda mümkün olan en geniş ve en ileri demokrasi 
biçiminin temsili olan Sosyalist Demokrasi mücadelesi yürütür, bu mücadelede 
Demokratik-Merkeziyetçi örgütlenme ilkesine göre örgütlenir. Başka deyişle, gerici 
sınıf iktidarları ve faşist baskılarının gündemde olduğu, demokratik şartların yok 
denecek kadar sınırlı olduğu şartların koşullamasıyla, Parti’mizin temel örgütlenme 
ilkesi Demokratik-Merkeziyetçilik olarak biçimlenir. Komünist toplumun ön 
aşaması veya Komünist topluma geçiş aşaması olarak uzun tarihsel bir dönemi 
kapsayacağı öngörülerek tarif edilen sosyalist toplumda veya sosyalist devlette de 
Demokratik-Merkeziyetçi örgütlenme ilkesi geçerlidir. Sosyalist devlet demokratik-
merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenir. 
 
Bir örgütlenmede benimsenen Demokratik-Merkeziyetçi örgütlenme ilkesi, o 
örgütlenmenin veya o partinin niteliğini belirleyen özelliklerden biri olarak nitel 
önemde değer taşır. Demokratik-merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmek, örgüt 
ya da partide mevcut siyasi şartlarda olanaklı olan en geniş demokrasinin 
uygulanması anlamına geldiği gibi, bu ilke temelindeki örgütlenme kolektif önderlik 
anlayışı, kolektif akıl ve kolektif karar ve iradeyi esas alan en demokratik biçim 
olarak,  diğer burjuva, küçük-burjuva örgüt ya da parti anlayışları ve örgütlenme 
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biçimlerinden keskin biçimde kopar; her şeyin genel başkanın iki dudağı arasında 
olduğu, bütün kararların başkan tarafından verildiği, tek kişinin belirleyici irade 
olduğu anti-demokratik, şefçi burjuva, küçük-burjuva örgüt anlayışından köklü 
olarak ayrışır. Dolayısıyla demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesinin bugünden 
yarına tüm yönetim ve iktidar-devlet anlayışı ve demokrasi niteliğini belirleyen bir 
zemin olarak siyasi parti ve örgütlerin niteliği için bir ölçü görevi görür. 
 
Siyasi parti ve örgütlerde demokrasinin ve disiplinin ele alınışı ve uygulanışı kadar, 
bunlardaki işleyişinin niteliği, bunlardaki hak-hukuk’u tanımlayan yasa/kuralları ya 
da disiplin ve özgürlükleri  ve bunlarda yetki ile görevlerin tanımlanması ya da 
dağıtılmasında demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesi doğrudan kilit rol oynar. 
Özcesi demokratik-merkeziyetçilik ilkesinin kavranması, benimsenmesi ve 
uygulanması son derece ciddi ve hayati bir sorun olarak önem taşır. Demokratik-
merkeziyetçi ilkenin uygulanması kadar, kavranması da proleter devrimci parti ve 
örgütler için büyük bir ihtiyaçtır... 
 
Partimiz, demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesine göre örgütlenerek mümkün 
olan en geniş demokrasiyi uygulayan, merkeziyetçilik ilkesiyle düzenlenen 
demokrasi ve demokrasi ilkesiyle oluşturulan merkeziyetçiliğiyle demokratik 
normlara tam sahip bir partidir. Demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesi, partinin 
niteliğinde bir kriter olduğu gibi, tüzüksel işleyiş ve örgütlenmesinde de temel bir 
ilke olarak yer alır.   
 
Partimiz, Demokratik-Merkeziyetçi örgütlenme ilkesine uygun olarak, alttan üste 
doğru demokratik seçimler yoluyla merkezileşir; seçilen merkezi önderlik tarafından 
alta doğru atamalar usulüyle hiyerarşik zincir ve tüzüksel işleyiş içinde oluşturulur. 
 
Demokratik-Merkeziyetçi örgütlenme ilkesi, demokrasi ile 
merkeziyetçiliği(disiplini) birbirilerinin varlık gerekçeleri olma uyumuyla birleştiren 
ve tezat görünen her iki yanın birbirine karşıt oldukları kadar, birbirini tamamlayan 
bir bütünün karşı karşıya konamaz derecede kopmaz iki parçası olarak bağrında 
toplar. 
 
Demokratik-merkeziyetçilik, demokrasi ve merkeziyetçilik olmak üzere iki ayrı 
argüman ya da muhtevadan oluşur; iki ayrı muhtevayı tek muhtevada birleştirerek, 
bütünlüklü yeni bir muhtevayı ya da argümanı ifade eder. Kelimenin gerçek 
manasında zıtların birliğinin muntazam bir örneğini temsil eder. Demokratik-
merkeziyetçi ilke; demokrasi olmadan merkeziyetçilik inşa edilip sağlanamaz, 
merkeziyetçilik olmadan da demokrasi korunup kurulamaz içerik ve değerindedir. 
 
Partimiz, uygulamada ademi-merkeziyetçi ilkeyi benimser; demokratik-
merkeziyetçilik altında uygulamada ademi-merkeziyetçiliği uygular. Partimiz, 
Demokrasinin mümkün olan en geniş biçimde uygulanması, yetki ve inisiyatifin tek 
merkezde sınırlanmadan alt kademelere doğru dağılması ve mümkün olan en geniş 
bileşenle paylaşılması, görevlerin iş bölümü temelinde kollektif güç ve iradeyle 
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omuzlanması, hiyerarşi ve işleyişten kaynaklanan bürokratik hantallığın asgariye 
indirilmesi için, uygulamada (demokratik merkeziyetçiliği zayıflatmadan/ortadan 
kaldırmadan) ademi-merkeziyetçiliğin kullanılmasını önemser. 
 
Demokratik-merkeziyetçi ilke esasına göre örgütlenen Parti’de, parti iradesini temsil 
eden parti kongresinde demokratik seçimler yoluyla seçilen ve aldığı yetki süresince 
parti iradesini temsil eden merkezi örgütün-Merkez Komitesi’nin(MK’nın), Kongre 
kararlarına ters olmamak kaydıyla aldığı tüm kararlar bütün parti kademeleri için 
bağlayıcıdır. MK’nın karar ve politikalarına itiraz etme ve eleştiri yürütme hakkı, 
gerekli tartışma süreçleri tüketilip karara varıldıktan sonra, “kararlara uymak 
esastır” prensibine bağlı olarak ve tüzüksel disiplinle sınırlanan çerçeveyi taşmadan, 
uygun zaman, meşru mekanizma ve demokratik platformlarda yürütülmek kaydıyla 
vardır-özgürce kullanılabilir. Hem demokrasi hem de disiplini, hem özgürlüğü hem 
de merkeziyetçiliği, hem merkezi kararlara tabi olma hem de merkezi kararları 
eleştirme hakkını barındıran bu tablo, demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesinin 
yetkin içeriği ve olanaklı kıldığı tablodur. 
 
Partide demokrasinin de merkeziyetçiliğin de(disiplinin de özgürlüğün de) garantörü 
ve uyumlu bileşkesi demokratik-merkeziyetçiliktir. Demokratik-merkeziyetçilik 
olmadan partide irade-eylem birliği zemininde vücut bulan örgütsel birlikten 
bahsedilemez. Aynı biçimde partide canlı bir siyasi yaşamdan da söz edilemez. 
Çünkü farklı fikirlerin tek merkezi birleşik yapı altında birleşmesi gibi, fikir 
zenginliğinin itici gücü, eleştiri-özeleştirinin değiştirip dönüştürücü özelliği yalnızca 
ve yalnızca demokratik-merkeziyetçilik ilkesine uygun örgütlenme şartlarında 
mümkündür... 
 
Demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesine göre örgütlenen Parti’de, tüm üyeleri 
için eşit olan tek disiplin geçerlidir. Bu disiplin gönüllüdür, gönüllük temeline 
dayanır. Gönüllü disiplin kabul edildikten sonra bu disipline uymak zorunludur. 
Merkezi organın kararları(parti kongre kararlarına ters düşmediği müddetçe) her 
parti kademesinden tüm parti örgütü/örgütlülüğü için bağlayıcıdır. Bu disiplin ve 
bağlayıcılık, partide eleştiri özgürlüğü ve fikir mücadelesini ortadan kaldırmaz, 
bilakis bunların garantisi olup sağlıklı yürümesini sağlar. Eleştiri ve fikir mücadelesi 
demokratik hak olarak geçerli olmakla birlikte, bu hak-özgürlüğün kullanılması 
disiplin/merkeziyetçilik tarafından belli şartlara bağlanarak biçimlendirilir. Açık 
ideolojik mücadele ve eleştiri-özeleştiriyi demokratik ortam ve meşru mekanizmalar 
içinde tanırken, meşru mekanizma ve demokratik ortamlar dışında veya demokratik-
merkeziyetçi yapı ve irade-eylem birliğini zedeleyerek iğdiş eden, aşırı demokrasi 
ya da katı disiplinci her tavır, davranış, eleştiri ve mücadele biçimini reddeder. Bu 
disiplin demokratik-merkeziyetçilik ilkesine göre biçimlenirken, hem demokrasiyi 
ve hem de disiplini birleştirerek partinin birliğinin teminatı olur. Azınlık fikirleri 
koruduğu gibi, çoğunluk fikirlere göre biçimlenen merkezi yapıyı da korur. Partide 
hüküm süren bu disiplin parti tüzüğünde belirtildiği üzre; “azınlık çoğunluğa, alt 
kademeler üst kademelere, birey partiye, tüm parti MK’ya, MK Kongreye tabidir” 
biçiminde şekillenir. 
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İrade-Eylem Birliğini Sağlayan Demokratik İşleyiş Mekanizması 
 
Partinin en üst organı Parti Kongresidir. Parti Kongresi, parti üye bileşeninin 
iradesini yansıtan ve temsil eden en üst parti organıdır. Kongre, tüm iradenin 
toplamı ve bu iradeyi temsil ederek yansıtan özelliğiyle,  genel siyasi çizgiyi karar 
altına alma, her türlü değişikliği yapma, her konuda karar alma, her türlü tartışmayı 
özgürce yürütmenin platformu olma niteliğiyle demokrasinin en geniş arenası, 
partinin en üst bağlayıcı organıdır. 
 
Partinin merkezi yapısı Parti Kongrelerinde seçimler usulüyle demokratik normlara 
uygun olarak tesis edilir. Parti iradesinin en demokratik ve en üst temsil biçimi olan 
Parti Kongresi bir sonraki kongreye kadar Partinin merkezi yapısını sürdürerek 
temsil etme ve partiye önderlik yapma görevleriyle merkezi önderlik kurumu olan 
Parti Merkez Komitesini seçerek yetki verip iş başına getirir. MK, yetkililendirildiği 
dönem boyunca partiye önderlik yapar, parti önderliği göreviyle somut önderlik 
kurumunu temsil eder. Kongrede seçilen önderlik-MK, iki kongre arasında olmak 
kaydıyla dönemsel önderliktir. Bir sonraki kongreye kadar seçilmiş bir önderlik 
olma itibariyle geçici önderliktir. MK, Parti kongre kararlarına ters kararlar alamaz, 
Kongre kararlarını uygulamakla yükümlüdür. 
 
Kongre-parti iradesi tarafından seçilerek merkezi parti önderliğini temsil etme 
yetkisiyle göreve getirilen Parti Merkez Komitesi, önderlik görevini daha pratik, 
etkin ve rasyonal işleyişle icra etme ve önderlik kademesinin buna uygun 
konumlanması temelinde iş bölümü zemininde bir planlamaya giderek kendi içinde 
ihtiyaca göre merkezi yönetici organlar (ÖB, AK, EB, EİB gibi…) şeklinde 
örgütlenir ve kendi yürütmesini seçer. MK üyeleri, görev bölüşümü esasına göre 
oluşturulan bu organlarda örgütlenir, alta doğru oluşturulan yönetici ya da genel 
parti komitelerine MK planlaması temelinde sorumlu olarak atanır ve bu organların 
sekreterleri olarak görev yürütür ve bu organların MK ile organik bağını temsil 
ederek kurarlar... 
 
MK’nın kendi içinden seçerek görevlendirdiği MK yürütmesi, diğer merkezi organ 
ve örgütlenmelerden farklı olarak, tüzük işleyişine uygun olarak MK’nın 
görevlendirmesi temelinde tarif edilmiş yetki ve görevler bağlamında, MK’nin 
yürütmesi ve sözcüsü olarak tanınmış yetkileri kullanır, merkezi organlar ve tüm 
partide merkezi koordinasyonu sağlar, oluşturulan merkezi organların görev ya da 
yetki alanı dışında kalan merkezi planlama ve politikaları yürütür, Merkez Komite 
adına diğer partilerle görüşme ve ilişkileri sürdürür, MK toplantıları arasında MK 
kararlarını takip eder, MK kararları doğrultusunda taktik politikalar belirler ve aynı 
dönem içinde partiyi sevk-idare ederek MK adına önderlik görevini yürütür... 
 
MK görev bölüşümü temelinde merkezi örgütlere dağıldığı için, ancak toplantıdan 
toplantıya bir araya gelip MK olarak partiye müdahale eder. Dolayısıyla bu 
toplantıları arasında, MK’nın partiye müdahale etme ve yönetme işlevini MK 

44



 

yürütmesi üstlenir. Bu, MK tarafından kendi yürütmesine verilen görev ve yetkidir. 
Bu görev ve yetki, MK yürütmesi dışındaki diğer hiç bir merkezi organa 
verilmemiştir; bu organların belirlenmiş kendi görev ve yetki alanları dışına çıkarak, 
MK yürütmesi gibi ya da adına MK’nın yetki ve görevini kullanma hakkı yoktur. 
 
Görev bölüşümü esasında MK üyelerinden seçilen MK yürütmesi, mevcut durumda 
Parti Sekretaryası veya Siyasi Büro’dur. Bu yürütme organı, aynı zamanda MK içi 
görev bölüşümü temelinde gerçekleştirilen diğer yönetici merkezi organlar(ÖB, EB, 
AK, EİB gibi…) arasındaki merkezi koordinasyonu da sağlayan bir organdır. Parti 
4. Kongremiz, SB’nin görev, yetki ve sorumluluklarını tüzükte tarif edildiği gibi 
kabul etmiştir. SB’ye dönük tüzükte tarif edilenin dışındaki her yorum, her yüklem, 
yaklaşım veya görüş farklı fikirden öteye anlam taşımaz.   
Merkez Komitesinin iki toplantısı arasında MK’nin yürütmesi veya sözcüsü 
göreviyle MK’nin karar ve planlamalarına tabi olma kaydıyla ya da MK’nin karar 
ve planlamalarını yürütme görevi çerçevesinde olma şartıyla, onun yetkilerini 
kullanan Parti Sekretaryası veya Parti Siyasi Bürosu, Merkez  Komite kararları 
ekseninde ve MK toplantıları arasında partinin merkezi önderliğini pratik olarak 
yürütür. Sekretarya veya Siyasi Büro, MK’nin tanıdığı yetki çerçevesini aşamaz, 
MK planlamalarını boşa çıkaramaz, MK kararlarına aykırı kararlar alamaz. 
 
MK, önderlik fonksiyonunu, aldığı karar ve yaptığı planlamaların yanı sıra, içinde iş 
bölümüne dayalı gerçekleştirdiği örgütlenmeler, daha somut olarak kendi içinden 
seçtiği yürütmesi vasıtasıyla yerine getirir. 
 
MK’nin önderlik görevi ve yetkisi, seçildiği parti kongresinden bir sonraki kongreye 
kadarki süre ile sınırlı olup, iki kongre arasında geçerlidir. Kongrede seçilen 
MK’nin görev ve yetkisi, bir sonraki kongre oturumunda Kongrenin 
gerçekleştirilmesi süresi boyunca Kongre divanı olarak seçilen geçici önderliğin 
seçilmesine kadar sürer. 
   
MK, Partinin merkezi önderlik kurumu olarak üstlendiği görev ve yetkilerin yanı 
sıra, Partiyi Kongreye götürmekle de yetkili ve yükümlüdür. MK’nin önemli bir 
görevi, parti kongresinin planlanarak zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 
(Kuşkusuz ki, tüzüksel işleyiş ve ilgili tüzük maddelerinin tanıdığı çerçevede geçerli 
sebepler durumunda ve parti iradesini de alarak Kongreyi tanımlanmış süreler içinde 
erteleme hakkının olduğu da unutulamaz.) 
 
4. Kongre oturumu bir önceki kongrede seçilen önderlik kurumu tarafından 
örgütlenerek başlatılır. Mevcut önderlik kongre gündemlerini takiben 
gerçekleştirilen divan seçimine kadar kongre gündemlerine uygun olarak önderlik 
görevini yürütür. Kongre divanı seçildiğinde süreç tamamlanmış olur; bir önceki 
önderliğin görev ve yetkileri ortadan kalkarak kongrenin yönetilmesi için seçilmiş 
kongre divanı kongre boyunca önderlik görevini üstlenir. Kongrenin sonucunda 
seçilen yeni önderlik, görevi devralarak dönem önderliğini bir sonraki kongreye 
kadar yürütür... 
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Bu bağlamda; 
4. Kongremizin İzlediği İşleyiş 
 
Parti 4. Kongre Oturumu, Parti 3. Kongresinde parti iradesi tarafından demokratik 
normlara uygun olarak seçilip iki kongre arasında partiye önderlik yapma yetkisiyle 
görevlendirilen ve görev süresi bir sonraki kongreye kadar devam eden dönem 
önderliği niteliğindeki somut önderlik kurumu olan Parti Merkez Komitesi 
önderliğinde, yani MK’nin kendi içinden seçerek toplantıları arasında kendisi adına 
yetkilendirip sözcüsü olarak görevlendirdiği merkezi önderlik yürütmesi olan Siyasi 
Büro veya Parti Sekreteryası önderliğinde planlanarak, MK tarafından belirlenen 
gündemler temelinde fiilen başlamış, başlatılmıştır. Bu dönem önderliğinin görev 
süresi dolmadığı veya kongre divanı henüz seçilmediği için (sadece bu nedenle ve 
tabii olağan demokratik işleyiş olarak), kongre(4. Kongre) fiilen bir önceki dönem 
seçilmiş mevcut önderliğin yönetiminde, saptanmış gündemler çerçevesinde 
başlamıştır. 
 
İlk üç gündem(1-Açılış ve Saygı Duruşu, 2-Delege Tespiti, 3-Divan Seçimi) önceki 
kongrede seçilen mevcut önderliğin yönetimi altında karara bağlanıp 3. gündem 
olan Divan Seçimi tamamlanıp divan seçildikten sonra, bir önceki önderliğin görev 
süresi dolmuş olup, seçilen kongre divanı geçici önderlik olarak Kongreyi 
yönetmeye başlamıştır. Kongre divanı ilk üç gündemden sonraki diğer tüm 
gündemleri yetki ve inisiyatifi altında demokratik normlara uygun olarak tartıştırıp 
kararlaştırarak Parti 4. Kongre oturumunu başarıyla yönetip sonuçlandırdı. 
 
Kongre gündemleri üzerinde demokratik şartlarda ayrıntılı tartışmalar yürütülmüş, 
demokrasi temelinde çoğunluk görüşleri esas alınarak tartışmalar sonuçlandırılmış, 
gündemler kararlara dönüştürülmüştür. 
 
Tabi ki, azınlık görüşler kendisini özgürce ifade etmiş, azınlığın haklarına saygı 
gösterilerek bu hak titizlikle muhafaza edilmiştir. Farklı görüşlerin bastırılması ve 
eleştirinin engellenmesi bahis konusu olmamış, mümkün olan en geniş demokratik 
şart ve eşit koşullarda tartışmalar yürütülmüştür. 
 
Gündemler üzerine yürütülen tartışmalarda çok temel meseleleri barındırmasa da 
belli fikir farklılıkları açığa çıkmış, bu fikirler arasında yaşanan mücadele kırıcı ve 
kaba biçimlerden uzak biçimde, son derece düzeyli tartışmalarla yürütülmüştür. 
Fikir farklılıkları temelinde süren tartışmalar, partide irade-eylem birliğinin 
zedelenmemesi bilinciyle, tamamen yapıcı ideolojik mücadele zemininde doğru-
yanlış meselesi olarak ele alınmıştır. Yürütülen fikir mücadelesi partinin doğru çizgi 
ve donanımla devrimimizin görevlerini daha yetkin biçimde omuzlaması kaygısıyla 
ele alınmıştır. Son tahlilde, çoğunluk sağlayan fikirler çerçevesinde kararlar alınarak 
tartışmalarda sonuca gidilmiş, kongre süreci tamamlanmıştır. 
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Tamamlanan Kongre Sürecinin Verdiği Bilinç ve Görev 
 
4. Kongremizin başarısıyla tamamlanan bu sürecin açtığı kapı şudur; tartışma 
dönemi bu dönem için bitmiş, tartışmalardan sonra alınan kararların 
pratikleştirilmesi dönemi başlamıştır. Kongremiz tüm yoldaşlara çağrıda bulunarak 
göreve davet eder. Görev, tartışmalar yürütüp karara bağlandıktan sonra, 
tartışmaların bir dahaki tartışma dönemine ertelenerek alınan kararların hayata 
geçirilerek uygulanmasıdır. Kararlara katılmak ya da katılmamak tamamen ayrı bir 
tartışmadır ama alınan kararların pratikleştirilmesi, demokratik-merkeziyetçi ilkeye 
uygun biçimlenen parti disiplini, işleyişi ve kültürünün gereği olarak şimdinin 
tartışmasız görevidir. Kararları eleştirmek onları uygulamamanın gerekçesi olamaz. 
Ki, kararlara muhalefet eden görüşlerin kararların uygulanmasında tereddüt etmeden 
kararların arkasında kararlıca duracağı kuşku götürmezdir. Geçmiş tutum ve 
tecrübeler bunun kanıtıdır. Partimizin ve dolayısıyla yoldaşlarımızın bu konudaki 
pratiği taktir edilecek düzeyde olgun ve olumludur. Partimizdeki bu tutum, MLM 
kültüre has olmakla birlikte, demokratik-merkeziyetçi örgütlenme ilkesi ve iki çizgi 
mücadelesi kavrayışının demokratik tezahürü, proleter devrimci kültürün yansıması 
ve ürünüdür. 
 
Özetle: Yukarıdaki gündemler ışığında başlayıp başarıyla sonuçlanan Parti 4. 
Kongremizin siyasi-örgütsel kararlarını kavrama/kavratma ihtiyacı zemininde ilgili 
kararların alt yapısını oluşturan teorik görüşleri “Kararların Açılımı” başlıklı bu 
belgeyle paylaşmayı 4. Kongremizin bir çalışması veya görevi olarak algılıyor, 
paylaşıyoruz. 
 
Parti 4. Kongremiz saptanmış tüm gündemlerine uygun tartışmalar yürütürken, bazı 
gündemleri de önderliğin insiyatifi doğrultusunda yürütülecek tartışmalarla 
sonuçlandırmayı kararlaştırmıştır. Kongremiz bir çok teorik çizgi ve anlayış 
sorunları gündemli tartışmalar yürütmekle birlikte, bu tartışmaların ağırlıklı bir 
bölümünü örgütsel sorunlara dönük tartışmalar oluşturmuştur. Partimizin, ideoloji, 
teori, program, uluslararası çizgi kapsamlarındaki genel siyasi çizgisinde esasta bir 
sorun yoktur. 4. Kongre iradesinin 3. Kongremizi olumlayarak temel alması bu 
anlama gelmektedir. Dolayısıyla 4. Kongremiz, partimizin ideolojik-teorik-siyasi 
çizgi ve genel doğrultusunda esasta sorun görmeyerek, bu zemine uygun örgütün 
yaratılmasını ya da örgüt niteliğinin bu çizgiye denk biçimde geliştirilmesini 
dönemsel görev olarak esas almaktadır. 
 
Parti 4. Kongremizin Anlamlı Sorumluluğu 
 
Parti 4. Kongre irademiz, Kongremizin başarısında emeği geçen tüm yoldaşları 
selamlarken, mücadelemizin en ağır bedellerini göğüsleyerek partimizin bugünlere 
gelmesinde büyük katkıları olan Parti şehitlerimizi saygıyla yad etmiş, tutsak 
düşmüş tüm yoldaşları mücadelemizdeki katkıları  nedeniyle onure etmiştir. Bu 
bilinçten hareket eden 4. Kongre irademiz, başarıyla tamamlanan Kongremizi, 
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kongre sürecinde ölümsüzleşen parti sekretarya üyemiz ve Kongremizin örgütleyici 
kadrolarından olup bizzat bu çalışmaları yürütürken düşmanın üstün teknoloji 
destekli stratejik imha saldırılarında Komünizm bayrağını direniş tavrıyla yükseltip 
kahramanlık destanı yazarak ölümsüzleşen Yılmaz KES(Şahin) yoldaşın Komünist 
anısı şahsında, 2014-2017 yılları arasında Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde 
ölümsüzleşen yoldaşların anısına atfetmiştir. 
 
Bu anlamlı tema 4. Kongremizin ilanına isim yapılarak tarihe not edilmiştir. 
“Kongremiz, Parti Sekreterya Üyemiz Yılmaz KES Yoldaş Şahsında 2014-2017 
Yılları Arasında Ölümsüzleşen Yoldaşların Anısına Atfen, ‘Cüret Edelim, Öne 
Çıkalım, Kazanalım’ Şiarıyla Gerçekleştirilmiştir!” 
 
 

Parti 3. Kongresinin Muhasebesi Üzerine 
 
 
Parti 4. Kongresinin önemli gündemlerinden biri de, Parti 3. Kongresinin 
Muhasebesi gündemiydi. Bu gündemde parti 3. Kongresi parti 4. Kongresi 
tarafından onaylanarak, temel alınan 3. kongrenin ideolojik-teorik-siyasi çizgisinde 
esasta sorun olmadığı ve bu zemine uygun pratik örgütün tesis edilmesinin güncel 
görev olduğuna vurgu yapıldı. 
 
Bu gündemle ilgili yürütülen tartışmalardan sonra alınan karar ve karara karşı 
şerhler, 4. Kongre tutanakları ve kısa kararları belgesinde şöyle özetlenmiştir. 
 
“Divan: 7. gündem olan 3. Kongre Muhasebesi üzerinde iki tur tartışmalar 
yürütülerek sonuçlandırılmıştır. Tartışmalarda 3. Kongre kararları esasta doğru 
görülerek onaylanmış, fakat kongre karar ve sonuçlarında üç noktada değişiklik 
yapılması önerisi getirilmiştir. 3. Kongre karar veya sonuçlarında değişiklik 
yapılması önerilen meselelerden biri olan, “Milli burjuvazinin gericileştiği” 
şeklindeki toptancı değerlendirmenin tartışılması, ulusal sorun kapsamındaki 
gündemde ele alınmak üzere bu gündemden çıkarılarak ilgili gündeme bırakıldı, 
diğer iki mesele ise belli tartışmalardan sonra karar önerisi biçiminde iradeye 
sunuldu. 
 
Buna göre;   
 
Karar Önerisi 1: 
“....3. Kongrenin önemli sonuçlarından biri olan ve proletarya devleti-diktatörlüğü 
şeklindeki Komünizmin üç temel ilkesinden birini sulandırarak onu redle ilkesel 
düzeyde bir hataya tekabül eden önemi itibarıyla kesinlikle düzeltilip değiştirilmeye 
muhtaç olan “Proletarya ve emekçiler devleti” belirlemesi, yeniden “proletarya 
devleti” biçiminde değiştirilmelidir. Bu, Komünist çizgi ile diğer çizgiler arasındaki 
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temel ilke farkıdır. 3. Kongrenin bu belirlemesi ilkesel hata taşıyan muhtevası 
kadar, tutarlılık ve sistematik kurgudan da yoksun bir belirlemedir...” 
 
Karar Önerisi 2: 
“... 3. Kongrenin problemli anlayışlarından olup partide kafa karışklığına yol 
açarak savunulmasının olumsuz yansımaları görülen “Doğrudan Demokrasi” 
argümanı bu günkü tarihsel şartlarda uygulanması mümkün olmayan popülist bir 
söylem ve siyasi gerçekleri reddeden bir safsatadan ibarettir. Tarihsel şart ve 
günümüz siyasi gerçekleriyle bağdaşmayan, ancak Komünist toplum süreci için 
geçerli olup buna dönük stratejik bir perspektif olarak propaganda edilmesi gereken 
bu argümanı bugünün somut savunusu veya somut yönelimi haline getirerek 
savunamayız, savunmamalıyız...” 
 
“Karar: Oylanan her iki karar önerisi de karar yeter sayısına ulaşamayarak 
reddedilmiştir. 3. Kongre kararları eski biçimiyle devam etmektedir. (oy çokluğu)” 
 
Mevcut karar gereği, Parti 4. Kongresinde alınan kararların ilgilendirdiği kapsam 
dışında kalan Parti 3. Kongresinin bütün kararları pek tabii ki geçerlidir. Yani, 4. 
Kongrede değiştirilmemiş olan tüm 3. Kongre kararları fiilen 4. Kongre kararları 
olarak da geçerlidir. Parti 3. Kongresinin 4. Kongrede temel alınması veya 4. 
Kongrenin aynı zemini karar altına alarak sahiplenmesi, 4. Kongrenin gündem 
yükünü hafifleten zemin olduğu kadar, 4. Kongrenin esasta örgüt sorunu veya 
örgütsel çalışmalar ve örgüt niteliğinin geliştirilmesine odaklanmasını objektif koşul 
haline getirdi.... 
 
Yukarıdaki karar ve şerhler çerçevesinde; özellikle proletarya ve emekçiler devleti 
kavramını ilgilendiren karar bölümüyle, alınan karar ve kararın dayandığı temel 
anlayış, devrimci diyalektik ve insan etkinliklerine uygun olarak değişen dünyada 
yaşanan siyasi gelişmeler, yaşanan tarihsel tecrübelerin açığa çıkardığı dersler ve 
ilerleyen yaşam ve sınıflar mücadelesinin yeni ihtiyaçları temelinde, bilimsel 
sosyalizm teorisinin temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, yaşanan sosyalizm 
tecrübesinin açığa çıkardığı ve Komünist hareket içinde tartışılan sosyalizmin 
sorunları eksenindeki tartışmalar boyutuyla evrensel teorimizin de eksik kaldığı 
veya somut tarihsel gelişmeler karşısında yetersiz olduğu noktalarda 
geliştirilmesinin bilimsel bir gereklilik ve devrimci zorunluluk olduğu anlayışına 
dayanmaktadır. Bu özeti açacak olursak; 
 

Bilgiden Bilime Bilimden İşçi Sınıfı Mücadelesi Bilimine Sıçrama 
 
Diyalektiğin açıkladığı veya diyalektik kanun alanında kalan insan ve doğaya ait 
herşey istisnasız olarak belli bir varlık gerekçesine dayanır ve bu nedenlerden tecrit 
ele alınamaz. Herşey mutlak biçimde bir araya gelmiş belli sebeplerin ürünüdür ve 
hiç bir gelişme rastlantı eseri değildir. İnsanın yaşam serüveni tamamen insanın 
ihtiyaçlarına dönük arayışı ve verdiği emek mücadelesi süreciyle anlamlıdır. İnsan 
toplumunun sınıf mücadeleleriyle ilerleyen bir tarih olduğu aşikardır. Tarihsel 
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mücadelelere, ağır bedellere ve büyük çalkantılara tanık olan bu süreç, son tahlilde 
siyasetten yalıtık değil, bilakis siyasetin hükmünde gelişen bir süreçtir de... 
 
Ekonomik alt-yapının belirleyiciliği yanında, siyasi üst-yapının da belirleyici rol 
oynadığı eğer doğruysa(ki, doğrudur), o halde siyasetin bu tarihsel süreçte rol 
oynadığı yadsımaz gerçektir. Somut gerçek de bunu kanıtlamaktadır... 
 
İnsanın vahşi doğaya karşı zorunlu mücadelesinin koşulladığı ortak yaşamın klan-
kabile düzeyindeki gruplar halindeki yaşam mücadelesinin açığa çıkardığı 
tecrübeler giderek topluluğun ortak yaşam kuralları veya sistemini koşulladı. Büyük 
toplumsal iş bölümlerinin ortaya çıkması toplumsal sistemin biçimlenmesinde 
büyük bir temelken, ortak yaşamın toplumsal sisteme evrilmesinde de önemli bir 
göstergedir. Klanın güçlü üyeleri avadanlıklar yapıp av yaparak klanın yeme 
ihtiyacını karşılarken, güçsüz üyeleri de giderek gelişen tarım ve hayvancılıkla-
üretim yapmakla görevliydi. Bu, özünde bir toplumsal sistemdi... 
 
Toplumsal sistemlerin gündeme gelmesini bu halkalardan izah etmek genel bir 
doğru olarak kabul edilebilir. Öte taraftan insan topluluklarının klan-kabile 
düzeyindeki ortak yaşam ve mücadelesinin gelişmesi sürecinde ortaya çıkan 
deneyimler ve bilgiler hala bölük-pörçük, dağınık ve sistematik değildi. Dinamik 
olan yaşam ve sürekli bir didinimi takip eden yaşam mücadelesi bu deneyim-tecrübe 
ve bilgilerin gelişerek büyümesine ve giderek sistemli bilgi düzeyine ulaşmasına; 
sistemli bilgi sürecinin de bilginin bilime dönüşmesi sürecine yol açtığı söylenebilir. 
Toplumsal yaşamın tecrübe toplamı ve birikimleri bilginin sistemli hale gelerek 
bilime dönüşmesine tanıklık ettiği gibi, bu ilerleme düzeyinin toplumsal sistemlerin 
gelişerek oturmasına da belirleyici bir etkide bulundu. 
 
Özcesi, toplumsal sistemlerin belirginleşmesi ve gelişmesi tarihi, klan-kabile 
yaşamından bağımsız olmadığı gibi, kesinlikle bilginin sistemleşerek bilim düzeyine 
ilerlemesinden de bağımsız değildir. Bilginin insan yaşamında ve toplumsal 
sistemlerin kurulmasında tayin edici rolü, doğrudan etkisi vardır. Üst-yapı 
unsurlarından olan siyaset de bu süreçle eşzamanlı bir geçmişe sahiptir. Bilinçsiz ya 
da kendiliğinden ortaya çıkan toplu-ortak yaşam biçimi ve bu yaşamın 
kendiliğinden ya da ihtiyaçtan oluşan düzenleyici kuralları, yaşam tecrübesinden 
bağımsız olmayan bilginin gelişerek sistemli bilgiye ve giderek bilime dönüşmesi 
süreciyle birlikte, daha sistemli ve daha kombine toplumsal yaşam kuralları veya 
toplumsal sistemlere sıçradı... 
 
Kuşkusuz ki, bu uzun tarihsel süreç belli aşamalara ilerleme düzeyi itibarıyla 
sınıflardan, sınıflar arası mücadeleden de ayrı düşünülemez. Bu süreci sınıflardan 
bağımsız ele alamayacağımıza göre, sınıf çıkarlarından, sınıf egemenliklerinden ve 
elbette sınıf siyasetinden de bağımsız ele alamayız. İlkel yaşamın rahminde modern 
yaşam, ilkel toplumun bağrında modern toplum filizlenirken, ilkel bilgi birikimi 
modern bilgiye ve bilimin gelişmesine yataklık yapıyordu... 
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Aynı süreç paralel olarak sınıf zemininde örgütlenmelere de yansıyordu. Kölelerin 
zaptına dönük çaba, silahlı güçlerin oluşturulmasına, oluşturulan bu silahlı güçler 
tecrübesi de devlet denen zor ve baskı örgütünün oluşturulmasına temel oluyordu. 
Bu örgüt ve örgütlenmeler doğrudan siyasi hedef, amaç ve ihtiyaçlara dayanıyordu. 
Her sınıf kendi siyasetini gütse de, gerici sınıflar egemen olarak oluştuğundan ilerici 
sınıflara karşı son derece avantajlı durumdaydılar. Egemen oluşları, örgütlenmede 
olduğu gibi, siyasette de egemen oldukları anlamına geliyordu... 
 
En vahşisinden en modernine kadar, gerici karakterliden ilerici karakterdekine kadar 
tüm siyaset yelpazesi, sınıflı yapı ve bu yapının çelişki ya da çatışmasında kuluçka 
tutuyordu. Karakter veya niteliklerini de bu pozisyonundan alıyorlardı... Çatışma ve 
çelişkinin kaynağı olan sınıfların benimsedikleri ve uyguladıkları siyaset de bu 
pozisyonlarını yansıtıyor ya da siyasi pozisyonlarını belirliyordu... 
 
İşçi sınıfı mücadelesinin tarihi de farklı aşama ve niteliklerde de olsa aynı yolu 
izliyor, aynı tarihsel bagajla ilerliyor, gelişiyordu. Rönesans denilen reformcu 
aydınlanma dönemi ve makinelerin buluşunu takiben yaşanan sanayi devrimleriyle 
başlayan kapitalizmin doğuşu, işçi sınıfının da doğuşu ve mücadelelerinin gündeme 
gelmesine tanıklık eden bir dönem oldu. İşçi sınıfı bilimine sahip olmayan ve henüz 
kendiliğinden bir sınıf olup kendisi için sınıf olmayan aşamadaki işçi sınıfı 
feodalizme karşı burjuvazinin yanında yer alıyor ya da onun peşinden gidiyordu. 
Tarihsel olarak feodalizme karşı ilerici sınıf olan burjuvazi, feodalizme karşı 
mücadelede başarılı oldu. Kapitalist burjuvazi bu zaferine paralel olarak, 
fabrikaların kurulması, kapitalist üretim ve sanayileşmenin gelişmesine paralel 
olarak, işçi sınıfına korkunç baskı, sömürü ve zulüm uyguladı. İşçi sınıfı buna karşı 
öfkesini, makinaların parçalanması ve fabrikaların yakılması şeklinde dışa 
vuruyordu. İşçi sınıfı mücadelesinin Çartist dönemi denilen bu dönemde, henüz 
tasfiye edilmemiş köylülüğün de mücadeleleri gündemdeydi. Derinleşen sınıf 
çelişkileri zemininde işçi sınıfı ve köylü savaşları da büyüyerek gelişiyordu... 
 
Bu mücadelelere koşut olarak diyalektik, felsefe, ekonomi, siyaset ve pozitif 
bilimler gibi alanlarda da gelişmeler derinleşerek ilerliyordu. İşçi sınıfı 
mücadelesinin bilimi olan Marksizm, bu mücadeleler ve bilimsel gelişmeler üzerine 
olanaklı oldu. İşçi sınıfı mücadeleleri, köylü savaşları boyutlanırken, felsefe ve 
diyalektik, politik ekonomi dallarında da muazzam bir ilerleme ve birikim ortaya 
çıkıyor Marksizme temel oluşturuyordu. Nitekim Marksizm, Fransız işçi sınıfının 
devrimci ruhu, İngiliz ekonomi politiği ve Alman felsefesinden feyz alarak ya da bu 
birikimler üzerinde kuramsal teori haline geldi. Eğer bu tarihsel bellek, gelişme ve 
birikim olmasaydı Marksizm doğamazdı. Nasıl ki, ilkel bilgiler kaçınılmaz olarak 
bilimin doğmasına yol açtıysa ve bilim bu bilgilerin giderek sistemli hale gelmesiyle 
mümkün olduysa, öyle de Marksizm, Kapitalist dönemdeki işçi sınıfı ve köylü 
savaşları pratiğinin ortaya çıkardığı tecrübe ve birikimlerin ve elbette felsefe, 
ekonomi politiği zeminindeki tüm bilimsel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıktı. 
Özetle, işçi sınıfı mücadelesinin bilimi 1848 Komünist Manifestosuyla ilk kurumsal 
temellerine kavuşan bilimsel bir kuram olarak doğdu. İşçi sınıfı mücadelesinin 
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teorik-pratik bilimi Avrupa’da bir heyula olarak dolaşmaya başladı. İşte bu gelişme 
1871 Paris Komünü deneyimiyle başlayan devrimci serüvenin bilimi olarak tüm 
tarihin en derin çığırını açtı. Marksist doktrin altında yaşanan işçi sınıfı devrimleri 
ve devrimlerle kurulan siyasi sistemler, insanlık tarihinin en parlak gelişmelerine, en 
büyük çalkantılarına yol açan sıçramalardı. 
 
İşçi sınıfı kendi mücadeleleri ve devrimiyle birlikte, kendiliğinden sınıf olmaktan 
çıkıp kendisi için sınıf oldu. Burjuvazi, karşı karşıya olduğu tehdidin işçi sınıfı 
olduğunu gördü ve bu tarihten sonra burjuvazi ilerici barutunu tüketerek gericileşti; 
işçi sınıfına karşı mücadelede feodal sınıflarla kol kola girdi. Fakat işçi sınıfı 
mücadeleleri ve devrimlerinin önü alınamadı. Bu tarih, yeni bir dünyanın kapısını 
aralarken, aynı zamanda işçi sınıfının en ilerici, en devrimci sınıf olduğunun da 
açığa çıktığı tarih oldu... 
 
Tarih gibi, ekonomi, üretim, sanayi, üretim araçları, üretici güçler, sınıflar, bilim, 
felsefe, teori, ideoloji, siyaset, sanat, edebiyat, kültür gibi tüm toplumsal alt-yapı ve 
üst-yapı unsurları da durmaksızın ilerledi. Bu ilerleme-gelişme, sınıflar mücadelesi 
zeminindeki siyasi gelişmelerle, sınıf mücadeleleri sayesinde toplumların/toplumsal 
sistemlerin ilerlemesiyle at başı gitti. Marksizm, bu gelişmelerden tecrit duramaz, 
ondan muaf tutulamazdı. Ruhu, somut koşulların somut tahlili olan Marksizm, mat-
donuk, ölü değil, yaşayan, gelişen, ilerleyen canlı bir kuramdı. Nitekim, gelişip 
değişen her toplumsal, siyasi ve tarihsel koşulda Marksizm de gelişerek ilerledi. 
Marksizm’in Leninizm’e, Leninizm’in Maoizm’e ilerlemesi tam da bunu 
açıklamaktadır. Bu gelişme-ilerleme anlamsız değil, nesnel temellere dayanan 
gerekli, önlenemez bilimsel bir  gelişmeydi. Şayet, açıklanabilir olan evrende henüz 
açıklanamamış olanlar varsa(ki, öyledir), o halde felsefede, teoride, siyasette vb vs 
gelişme-ilerle kaçınılmazdır. Henüz açıklanamamış ama açıklanabilir olan yaşam ve 
evrenin “gizemleri” açıklandıkça, yeniliklerin, değişimlerin ve ilerlemelerin 
yaşanması önlenemeyecektir. 
 
Değişmeyen tek şey değişimim ta kendisiyse, değişime ayak diremek tutucu 
bağnazlıktan ileri geçmez. Evrensel ölçekte kabul edilir olan bu ilerleme sürecinin, 
MLM biliminde ve özelde de tek tek toplumsal sistemlerin değişim veya gelişim 
gerçeğinde fiilen red edilerek kabul edilmemesi paradokstan başka bir şey değildir. 
Siyaset açısından da durum farklı değil, tersine siyasetin hızlı döngüsü ve duruma 
göre pozisyon olma esnekliği, onun  her türden muhafazakarlığı çok daha kesin 
biçimde reddetmesini koşullar. MLM’nin açık öğüdüne ters rota izleyerek ileriye 
doğru değişimi kabus gibi gören anlayış MLM’yi temsil edemeyeceği gibi, devrimci 
siyaset de yürütemez. MLM ampirik değil, her unsuruyla sistematik bir bütündür. 
Gelişme yasası onun yaşamsal parçası olarak ona değişim dinamizmini katar. 
 
Teoride tutucu-statik anlayış siyasette mekanik ve muhafazakar olmaktan 
kurtulamaz. Siyasetteki başarı teorideki kafa açıklığından geçer. Her koşula aynı 
siyaseti sabitleyen anlayış bilimsel olmadığı gibi, devrimci rol ve değişime de 
öncülük edemez. Tarihin ve siyasi mücadele pratiğinin tecrübelerinden öğrenmek 

52



 

proleter devrimci siyasetin atlanamaz görevidir. Sınıf çelişkileri ve sınıf 
mücadelesinin şartlarını, siyasi ve toplumsal gelişmeleri, bunların siyaset ve 
mücadeleye yansımalarını, değişen koşulların gerisinde kalarak eskiyen biçimleri, 
en önemlisi de yaşanan tarihsel tecrübelerin açığa çıkardığı ders ve öğretileri dikkate 
alarak gerekli olan her alanda yenilenme yeteneği edinmeli, bunu somut 
siyasetimizde maddi güce dönüştürmeliyiz. Ne burjuva ideologların tarihi çarpıtan 
ve sınıf mücadelesini inkar eden sınıflar üstü siyaset demagojilerine pirim 
verebiliriz, ne de tersinden MLM ilkeler ışığında tarihsel pratik ve somut koşulların 
aktüel kıldığı devrimci yenilenmeye direnç gösteren doğmatik anlayışlara teslim 
olabiliriz. MLM korkak değil, çünkü bilimdir. Bilimin tutumu gerçeği bulmaktır. 
Devrim kitlelere dayanan bir eylemdir. Onu kitlelerden yalıtamaz, zaman ve mekan 
kavramlarından ayrı ele alamaz, somut çelişki biçimlerinden yalıtarak salt 
iradeciliğe indirgeyemeyiz. Rutin değil, manevra yeteneği olandır siyaset... 
 
Genel anlamda siyaset (ki buna strateji diyebiliriz), siyasi amaç ve hedeflere 
ulaşmanın ana görev ya da yönelimlerini saptar. Amacı, amacın teori-pratiğini, 
genel çerçevede siyasi hedefi ve bunun ana görevini belirler, açıklar. Geri kalanı 
esasta somut siyaseti ilgilendirir.  Taktik manada siyaset,  somut durumu konu alır, 
ona göre biçimlenir. 
 
Teorinin gelişmesi de tabi olduğu çelişme-gelişme yasası grizgahından ayrı tasavvur 
edilemez. Evrensel teorideki gelişme-ilerleme seyri, Paris Komünü deneyiminden 
Büyük Ekim Devrimiyle açılan Sosyalizm pratiğinin ilerleyişinde, Marksizm’den 
Leninizm ve Maoizm aşamasına kadarki nitel gelişmelerle tanıtlı bir ilerleme ve 
gelişme seyri olarak kanıtlanmış gerçektir. Marksizm’in Marksist ilke ve temeller 
üzerinde geliştirilmesi gibi, MLM teorinin de MLM ilke ve temeller üzerinde 
geliştirilmesi zorunludur. Bu, bizzat MLM bilimin açıklayarak buyurduğu bir 
eylemdir. 
 
Emperyalist dünya sistemi olarak uluslararası tekellerin egemenliği aşamasına 
ilerlemiş olan emperyalizm ve proleter devrimler çağının vahşi kapitalizmine karşı 
mücadele, serbest rekabetçi kapitalizm koşullarındaki mücadeleyle bir ve aynı 
olmadığı gibi, bu mücadelenin önemli bir ayağı olan teorik mücadele cephesinde 
teorinin geliştirilmesi nesnel bir ihtiyaçtır. Ki bu şartlardaki gelişme ve çelişkilere 
paralel olarak bilimsel sosyalizm teorisi de, hem bu gelişmeler ve hem de sosyalizm 
deneyiminin muhasebesi temelinde gelişmiş-gelişmek durumundadır. 
 
Özcesi, Proletarya ve emekçiler devleti argümanının benimsenmesi, proletarya 
devleti argümanının reddi anlamına gelmediği/gelmeyeceği bilincinden hareket 
etmiş veya bu bilince sahiptir 4. Kongremiz.   
 
4. Kongremiz ve dolayısıyla Partimiz, sınıf mücadelesinin görev ve 
sorumluluklarına dönük iddiasını doğrudan MLM’ye ait bütün bu tarihsel bilinç 
temelinde kurgular, örgütsel ve siyasi hattına dönük tartışmaları bu bakış açısıyla ele 
alır. 
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3. Kongrenin muhasebesi gündemine ilişkin alınan kararın bu bakış açısından feyz 
aldığını, dolayısıyla 3. Kongrede değişim ve yenilik temelinde alınan kararların 
bilimsel olduğu, şerhlerdeki eleştirel karşı görüşlere rağmen 4. Kongre iradesinin 
çoğunluk oyu ile onaylanmıştır. 
 
 

Sınıfın Tanımı Üzerine 
 
 
Parti 4. Kongremiz teorik tartışma gündemleri çerçevesinde aldığı kararlardan biri 
sınıf tanımına dair bir tartışmanın yürütülüp belirlenmiş süre içinde 
sonuçlandırılmasına ilişkin karardı. 
 
Sınıf tanımı üzerine uluslararası alanda önemli tartışmalar yaşanmaktadır. Bu 
tartışmalara proleter sınıf örgütlü hareketi olarak kayıtsız kalamayacağımız gibi, 
yürütülen tartışmaların belli bir nesnel gerçeği ifade ettiğini de teslim etmek 
durumundayız. 
 
Asırlar öncesi sınıf durumu ve koşullarına uygun olarak yapılmış klasik sınıf 
tanımının günümüz koşullarındaki işçi sınıfının durumu ve koşullarıyla birebir 
örtüştüğü iddia edilemez. İşçi sınıfının tarifi, esas itibarıyla özel mülkiyet 
karşısındaki pozisyonu, üretim araçları karşısındaki pozisyonu, üretici güçlerden biri 
olarak üretimde ve artık değerin elde edilmesinde oynadığı rol ve bu üretim süreci 
içinde maruz kaldığı üretim ilişkileri niteliğiyle alakalı bir tahlildir. 
 
Sınıf tarifi bu unsurlar temelinde anlam kazanır, bu ögelerde karşılık bulur. Bu 
ölçüler temelinde yapılmış klasik işçi sınıfı/ağır sanayi işçisi- proletaryasının tanımı, 
Marks’ın bilinen ünlü tanımıdır ki, bu tanım o günün koşullarında isabetli olup 
nesnel gerçeği ifade eden yetenektedir. Bu tanım, işçi sınıfının en acımasız, en ağır 
baskı ve sömürü şartlarında, karın tokluğu karşılığında çalıştığı, yani ertesi gün işe 
gelebilecek kadar emeğinin karşılığını alan, geri kalan emek sürecinde yarattığı artık 
değerin gasp edildiği modern kölelik şartlarıdır. 
 
Modern köle, verdiği emeğin karşılığını almak şöyle dursun, emeğiyle yarattığı 
değerden sadece açlıktan ölmemesi kadar pay alıp, tüm emeği patron tarafından 
gasp edilendi. Modern köle, en ağır şartlarda emeğini patrona sömürtüyor, kol 
emeğine dayalı iş gücünü yok pahasına satıyordu. Çalışarak birikim yapmak bugün 
de mümkün olmasa, o günün şartlarında modern kölenin temel gereksinim ve 
ihtiyaçlarını karşılaması asla mümkün değildi. Yoksulluktan değil, açlıktan 
bahsedilebilir koşullardı modern kölenin yaşam şartları. 
 
Modern köle için temel yaşam ihtiyaçlarına sahip olmak bir lükstü. Emeğinin 
karşılığında aldığı ücret, değil bir eve sahip olmak ya da ev içi kullanım araçlarına 
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sahip olmak, bütün bunlar büyük bir lükstü ki, işçi sattığı iş gücünün karşılığında 
sadece yaşamını sürdürecek kadar bir ücret alabiliyordu. İşçinin emek süreci kol 
emeği işçiliğinin ağır koşullarında geçiyordu. Makineler kol emeğinin üretim ve 
artı-değerin yaratılmasında belirleyici yükünü hafifletmiyor, en azından bugünkü 
gibi hafifletemiyordu. Uzun çalışma saatleri, çalışma şartlarının ağırlığı, ağır 
iş/fabrika disiplini, işçi hakları, iş gücünün ucuz satın alınması gibi daha bir dizi 
aleyhte koşul işçinin sosyal yaşam aktivitesini ortadan kaldıran katı şartlardı. 
 
Mesleki vasfa dayalı işçi kategorisi veya işçi aristokrasisi yoktu, yok denecek kadar 
cılızdı. İşçi sınıfı içten bölünmemiş eşit şartlara sahip yalın bir yığındı. Açlık 
ayrımsız olarak bütün işçi sınıfının ortak kaderiydi. Bu durumdaki işçi sınıfı özel 
mülkiyet anlamına gelecek hiçbir şeye sahip olmadığı gibi çıplak kol gücünden 
başka satacağı ve kaybedeceği bir şeyi de yoktu. Bu (ve daha fazlası)  şartlarda, 
“zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan” işçi sınıfı tanımı haklı ve 
bilimsel bir tanımdı... 
 
Bahis konusu koşullar bugünün koşulları itibarıyla önemli nüanslar 
barındırmaktadır. Haklı olarak işçi sınıfının durumu, şartları ve tarifi de eskisi gibi 
değil, bugünün gelişen şartlarıyla izah edilebilir bir noktadadır. 
 
Teknolojinin gelişmişlik düzeyi devasa boyutlardadır. Modern teknolojik makina ve 
araçlar işçinin emek sürecindeki rol ve pozisyonunu önemli oranda etkilemekte, hala 
geçerli olmasına karşın kol emeğinin rolü ya da belirleyici özelliği gelişmiş makine 
ve teknoloji karşısında giderek küçülmekte, eski öneminin gerisinde bir rol/pozisyon 
durumuna gelmektedir. Yeni mesleklerin, yeni iş kollarının, yeni iş alanlarının, yeni 
üretim araçları, yeni üretim ilişkileri, yeni üretici güçlerin, yeni üretim ilişkilerinin, 
yeni sermaye ve üretim dallarının vb vs doğuşuna vesile olan bu devasa gelişme 
düzeyi, üretimde iş gücünün payını düşürmekte, makinelerin payını öne 
çıkarmaktadır. İşçi sınıfı ve şartlarında da değişimlere yol açmaktadır. 
 
Bu durum işçi sınıfının yeni şartlarda sömürülmesi anlamına gelmekle birlikte, 
sömürünün niteliğini ve özünü değiştirmemektedir. Ancak, işçi sınıfının 1800’lü ve 
takip eden yakın yıllardaki koşullardan daha farklı koşullarda sömürüldüğü, rol ve 
pozisyona sahip olduğu gerçeğini yadsımaz. Bu ne sömürünün öz ve niteliğinin 
değişmesidir, ne de kapitalizmin vahşi sömürüye dayalı karakterini hafifleterek 
ortadan kaldıran bir gelişmedir. Lakin, tarihsel akış ve ilerleme açısından 1800’lü 
yıllar ile 2000’li yıllar bir ve aynı değildir. Gerek sınıf mücadelelerin yarattığı 
sonuçlar ve burjuvazinin bu baskı altında özellikle sınıf devrimleriyle tarihi 
değiştiren gelişme koşullarının ve gerekse de bilimsel, teknik-teknolojik 
gelişmelerin ürünü olarak, tarihsel olarak farklı toplumsal şartlar ve insanlık 
toplumunun mevcut gelişmişlik düzeyi açısından eskinin ilerisinde bugün yeni 
şartların hüküm sürdüğü inkar edilemez gerçeklerdir. 
 
İşçi sınıfı içinde işçi aristokrasisi ciddi oranda büyüyerek sınıf niteliğini tartışmaya 
açık hale getirmiş, yeni tanımlamayı gerektirecek boyutlara ulaşmıştır. Homojen bir 
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işçi sınıfından bahsetmek mümkün değildir. İşçi sınıfının bu bölünmüşlüğü, işçi 
aristokrasisiyle yozlaştırılması yeni tanımlamayı şart koşarken, bu aristokratik 
gelişme bağlamında olmak kaydıyla işçi sınıfının niteliği ve ideolojik dokusu da 
etkilenmeye maruzdur. İşçi iş yerinde diğer işçi tarafından baskı altına alınarak 
sömürülen bir realiteyle yüz yüzedir. İşçi sınıfı içindeki bu imtiyazlı kesimin işçi 
sınıfından sayılması tartışmalıyken, bu imtiyazlı kesimin modern makina ve 
teknolojik üretime dayalı olarak giderek büyük bir kesim haline geldiği bir 
gerçektir. 
 
Uzmanlar, teknik elemanlar, elektronik, bilgisayar ve bilişim teknolojisine sahip 
elemanlar, üniversiteliler, mesleki vasıflara sahip işçiler modern teknolojiye dayalı 
makina üretiminde aranır esas üretim unsurları veya işçileri haline gelmiş, kaba kol 
emeği ortadan kalkmasa da giderek önemini kaybetmiş, azalmış durumdadır. 
 
İşçinin iş/kol gücü üretimdeki yerini eskisi gibi koruyamamaktadır. Kafa emeği, 
vasıf-meslek, teknik-teknoloji, robot makineler, hatta yapay zekaya dayalı 
teknolojik çığır işçinin üretimdeki yerini daraltmakta, kaba kol emeğini 
değersizleştirmektedir. Teknolojik gelişmelere ve teknolojik üretime bağlı olarak 
yeni iş alanları, yeni meslekler, yeni iş kolları ve artı değerin elde edilmesinin yeni 
şartları, yeni çalışma ve iş şartları, yeni sınıf katmanları veya sınıfın gövdesini 
oluşturacak yeni emek güçleri gündeme gelmiştir. 
 
İşçi sınıfı diyalektik tarihsel gelişme bakımından sadece işini kaybedecek veya 
zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan bir durumda değildir. Tarihsel 
gelişmenin tabii tezahürü de olsa, işçi sınıfı artık bir eve, evinde kapitalist kullanım 
araçlarına ve hatta arabaya da sahip olacak düzeyde bir “özel mülkiyete” sahiptir. 
Öyle ya da böyle sendika ve sigortaya, tazminat hakkına sahiptir. Mücadelelerinin 
sonucu olarak belli haklara, yasalaşmış çalışma ve iş saati haklarına sahiptir. Bu işçi 
sınıfının kaybetmekten korkacağı birşeylere sahiptir denilebilir ki, bu kaybetme 
korkusu işçi sınıfının ideolojik duruş ve fikir dünyasına da etki yapmaktadır. 
 
Bütün bunlar işçi sınıfının eski şartlarda yapılmış eski tanımı ile bugünkü değişmiş 
olan şartları ve bu şartlara uygun tanımının yapılması açısından anlam taşımaktadır. 
Özellikle kapitalist sömürü ve sistemin iyileştiği ve işçi sınıfı üzerindeki sömürü-
baskı cenderesinin nitelik değiştirdiği anlamına asla gelmemektedir. 
 
Yaşanan tarihsel gelişmeler ve koşullardaki bütünlüklü değişimler temelinde, işçi 
sınıfının “zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan” sınıf biçiminde tarif 
edilmesi tartışmaya muhtaçtır. Bu zeminde işçi sınıfının yeniden tanımlanması bir 
ihtiyaç ya da tartışma konusudur. 
 
Özetlemeye çalıştığımız bu tartışma düzleminde, parti 4. Kongremiz uluslar arası 
alanda yaşanan tartışmaları da dikkate alarak işçi sınıfının yeniden tanımlanması 
bağlamında bir tartışmanın yürütülerek bir sonraki kongrede sonuçlandırılmasını 
kararlaştırarak partinin önüne görev olarak koymuştur.   
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Radikal Demokrasi Anlayışı Ve  
Toplumsal Hareketler 

 
 
Toplumsal hareketler ya da literatürdeki ifadeyle yeni toplumsal hareketler üzerine 
değerlendirmeler güncel durumdadır. Avrupa’da işçi sınıfı hareketindeki geri 
çekilme ya da düşme; sınıf hareketinin dışındaki toplumsal özgürlük ve değişim 
talep eden hareketlere ilgiyi artırmıştır. 
 
Sınıf ya da toplumsal hareketler burjuva demokratik veya nispeten kendisine zemin 
bulduğu siyasi ortamda gelişmiştir. Geçmiş yüzyılda sınıf eksenli toplumsal 
hareketlerdeki düşüş, işçi sınıfına beslenen umutlarda hayal kırıklığını beslemiştir. 
Ve giderek işçi sınıfı ile toplumsal hareketler ayrıştırılmış, aralarındaki bağ 
koparılmıştır. ‘’Sınıf dışı’’ toplumsal hareketler merkeze alınarak yeni teoriler 
geliştirilmiştir. Radikal demokrasi teorisi bunlardan bir tanesidir. Buradaki durum, 
sosyalizm ve işçi sınıfına beslenen hayal kırıklığının bir ürünüdür. Bu teoride, 
kapitalizme karşı bir alternatifin geliştirilmemesi reformcu bir eğilime işaret eder. 
Radikal demokrasi de, sınıftan kaçma eğilimi güçlüdür. Aynı zamanda sınıf 
indirgemeci, Avrupa-merkezci görüşe karşı tepkinin ürünüdür. 
Avrupa merkezci, sınıf indirgemeci teoride işçi sınıfı dışında gelişen toplumsal 
hareketler hiçleştiriliyor ve mücadeleleri önemsizleştiriliyordu. Eğer sosyalizm 
talepli, işçi sınıfı ekseninde bir hareket gelişmiyorsa, oynadığı role bakılmaksızın o 
hareket mahkûm ediliyordu. Ezilen-sömürge ulusların özgürlük hareketi, kadınlar ve 
kimlik üzerinden eşitlik-hak talep eden kesimler ve köylülerin mücadelesi 
önemsizleştiriliyor, ‘’sınıf dışı’’ hareketler olarak görülüyordu. 
 
Sınıf ekseninden kaçan, toplumsal hareketleri kendine özgü ilişkisel bağlamından 
koparan yeni anlayışlar da yukarıdaki sınıf indirgemeci yaklaşımın tersine uç bir 
noktada durmaktadır. 
 
1968 dönemi sistem karşıtı hareketlerin güçlü yaşandığı bir süreç olmuştur. Bu 
dönemde Çin Kültür Devrimi, Küba Devrimi, Vietnam Savaşı gibi dünya ölçeğinde 
gerçekleşen ve çok yönlü etkileri olan olayların yanı sıra pek çok toplumsal hareket 
gelişip yayılmıştır. Ulusal özgürlük mücadeleleri genelde sosyalizmi benimserken, 
kapitalist merkez ülkelerde kimlik hareketlerine yönelik bir gelişim ve buna paralel 
olarak çevre ülkelerde etnik ve dinî kimliklere yönelim gelişmiştir. 1970’lerde işçi 
sınıfı hareketi bir toplumsal hareket olarak ivme kaybetmiştir. 
 
1960’larda Amerika’da kadın hareketleri, sivil haklar hareketleri, savaş karşıtı barış 
hareketi ve Avrupa’daki öğrenci hareketleri, nükleer karşıtı hareketle birlikte yeşil 
çevre hareketi gibi sosyal hareketlerde daha bir gelişme gözlenmiştir. 
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Öğrenci hareketleri 1980’lerde eğitim biçiminin dünya çapında dönüşümüyle 
önemli ölçüde güç kaybederken; feminist, cinsiyet özgürlüğü, çevreci, barış, etnik 
hareketler ise gelişerek süreklilik kazanmıştır. 
 
Gerçekleşen teknolojik, endüstriyel gelişme ve politikalar, esnek üretime doğru 
değişimler yaratmıştır. Ürün çeşidinin yüksek, üretim süresinin daha kısa olduğu 
esnek üretimin gelişmesi sonucu bazı değişimler gözlenmiştir. Tüm bu gelişmeler 
çerçevesinde keskin sınıf çatışması yerine çevrecilik, barış, kadın sorunları, insan 
hakları etrafında somutlaşan toplumsal çatışmalar görünür olmuştur. Kapitalist 
sistemde yeni ücretlilik sistemine paralel geliri nispeten yüksek, eğitimli bir statüye 
sahip kesimlerin oluşması da bu toplumsal hareketlerin yaygınlaşmasını 
hızlandırmıştır. 
Bu toplumsal hareketler, bir yönüyle küreselleşme ve onun yarattığı siyasal-
toplumsal alanlardaki değişmelerle bağlantılıdır. 1960’lı yıllardan sonra ulus, sınıf, 
kimlik, etnik grup gibi toplumsal özneler çoğullaşmaktadır. Buna paralel olarak 
kültürel kimlik, özerklik ve demokratik katılım talepleri artmıştır. 
 
Özellikle dünya çapında, 1970’li yıllardan itibaren sınıfa dayalı politikalar güç 
kaybederken, diğer çatışma biçimleri ve yeni toplumsal hareketler olarak 
adlandırılan farklı çelişkilere dayalı politik hareketler de belirgin olmaya başladı. 
Emek-sermaye çelişkisi dışında bir dizi olguya muhalefet eden bu hareketler, esas 
olarak yaşam tarzı, eşitlik, bireysel kendini gerçekleştirme, katılım ve insan hakları 
kavramlarını merkeze almışlardır. İnsani, toplumsal, kapitalist yeniden üretim 
alanına seslenen, yeniden üretime ilişkin çelişkilerden kaynaklanan hareketler 
kategorisindedirler. İşçi sınıfı hareketi de bu toplumsal hareketlerden biri olarak 
değerlendirilmelidir. 
 
Bu toplumsal hareketler esas itibariyle eskiye dayanır, fakat bazı yeni özellikler 
taşırlar. Bu toplumsal hareketler, istisnalar dışında çağlar boyunca var olan 
toplumsal hareketlerin bir devamıdır. İşçi sınıfı ve sendika hareketleri, geçen birkaç 
yüzyıla ait olmakla birlikte, köylü hareketleri ve yerel hareketler, etnik, dinsel 
hareketler, kadın hareketleri yüzyıllar beri dünyanın pek çok yerinde mevcuttur. 
Yüzyıllar önce başlayan kadın hareketleri, köylü hareketleri ve benzerlerine 
rastlamaktayız. Ekolojik felaketlerin etkilerinin yeni ortaya çıkmasından ötürü, 
ekolojik hareketler ve kısmen barış hareketleri yeni olarak adlandırılabilir. Pek çok 
çağdaş toplumsal hareketin, yeni olan birçok özelliği, örgütsel kapasite ve önderliği, 
işçi hareketleri ile siyasal parti ve diğer örgütlerden devralınmıştır. Bu hareketleri 
yeni kılan diğer bir özellik de yüzyıllardır süregelen pek çok toplumsal hareketten 
daha fazla sınıfa ve katmana özgü bir hareket olmaya yönelmeleridir. 
Feminizm, 19. yüzyılın başında ve sonunda farklı biçimlerde varlığını ortaya 
koymuştur. Barış hareketleri, 20. yüzyılın başında güçlü bir biçimde yükselmiştir. 
 
Kapitalist-emperyalist sistemde sınıfsal bir perspektifi terk eden radikal demokrasi 
savunucuları, sınıfsal hareket yerine çok parçalı yani yeni toplumsal hareketleri özne 
olarak kabul eder ama yönetim noktasında pratikte yeni bir şey ortaya koymazlar. 
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Gerek sınıf gerekse emeğin yabancılaşması noktalarında derinlemesine bir analizden 
kaçan radikal demokrasi anlayışı, bu yönlü bakıldığında, kitlelerin yönetime katılımı 
anlamında daha çok belirsiz ve burjuva demokrasisi sınırları içindedir. Sonuç 
olarak, liberal demokratik ideolojiyi, radikal ve çoğulcu bir demokrasi 
doğrultusunda derinleştirmek ve genişletmek burjuva ufkunun sınırları içindedir. Bu 
açıdan bakıldığında, kitlelerin yönetim ile ilişkisi anlamında radikal demokrasi, 
liberal demokratik teori kapsamında ele alınabilir. Bütünlüğü inkâr temeli üzerine 
kurulu bu siyaset modeli, pratikte siyasetsizlikle sonuçlanmak ya da liberalizmi 
yeniden siyasi alanda üretmekten öte bir anlam taşımaz. Sorun oluşturan alanların 
önemli kaynağı olarak devleti görmelerine rağmen, önerdikleri siyaset modelinde 
(radikal demokrasi) devlete ilişkin herhangi bir mücadele anlayışı ya da biçimi 
yoktur. Sivil toplumcu stratejileri öne çıkaran radikal demokrasi, genel olarak 
ekonomi ve politikayı birbirinden kopararak demokrasiyi açıklamaya çalışmaktadır. 
Radikal demokrasi, kapitalist toplumlarda, devletin ve demokrasinin sınıfsal 
niteliğini göz ardı etmektedir. Bu noktada, radikal demokrasi siyaseti ekseninde, 
ekonomik düzlemde sömürü ilişkileri devam ederken, siyasal alanda demokrasinin 
gelişeceğini varsaymaktadır. Bu anlamda, radikal demokrasi, toplumdaki mülkiyet 
ilişkilerine bağlı ekonomik ve toplumsal sömürü biçimlerini, devletin bu 
eşitsizliklerin kurulması ve sürdürülmesindeki rolü ve işlevini görmezden gelerek 
siyasetin amacını bir kimlik kurma mücadelesine indirgemektedir. 
 
Örneğin, kadınlarla feminizm ya da işçilerle sosyalizm arasında herhangi bir ilişki 
kurmamak anlamında ulaşılacak sonucun doğuracağı şey eklektik bir siyaset 
olacaktır. 
 
Kadın olmakla feminist olmak, Arap olmakla Arap milliyetçisi olmak, erkek 
olmakla ataerkillik savunucusu olmak arasında doğal bir ilişki olmadığını söylemek 
mümkün ama doğru değildir. Nitekim her Arap, Arap milliyetçisi olmak zorunda 
değildir. Ama bunlar arasındaki ilişkinin sadece keyfi olduğunu söylemek de doğru 
değildir. Çünkü bu, bir Arap’ın Arap milliyetçisi olma olasılığıyla bir Alman’ın 
Arap milliyetçisi olma olasılığı arasında hiçbir fark olmadığını söylemek anlamına 
gelir. 
 
Radikal demokrasinin “çoğulcu” anlayışı, kapitalizm sorunundan kaçmaktadır; 
çünkü bu anlayış, sınıfsal sömürü tarafından oluşturulan fakat tüm toplumsal 
ilişkilerimizi biçimlendiren toplumsal bir sistem olarak kapitalizmin kapsayıcı 
bütünlüğünü görmemektedir. 
 
Radikal demokrasinin temel amacı sınıfı önemsizleştirmek, ona hiçbir statü ya da 
hiçbir siyasal önem vermeyen her şeyi kavramsallaştırmaktır. Burada sorun, çeşitli 
toplumsal kurumlar ve kimlikler arasında ayrım yapmayan bu teorinin, kapitalizme 
eleştirel bakamamasıdır. Yeni toplumsal hareketlere dayanan radikal demokrasi, 
sosyalizmin bütünlüklü ve sınıfsal sömürüye karşı mücadeleye dayanan politikası 
yerine, bağlantısız özel mücadelelerin bir çoğulluğunu koyar. 
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Kapitalizm sınıf sömürüsünden oluşur, fakat kapitalizm bir sınıfsal baskı 
sisteminden fazla bir şeydir. Kapitalizm, yaşamı her alanda biçimlendiren acımasız 
bir süreçtir. Sermayenin gücünün de ötesinde kapitalizm, hayatı her yönüyle 
metalaştırması yoluyla tüm toplumsal yaşamı pazar gereksinimine bağlı kılmaktadır. 
Sistemin daha yayılmacı, her zamankinden daha küresel olduğu bir dönemde onu 
birçok parçalı gerçeklikten birine indirgemek siyasal olarak hatadır. 
 
Yeni toplumsal hareketleri temel alan radikal demokraside, sosyalizmin yerini 
belirsiz ve gevşek bir demokrasi kavramı almaktadır. Bu anlamda çeşitli ve farklı 
toplumsal ilişkiler, “kimlik” ya da “farklılık” gibi her şeyi kapsayan kavramlar ya da 
gevşek “sivil toplum” anlayışları siyasetin temel belirleyenleri olmaktadır. 
 
Radikal demokrasinin savladığı farklılık ve mücadele, tarihsel gerçeklikleri hesaba 
katan, kapitalizmin sistemsel özünü gören bir çoğulluğa dayanmalıdır. Bu anlamda 
perspektif; kapitalizmin ilişkileri ile kapitalizmin sistemsel mantığına karşı 
mücadeleyi, farklı roller ve baskılar arasında ayrım yapabilen bir çoğulculuğu 
içermelidir. 
 
Komünist-Marksist teori yeni toplumsal hareketlerin kaynakları ve görüşleri ile 
zenginleştirilmelidir. Ama aynı zamanda kapitalizme karşı mücadelede komünist 
teoriyi, çoğulculuk ve farklılıklara başvurarak çözmenin bir gerekçesi haline 
getirmemelidir. İnsan deneyiminin ve toplumsal mücadelelerin çoğulculuğunu 
tanıma ile tarihsel nedenselliğin tümden bir çözülüşünü karıştırmamalıyız. Radikal 
demokraside çeşitlilik, farklılıktan başka bir şey yoktur. Aynı biçimde birleştirici bir 
yapı, bir süreç mantığı ve insanlığın kurtuluşu için evrensel bir projesi de yoktur. 
Cinsiyet ya da etnik farklılıklar arasında nispeten eşit olan bir burjuva demokrasisi 
mümkün olabilir. Ama sınıfsal eşitlik farklı bir şeydir ve cinsel ya da ulusal 
eşitlikten farklı koşullar gerektirir. Sınıfsal eşitsizliğin kaldırılması tanımı, 
kapitalizmin sonu demektir. Cinsel ya da ulusal eşitsizliğin kaldırılması konusu ise 
farklıdır. Cinsel ve ulusal eşitlik ilkesel olarak kapitalizmle uyuşmaz diyemeyiz. Öte 
yandan sınıfsal eşitsizliklerin ortadan kaybolması ise tanımı gereği kapitalizmle 
uyuşmazdır. Aynı zamanda, cinsel ya da ulusal eşitsizliğin tersine sınıfsal sömürü 
kapitalizmin oluşturucu öğesi iken, kapitalizm bütün toplumsal ilişkileri kendi 
gereksinimlerine tabi hale getirir. Örneğin kapitalizmde kadınlar ve çeşitli göçmen 
etnik gruplar ucuz işgücü olarak kullanıldığı için cinsel, ırksal ve etnik her türlü 
ayrımı, kapitalizm kendi lehine kullanma ve sürdürme eğiliminde olacaktır. Bu 
anlamda kapitalizm, kendi doğrudan yaratmadığı eşitsizlikleri ve baskıları 
onaylayabilir, pekiştirebilir ve onları sınıfsal sömürünün çıkarları için kullanabilir. 
Nitekim böyle de olmaktadır. 
 
Radikal demokrasi anlayışı, siyaseti maddi temelden ve sınıf anlayışından tümüyle 
bağımsız bir alan içinde ele almaktadır. Üstelik dönüştürücü özne olarak belirli, 
tanımlı işçi sınıfı yerine istikrarsız ve muğlâk bir özne konumu yaratır. 
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Bu anlayış, anti-kapitalist bir yaklaşıma sahip değildir; sınıfı, toplumun kapitalizmin 
karakteristik bir unsuru olmaktan çıkarır; burjuvazi ve proletaryanın üretici 
kimliğinden (ekonomik koşullarından) çok tüketici, yurttaş ya da azınlık kimliği ile 
tanımlayan bir özne biçimine sokar. 
Oysa işçi sınıfının varlığını sürdürmesine yol açan çelişkiler, bu toplumsal 
hareketlerin üyesi olan çok sayıda insanı kapsamaktadır. Yeni toplumsal 
hareketlerdeki toplumsal grupların en önemli unsuru olarak sınıfsal pozisyonları 
dikkate alınmalıdır. İşçi sınıfı mücadeleleri, yeni toplumsal hareketlerin hedeflerinin 
birçoğunu kapsamaktadır ancak kadınların, siyahların, barış eylemcilerinin, 
ekolojistlerin, LGBTİ’lerin ve diğer hareketlerin de önemi ve etkisi büyüktür. 
Hiçbiri, ayrı kimliklerinden feragat etmek zorunda değildir, kapitalizmin tek olmasa 
da temel mezar kazıcısı hâlâ örgütlü işçi sınıfıdır. İnkâr edilmesi mümkün olmayan 
şey, sermayenin eşitsiz dağılımının yani eşitsizliğin bütün şiddetiyle sürdüğü ve 
bunun da insanlar için açık, yaşamsal sonuçlarının bulunduğu gerçeğidir. 
 
Kadın hareketleri, çevrenin korunması için mücadele, inançlar arasında eşitlik 
kurma ya da bir inancın diğer inançlar üzerindeki baskısına karşı gelişen hareketler, 
dil ve ulusal eşitlik temelli hareketler, LGBTİ kimliklerin hak mücadelesi, kent 
haklarından mahrum kalmak istemeyen ve kamusal alanın daraltılmasına karşı 
mücadele eden birçok toplumsal özgürlük özne ve kitlelerinin kapitalizme karşı 
mücadelede büyük bir önemi vardır. Bunları kapitalizme karşı mücadelenin bir 
bileşkesi ve bu mücadeleleri genel olarak sınıf mücadelesinin bir parçası olarak 
kabul edebiliriz. Bu mücadelelerin kapsadığı hedeflerin ağırlıklı bir bölümü 
sosyalist devrimin kapladığı talepler arasındadır. Sosyalist devrimin kapsamı daha 
geniş ve bu alanların taleplerini içerir. Sosyalist devrim bütünü, söz konusu 
toplumsal hareketler ise tek tek parçalarla ilgilenmektedir. Tek tek parça olarak bu 
alanları kapsayan mücadeleler sınırlıdır ve mülkiyet ilişkilerini dolaylı olarak 
hedeflemektedir. Sosyalist devrim ise sorunlara kaynaklık eden temeli direk 
hedeflemektedir. 
Sosyalist devrim, mücadeleler bütünüdür. Sadece parçayı değil, parçalara kaynaklık 
eden bütünle ilgilenir. Parçaları içerir ve parçaların üstündedir. 
 
Bu bakış açısından bakıldığında, şöyle bir indirgemeci sonuca varılmamalıdır: 
Sosyalist devrim sorunlara kaynaklık eden mülkiyet ilişkilerini temelden 
hedeflediğine göre parçalara tekabül eden mücadele de anlamsızdır. Hayır, tüm 
mücadele alanlarının bir önemi hem de ciddi anlamda bir önemi vardır. 
 
Sınıf mücadelesi uzun erimli bir mücadeledir. Sosyalizm de uzun vadede 
gerçekleşebilecek bir olgudur. Güncel ama kurulması kısa vadede mümkün olmayan 
bir gelecek projesidir sosyalizm. Ama örneğin, kadınlara yönelik, “ataerkil egemen 
sisteme karşı mücadele etmeyin, sosyalizm sizi kurtaracaktır” biçiminde bir söylem 
geliştirilemez. Ataerkil sisteme karşı mücadele kadın açısından güncel, somut bir 
durumdur. Bu talep ve somut mücadeleden “vazgeçin” demek, kadının 
özneleşmesini ve hayatı değiştirme mücadelesinden alıkoymak anlamına gelir. 
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Burada sorun, parçalarda veya daha dar kapsamlı amaçlar için mücadele değil; daha 
çok parçalardaki mücadelenin bütünle bağ kuracak bir yol üzerinden ilerletilmesidir. 
Parçaları hedefleyen güncel mücadeleyi küçümseyen sınıf indirgemeci-özcü 
düşünceler kadar, bütünü yadsıyan yerel-parçayı her şey gören anlayışlar da tek 
yönlü ve eksiktir. 
 
 

İllegal Mücadele 
 
 
Devrimci mücadele gerici sınıf iktidarlarına karşı iktidarın zor yoluyla ele 
geçirilmesi prensibinde kilitlenir. Bu nitelikte yürütülen mücadele genel olarak ve 
esasta illegal biçime oturur, oturmak zorundadır. İllegal mücadele şartları ise, esasta 
silahlı mücadele biçimine dayanır ya da faşizm tarafından koşullanan bu illegal 
mücadele şartları genel olarak silahlı mücadeleyi dayatır. Silahsız biçim arz eden 
illegal mücadele biçimleri yürütülse de, bu mücadele son tahlilde silahlı öze 
yaslanmak, silahlı biçimi temel almak durumundadır. Bu, bir tercih değil, faşizm 
şartlarının dayatmasıdır ki, gerici sınıf iktidarlarının yıkılmasına dönük yürütülen 
her mücadele (devrim hedefli) bu faşizmden sakınamayarak silahlı zora başvurmak 
durumundadır. Bu, proleter devrimin temel ilkesidir. Özcesi, illegal mücadele, 
özellikle faşizm şartlarında silahlı mücadele anlamına da gelir. Bunu yadsıyan her 
yaklaşım-anlayış doğarken ölüdür. 
 
Kuşkusuz ki, bütün mücadeleyi silahlı biçime tabi tutup, silahsız biçimde yürütülen 
mücadeleyi, örgütlenme ve kullanılan araçları inkar ederek devrimci mücadelenin 
çehresi daraltıp kısırlaştırılamaz. Her mücadele ve biçimi silahlı şarta bağlanarak 
mücadele silahsızlandırılamaz. Devrime hizmet eden bütün örgütlenme ve mücadele 
biçimlerine başvurulur, en gerici kurumlar içinde bile örgütlenilir. Amaca aykırı 
olmaması kaydıyla, ilkesel olarak hiç bir mücadele biçimini reddedilemez. Fakat, 
kullanılabilir tüm mücadele biçimlerinin illegal silahlı mücadeleye endeksli olması 
da unutulamaz, görmezden gelinemez. Stratejik ve taktik nitelikteki yığınca 
mücadele ve örgütlenme biçimi içinde, stratejik ve taktik karakterlerine bağlı olarak 
bazılarının esas, bazılarının ise esas olmayan/tali biçimler olduğu unutulmadan 
ayrıştırılır, buna uygun ele alınır. 
 
Her savaşın temel sorunu siyasi iktidar sorunu ise, siyasi iktidar uğruna yürütülen 
mücadelenin temeli de silahlı mücadeledir. Partimiz açıktan meydan okuyuşla, 
gerici sınıfları alaşağı ederek proletarya ve emekçi sınıfların iktidarını kurma yakın 
hedefiyle mücadele etmektedir. Bundan hareketle, siyasi iktidarı hedefleyen 
mücadelemiz, devrimci hedeflerine ulaşmak için kendisini faşizmden koruma ve 
güçlerini sınıf mücadelesinin kızgın pratiği içinde yetiştirerek geliştirme anlayışına 
uygun olarak illegal ve illegal silahlı mücadele esasına göre biçimlenmek 
durumundadır. Partimiz, açık alan mücadelelerini de reddetmeyen kapsamda, illegal 
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silahlı mücadele ilkesi ve genel kavrayışında berrak fikre sahip olarak, güçlü bir 
siyasi çizgiye, ideolojik dokuya ve teorik düzeye kuvvetli olarak sahiptir. 
 
Partimizin muzdarip olduğu sorun, gerilla savaşı dışında kalan alanlarda bu çalışma 
ve örgütlenmelerini istediği ya da tasavvur ettiği nitelikte oturtamamasıdır. Bunda 
rol oynayan sebepler illegal ve illegal silahlı mücadele çizgisinde kafa karışıklığı 
yaşaması veya kimi cılız eleştirilerin dile getirdiği legalizm hastalığı vb değildir. 
Partimizin Komünist devrimci doğrultusu ve genel siyasi çizgisi, devrimin 
zora/silahlı zora dayanması ve devrimin başından itibaren silahlı mücadele içinde 
gelişmesi prensiplerinde tereddüt taşımayan ve bunu bir ilke olarak benimseyen 
netliktedir. “Ordusu olmayan bir halkın hiçbir şeyi olamaz” kavrayışını rehber 
edinerek, ordulaşmayı hedefleyen bir siyasi mücadele çizgisine sahiptir. 
 
O halde, illegal silahlı mücadele ve örgütlenmesini istenilen düzeyde 
oturtamamasının sebepleri nelerdir? Bu soruya geniş anlamda, somut şartları ve 
aktüel çelişkileri doğru okuyamayarak buna uygun pozisyon almaması veya buna 
uygun araç ve biçimler geliştirememesi şeklinde partiye ait yetenekler zemininde 
yanıt verilebilir. 
 
Bu, işin hepsi değil, bir tarafıdır. Karşı-devrimin özellikle şehirlerdeki hakimiyetinin 
güçlü olması, teknik ve teknoloji avantajını iyi kullanması, faşist saldırganlığın 
uygulanan boyutu da başka bir etmendir. Fakat hepsinden de önemlisi ve esası, 
kitleler içinde örgütlenme ve uzun soluklu çalışmalarda sebat edilmemesi, ilkeli 
çalışma tarzının zayıflığı ya da bozuk çalışma tarzının sürmesi, bu çalışma tarzı 
temelinde illegal ile legal biçimler arasında gerekli ayrışımın hayata geçirilememesi, 
yatay ilişkilerin yaşanması, dedikodu, boşboğazlık gibi hastalıkların yaygın olması, 
illegal çalışma prensiplerine uyulmaması, düşmana karşı önlemlerde lakayıtlık, 
gelenekselleşmiş alışkanlıkların sürdürülmesi ya da terk edilmemesi, bütün bunların 
yanında yaratıcılığın kullanılmaması ya da gelişmemesi, amatörlüğün, kolaycılığın, 
rahatlığın, tembelliğin, zora gelmemenin, disiplinsizliğin ve daha bir dizi küçük-
burjuva alışkanlık ve yaşam tarzının devam ettirilmesi gerçeğidir. 
 
Dünya devrim hareketi ve coğrafyamız devrim hareketinin uzunca bir süredir 
yaşadığı gerileme ve tıkanıklıkların yol açtığı moral ve motivasyon kaybı, ideolojik-
siyasi kırılmaların gündeme gelmesi, faşizmin koyu baskıları ve katliamları altında 
gerilemeler yaşayan devrimci hareket realitesi, tasfiyeci saldırıların devrimci 
saflarda ciddi etkiler göstermesi ve kitlelerin burjuva-faşist iktidar tarafından 
manipüle edilerek devrimin kitle tabanının zayıflaması, her şeyden de önemlisi 
önderlik rolünün, devrimci örgüt ve partilerin kabaran kitle eylemlerine rağmen 
kayda değer varlık göstermemesi gibi, genel ve özel sorunlar bunlardan muaf 
olmayan partimizin ilgili mücadele ve örgütlenmelerdeki zayıflıklarını koşullayan 
sebepler olarak sıralanabilir. 
 
Bu tablo karşısında yapılması gereken şudur; söz konusu bu negatif 
koşulların/durumun bir süreç olduğu, bu sürecin tüm yönlerinin objektif okumayla 
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bilince çıkarılmasıdır bu bir. İki, bu sürecin geçici olup devrimci çıkışların 
kaçınılmaz olarak gündeme geleceği ya da uygun devrimci hareket şartlarının 
mutlaka geleceği-getirileceği bilincinin diri tutulması gerektiğidir. Üç, bu geçici 
sürecin daha sağlıklı olarak atlatılması için, bu sürece uygun gerekli olan 
çalışmaların bilinçli olarak planlanıp yürütülmesidir. Dört, bu süreç geçici de olsa 
kendiliğinden değil, mücadelelerin baskısı ve devrimci müdahalelerin yapılmasına 
dönük görevlerin ihmal edilmeden yürütülmesinin şart olduğu, süreci devrimci 
tarzda değiştirme görevinin ertelenemez olduğu bilincinde net olunması, bu süreçte 
kitleler içinde örgütlenmenin ve olası devrimci gelişmelere hazırlıklı olunmasına 
dönük iradi çabanın gösterilmesi gerektiğidir. 
 
Bu süreç önemli oranda olumlu rotaya evrilmiş durumdadır. Dolayısıyla devrimci 
eylem ve mücadelenin geliştirilmesi ertelenmeden devreye sokulmak durumundadır. 
Olumlu rotada seyreden süreçte bazı kazanımlardan, gelişmelerden söz etmek 
mümkündür. Küçük de olsa her somut kazanım kitlelere güven vererek, korku, 
güvensizlik ve inançsızlık kabuklarını kırma eğiliminde gelişmektedir. Tam da 
burada vurgulamakta fayda var ki, parti 4. Kongremizin, siyaset yöneliminde 
“Kazanma Siyaseti” olarak formüle edip kararlaştırdığı politika önemli bir yaklaşımı 
temsil etmektedir. Yine, 4. Kongremizin PHG ve illegal örgütlenmeleri oturtma 
görevi temelinde aldığı karar ve önüne koyduğu hedef anlamlı olduğu kadar 
yerindedir de. 
 
İllegal örgütlenmenin oturtulması, devrimin örgütlenmesi perspektifimizin genel 
ihtiyacıyken, özelde Partizan Halk Güçleri örgütlenmesinin oturtulması somut 
görevi anlamına gelir. Kazanma Siyaseti yöneliminin geniş içeriği örgütlenmelerin 
ve mücadelenin geliştirilmesini anlatır. Ancak bütün bunlarda başarı elde edebilmek 
için, açık-kapalı/legal-illegal alan çalışma ve örgütlenmelerinin sıkı biçimde 
birbirinden ayırd edilmesi tayin edici halkadır. Bu örgütlenme ya da çalışmalar 
tamamen ayrı kurumsal ve hukuksal ilişkiler biçiminde düzenlenmez ve aralarındaki 
ayrım tam sağlanmaz ise, hiçbirinin geleceği olamaz. Zira bu içiçelik iki çalışmayı 
da düşman saldırılarına açık hale getirir, darbelenmelerini ve engellenmelerini 
koşullar. 
 
Düşman saldırılarına karşı korunaklı olmayan ya da asgari düzeyde de olsa 
güvenliği sağlanmayan hiç bir çalışmanın gerçek başarısı ve kalıcı bir sistematiğe 
sahip olması beklenemez. Bu güvenliğin sağlanması ya da düşman saldırılarına karşı 
nispeten korunaklı olması ancak ve ancak illegal ile legal örgütlenmelerin keskin 
biçimde ayrıştırılmasıyla ve örgütlenme ilke ve işleyişine mutlak uymakla mümkün 
olur. Elbette bu da çalışma tarzındaki ilkesizliklerin, amatörlüklerin ve bilumum 
küçük-burjuva hastalıkların terk edilip düzeltilmesiyle olanaklıdır. 
 
Bunların yalın ifadesi şudur: Dedikodudan sakınmak şarttır. Yatay ilişkilerden uzak 
durmak şarttır. Örgütsel işleyiş, mekanizma, disiplin, hiyerarşi ve örgütsel ilişkilere 
uygun davranılması şarttır.  Gereksiz bilgilerin paylaşılmaması veya deşifre 
edilmemesi şarttır. İllegalite ve gizliliğin tüm kurallarına azami derecede dikkat 
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edilmesi şarttır. Lakayıt ve “boşverci” anlayış ve yaklaşımların terk edilmesi şarttır. 
Kolaycılıktan kurtulmak şarttır. Hava atma, pozculuk, önemli kişi rolünü yansıtan, 
önemli işler yapma algısı yaratan vb vs davranış ve hastalıklardan arınmak şarttır. 
Her işe burun sokma, merakçılık, bilgi toplama, isim öğrenme gibi tüm gereksiz 
özelliklerin bırakılması şarttır. İllegalitenin gerekli olduğu yerde bunu yapmamak 
ama gereksiz hallerde illegal pozisyonlar çizme davranışlarından sakınma şarttır. 
Düşmana karşı mücadelede uyanık olmak ve düşmana karşı önlemleri gevşetmeden 
almak şarttır. Kendimizi gizlemek yerine faaliyetimizi gizlemeyi bilince çıkarmak 
şarttır. Düşmanın her türden takibine karşı uyanık olup tedbir almak veya tedbirli 
davranmak şarttır. Neyin nerede konuşulacağını bilmek ve ayırdetmek şarttır. 
Konuşmalarımızda vb  açık vermemek ya da deşifrasyona yol açmamaya özen 
göstermek şarttır. Örgütsel sır kapsamına giren her türlü bilginin sır olarak 
saklanması ve hiç bir gerekçeyle açıklanmaması şarttır. Düşmanın veya 
çevremizdekilerin dikkatini çekecek tüm davranışlardan kaçınmak şarttır. Her 
faaliyetçinin en kötü ihtimale göre hareket etmesi, polis soruşturmasına karşı 
önceden tespit edilmiş ifadeleri hazırlaması, aşırı konuşma ve aşırı senaryodan 
kaçınarak az konuşmayı tercih etmesi, yakalanma durumunu hesaplayarak üzerinde 
“suç” teşkil edecek materyaller taşımaması, parti hakkında düşmana bilgi vererek 
deşifrasyona yol açacak ve parti ya da yoldaşların güvenliğini tehlikeye sokacak 
döküman, belge, rapor, bilgi gibi materyalleri iyi saklaması ve üzerinde taşımaması 
şarttır. Bütün bu şartlar, devrim mücadelesi yürüten ve devrimi örgütlemeye çalışan 
tüm politik yapılanmaların-örgütlerin savunduğu-savunması gereken şartlar olarak 
ta tartışmasız önemdedir. 
 
Bütün bu şartların aksi yönde davranışı ilkesiz çalışma tarzı olarak illegaliteye-parti 
kültürüne-anlayışına yabancılık olarak tartışmasızdır. 
 
Özcesi, illegal örgütlenmenin oturtulması, yukarıdan aşağıya kadar istisnasız olarak 
tüm örgütçülerin-faaliyetçilerin bu kurallara riayet etmesiyle, örgütün baştan aşağı 
ilkeli çalışma tarzı ve sıkı disiplin içinde eğitilmesi ya da yetkinleştirilmesiyle 
mümkündür. İllegal örgütlenme ve mücadele ancak bu asgari gereksinimlerin 
karşılandığı örgüt koşullarında oturtulup korunabilir. 
 
 
Diğer taraftan teknolojinin kullanılmasındaki rahatlığın da bir deşifrasyon batağı 
olarak ele alınmayı gerekli kılmaktadır. Faaliyetçilerin teknolojinin hatalı 
kullanımından, bu kullanımdaki rahatlıktan kurtulmaması kendilerini ihbar etme 
anlamına geldiği kadar, parti güvenliğini riske sokan bir durumdur. Kendimizi 
kandırırcasına, örtülü ifadelerle örgütsel sorunların sanal ortama taşınması gibi 
korkunç hatalar illegal örgüt şartlarında asla ve asla kabul edilemez hatalardır. 
 
Düşmanı küçümseyen, akılsız gören ve onu basitçe kandırabileceğini sanan 
yaklaşım yanılgı içinde düşmanını zerrece tanımayan anlayıştır. 
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Düşmanın uyguladığı tarz ve taktiklerin incelenmesi, takip ve kontrol araçlarının 
incelenerek bilinmesi, hareket tarzı ve kullandığı yöntemlerin deşifre edilmesi 
kadar, her çalışmada düşman tehlikesini hesaplayarak hareket etmek doğru olandır.    
 
İllegal örgütlenmenin oturtulmasında yukarıdan aşağıya tüm örgütün asgari düzeyde 
de olsa  bilinçlenmesi zaruri bir ihtiyaç iken, kadro, üye ve genel aktivist bileşen 
açısından da buna  muhtaç olduğumuz su götürmez gerçektir. Yukarıda ifade 
ettiğimiz bir dizi unsur bu ihtiyacın karşılanması için gerekli olan ya da yerine 
getirilmesi gereken şartlardır. Fakat, illegal örgütlenmenin oturtulması için, bilgi ve 
cesareti birleştiren kararlı devrimci duruşun, militan ruhun, fedakarlığın, devrime ve 
halka bağlılığın güçlü olması olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Bu tip kadro, üye ve 
faaliyetçi bileşene sahip olmayan örgüt, hiç şüphesiz ki illegal örgütlenmeyi oturma 
çabasında yeterli başarıyı sağlayamaz. 
 
O halde, illegal örgütlenmeyi oturtmak için, hiç bir üşengeçliğe düşmeden en küçük 
kuraldan en büyüğüne kadar bütün illegal çalışma prensiplerine uygun davranmalı, 
bunu örgütte oturtmak için bilinçli bir çaba içinde olunmalı ve tersi her davranışa 
müdahale ederek uymaya davet etmeli, bu tarzı örgütsel yaşamın her kertesinde 
içselleştirmeliyiz. 

 
Güvenlik Sorunu 

 
 
Sınıf savaşımının tarafları olarak devrim ve karşı-devrim birbirine üstün gelmek için 
ellerindeki tüm olanak ve imkanları seferber ederek hasımları karşısında etkili 
olmaya çalışır veya hasmını zayıflatmak, denetim altına almak veyahutta 
darbelemek ister. Bu devrimci savaş süresi boyunca ve hatta sosyalizmin inşaası 
süreci boyunca da geçerli olan bir gerçektir. Bu gerçek, devrimci mücadele içinde 
yer alan tüm parti ve örgütlerin önüne güvenlik sorununu koyarken, güvenlik 
sorununa ilişkin perspektifi de gündeme getirir. 
 
Her devlet gibi, sınıf mücadelesi içinde aktif olan ve devlet karşısında konumlanan 
her politik yapılanma yola çıktığı ilk andan itibaren veya mücadeleye atıldığı ilk 
günden itibaren güvenlik sorunuyla karşılaşır. Bu onun muhalif-alternatif olma 
özgünlüğünden veya devlet karşısında konumlanmasından ileri gelir. Özellikle, 
devlet karşısında silahlı devrim savunusuyla konumlanan güçler açısından bu sorun 
daha ivedi, güncel ve dayatıcı olur. 
 
Güçler dengesinin de bir sonucu olarak devrimci parti ve örgütler devletin sahip 
olduğu olanaklarla kıyaslanamayacak kadar yoksunluk yaşarlar. Bu yoksunluk 
özellikle devlet olmanın sağladığı olanak ve imkanlarla, örgütlü bir güç olarak 
toplum üzerinde oluşturduğu denetim mekanizmasıyla ve elde ettiği-denetlediği 
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teknik imkanlar üzerinden değerlendirilmeye alındığında güvenlik konusunda 
devletin katbekat üstünlüğü yadsınamaz. 
 
Bu üstünlüğün doğal sonucu olarak silahlı devrim mücadelesiyle konumlanan parti 
ve örgütlerin illegal örgütlenme-konumlanma-faaliyet noktasındaki savunusu 
anlaşılırdır. İllegalitenin keyfi olmadığı, aksine mücadelenin-verili 
koşullarının(devletin niteliği, savunulan mücadele biçimi vs) doğal sonucu olarak 
illegal mücadelenin zorunlu olduğu ortaya çıkar. Silahlı devrim ile silahlı karşı-
devrim arasındaki mücadeledeki güçler dengesi, silahlı devrim mücadelesini illegal 
örgütlenmeye zorlar. 
 
Tabiatı gereği illegal mücadele güvenlik sorununu sürekli canlı tutmak, işlemek ve 
karşı devrimin saldırıları karşısında güvenlik politikasını sürekli geliştirmek 
zorundadır. Aksi durumda deşifre olan illegal çalışmanın-parti faaliyetinin 
sürdürülmesi olanaklı değildir. Bu yüzden sürekli güncellenen güvenlik politikasına 
ihtiyaç zorunludur. 
 
Bugün, emperyalist-kapitalist sistemin kendi sürdürülebilirlik politikasının bir yanı 
ekonomik-politikalarsa, diğer bir ayağı da güvenlik-savunma üzerine kuruludur. 
Ekonomik-politikaların sonucu olarak gündeme gelen isyan ve ayaklanmalar hem 
devletlerin hemde sistemin güvenliği konusunda kaygılara neden olmakta, hem de 
bu kaygıları gidermenin yolu olarak güvenlik tedbirlerini geliştirmek için büyük 
yatırımlara-girişimlere zorlamaktadır. 
 
Teknolojik gelişmeler sonucunda üretilen tüm akılı-teknik ürünler bugün güvenlik 
amacıyla kullanmaya elverişli ve kullanılan türden olması, üretilen tüm silahların 
savunma-saldırı amaçlı olması, gönderilen uydu ve geliştirilen hava ekipmanlarının 
istihbarat toplama özellikleri barındırması ve güvenlik merkezli teknik-teknolojik 
çalışmaların geliştirilmesi bağlamında milyarlarca dolar kaynak ayrılması egemen 
sınıfların güvenlik noktasındaki hassasiyetlerine örnek verilebilir. 
 
Bu durumun aynısı “TC” devleti içinde söylenebilir. Son 15 yılda elde ettiği teknik 
ekipman ve teknolojik ürün güvenlik sorununu ciddiye aldığını ve bu konuda bir alt 
yapı oluşturmaya çalıştığını göstermektedir. Esas olarak ekonomi-finans 
merkezlerine, bürokratik devlet kurumlarının toplandığı alanlara, toplu taşıma 
istasyonları ve şehir merkezleri yoğunlukta olmak üzere yaygınlaştırılmış bir 
mobese ağı kurduğu ve kurmaya çalıştığı, toplu taşıma araçlarında kameraları 
zorunlu tutmaya çalıştığı, güvenlik personelini yeniden profosyonel tarzda eğittiği 
ve modernize-motorize etmeye çalıştığı, sivil örgütlenmelerle toplum içinde yaygın 
örgütlenmeye gittiğini, şehirlerde “kontrol-komuta” merkezleri oluşturarak 
mobeseler vs üzerinden anında takip-müdahale hedefiyle yetkinliğini arttırmaya 
çalıştığı, havadan kontrol yeteneğini artırmaya çalıştığını söylemek abartı 
olmayacaktır. 
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Bu güvenlik politikası kırlık alanlarda yaygın kalekol-karakol inşaatlarıyla, sivil 
istihbarat elemanlarının yerellerden devşirilmesiyle, profosyonel askeri gücü 
oluşturmayla, yeni savaş araç gereçleriyle daha hızlı nakliye-ikmal-müdahaleyi 
hedeflediği, İHA, SİHA ile kırlık alanları “mobese”nin  yaptığı gibi izleyerek 
denetimde tutmaya çalıştığı da bir gerçektir. 
 
Tüm bunlar “TC” devletinin elde ettiği-kullandığı güvenlikle, kendi güvenliğini 
korumayla ilgili tüm çalışmalar, devletin kendi güvenliğini çok ciddi biçimde ele 
aldığını ve ona göre kendini, kurumlarını buna göre konumlandırdığını ve 
merkezileştirdiğini, personelini buna göre eğittiğini ve sürekli de eğiterek yenilenen 
tekniğe uygun hale getirdiğini ve taktik üstünlüğünü korumaya çalıştığını 
göstermektedir. 
 
Devrim mücadelesinde ısrarlı tüm hareketlerin devletin yeniden tahkim edilen ve 
taktik olarak geliştirilen bu zor gücü karşısında güvenlik tedbirlerini sürekli gözden 
geçirmesi ve kendini, hareket tarzını, güvenliğe ilişkin anlayışını sürekli yenilemesi, 
devrim mücadelesinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 
 
Açık faşizmle daha çok ön plana çıkan güvenlik sorununda ortaya çıkacak en küçük 
bir hata, pasif yaklaşım, önemsememe, düşmanını ve elindeki imkanları küçümseme 
en ağır kayıpların habercisi olarak karşılık bulacağı ortadadır. Milyarları harcayarak 
güvenlik tedbiri almakla kalmayan, aynı zamanda özel uzmanlaşmalarla, 
kurumlaşmalarla, yaygın sivil istihbarat vb personel ağı oluşturmayla, en ileri 
tekniği elde etme-üretmeyle güvenlik sorununu aşmaya çalışan devletin meseleyi 
basit bir güvelik olarak ele almadığı, yasal düzenlemelerde yaptığı değişikliklerlede 
sabit olan “düşman” algısının esas olarak radikal silahlı devrimci hareketler ve 
onların her bir militanı-taraftarına yönelik olduğu ortadadır. 
 
Potansiyel “düşman-terörist” olarak değerlendirilen bu kesimleri kontrol altına 
almak, engellemek, darbe vurmak, katletmek için tüm olanaklarını seferber ettiği 
düşünüldüğünde, güvenlik sorunu bakımından daha ciddi durmak, bu sorunu daha 
ciddi ele almak gerektiği kendiliğinden anlaşılırdır. 
 
Partimiz, yaptığı 4. kongreyle bu konuyu önemle ele almış ve daha önceki 
kongrelerimizin perspektiflerinin daha ileri taşınması gerektiğini vurgulayarak, 
güvenlik sorununun yalnızca ilgili yönetici organların sorunu olmadığını, devrimci 
faaliyetin her bir alanında konumlanan ve faaliyet içinde olan tüm komitelerin ve 
faaliyetçilerinin de gündemi olduğunun altını çizerek, her bir alan ve komitenin 
somut güvenlik politikası geliştirmesi gerektiğini, güvenlikle ilgili her bir yerelde 
elde edilen yeni verilerin merkezileştirilmek üzere partiye ulaştırılması gerektiğini 
belirtmiştir. 
 
İllegal mücadelenin gereklerine uygun olarak hiç bir esneme ve kayıtsızlığın kabul 
edilemeyeceği, “bir şey  olmaz” yaklaşımının kesinlikle yasak olduğunu belirten 
kongremiz, güvenlik sorununun yalnızca parti faaliyetleriyle sınırlı olmadığını, aynı 

68



 

zamanda değerlerin, yoldaşların, halkın güvenliğinin de esas alınması gerektiğini 
tekrar hatırlatmıştır. 
 
Güvenlik düşman karşısında konumlanma ile sınırlı tutulmamalıdır. Aynı zamanda 
partiyi, irili-ufaklı, görev ve sorumluluklarına bakmadan tüm parti örgütlerini, 
kurumlarını ve yoldaşlarını da yıpratan, gerileten, tasfiye eden ve dağıtan tüm yanlış 
anlayış ve yaklaşımlara karşıda koruma refleksini içermelidir. Örgütünü, kurumunu, 
yoldaşını yıpratan dedikodu, deşifrasyon ve teşhirler düşmanın saldırılarından daha 
tehlikeli olduğu, düşmanın yapamadığı etkiyi yaptığı-hemde düşmana bilgi 
akmasına zemin sunduğu, kitleler arasında ve kitlelerle partimiz yoldaşlarımız 
arasında güvensizlik yarattığı-yaratacağı, kurumlarımızı işlevsiz bırakacağı, 
devrimcilik yapmak isteyenleri mücadeleden soğutacağı-mücadeleyi bırakmalarına 
neden olacağı, toplamda ise bununda düşmanın yapmak istediğinin aynısı olduğu 
görülerekten, güvenlik sorunu, devrimin üstün çıkarları perspektifiyle ele 
alınmalıdır. 
 
 
 
 
 

Kadro Sorunu 
 
 
4. Kongremizin örgüt sorunu kapsamında yürüttüğü tartışmaların önemli bir başlığı 
da kadro sorunuydu. Örgütte veya örgütsel faaliyetlerde açığa çıkan zayıflıkların ya 
da tespit edilen durumun doğrudan kadro problemiyle alakalı olduğu bir gerçektir.  
Kadro sorunu genel olarak devrim süreci boyunca devam eden bir sorun olmakla 
birlikte, mevcut parti gerçeğimizde olağanın ötesinde acil bir sorun olarak 
yakıcılığını korumaktadır. Öyle ki, kadro sorunu partimizde müzmin bir hal olarak 
hemen her kongremizin gündeminde olmuş, her kongrede soruna işaret edilerek 
teorik-pratik politikalar geliştirilmiş ancak bir türlü bu sorun aşılamamıştır. Belli 
dönemlerde asgari düzeyde hal yoluna girmiş olsa da esasta süreğenlik arzeden bir 
durum olarak gündemimizde yer işgal etmiştir. 
 
Kadro politikasına dönük partimizin önemli teorik belirlemeleri ve politikaları 
olmuştur, teorik çerçevede yeterli bir anlayış mevcuttur. Fakat sorunun pratik 
gerçekte asgari düzeyde de olsa aşılarak nispeten kalıcı bir çözüm ya da yeterlilik 
derecesinde çözülmesi mümkün olmamıştır. Örgüt ve örgütsel faaliyetlerin kaderini 
ideolojik-siyasi çizgiden sonra belirleyen esas unsur durumundaki kadro-kadro 
sorunu, daha fazla ertelenmeden somut plan ve görevler biçiminde ele alınarak 
makul bir düzeye çekilmek durumundadır. Bu sorunda yol almadan kalıcı gelişmeler 
sağlanamaz, sağlam ve nitelikli bir örgüt yaratılamaz, başarılı faaliyet çizgisi 
izlenemez. Bu, bu kadar nettir. Tam da bu bilinçledir ki, Parti 4. Kongremiz kadro 
sorunu üzerine yeni bir karar alarak konuya dair somut görevler temelinde bir 
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planlama yaparak iradesini ortaya koydu. Parti 4. Kongremizin ilgili kararı 
aşağıdaki gibidir. 
 
“Partimizin teoride bir kadro siyaseti olmasına karşın pratik süreç kendiliğindenci 
biçimde sürmüştür. Kadroların eğitilmesi, korunması, doğru konumlandırılması, 
desteklenmesi, yeni kadroların çıkarılarak doğru yönlendirmelerle pratik içerisinde 
yetiştirilmesi somut bir planla hayata geçirilmelidir.’’ 
 
Evet, karara da konu edildiği gibi, partimiz esasta yetkin bir kadro politikasına 
sahiptir. Lakin bu politika esasen teorik çerçevede kalmış, bir türlü pratik adımda 
uygulanmamış, uygulanamamıştır. Her kongre ve vesileyle kadro sorunu üzerine 
tartışılıp kararlar alınmasına karşın, belli istisnai dönemler dışında teorik kavrayışa 
uygun bir pratik ve çalışma ortaya konulmamıştır. Bilakis tespit edilen soruna bir tür 
kayıtsızlık gösterilerek sorun kendiliğindenci mecraya bırakılmıştır. Bunda, uzun 
vadeli stratejik düşünme yerine, günübirlik politikalarla sorunun acil çözümü 
benimsenmiş, değim yerindeyse günü kotarmaya dönük bir hat izlenmiştir. 
 
Kuşkusuz kararlar almak veya durumu tespit etmek yetmez. Hatta çözüm 
metotlarını belirlemek de yetmez. Gerekli olan saptanan durum ve belirlenen 
çözümlere uygun pratiğin hayata geçirilmesi, pratik gerçekte adımlar atılmasıdır. 
 
Kadroların korunmasında belli bir bilinç oluşmuş olsa da bu tam manasıyla hayata 
geçirilememiştir. Dolayısıyla yakıcı bir ihtiyaç olan kadro sorunu karşısında, 
kadroların korunması politikasına daha güçlü zeminde eğilmek gerekli olandır. 
Korunmayan kadrolar, yani kadroların yitirilmesi bir dizi tecrübenin, birikimin, 
yeteneğin ve niteliğin yitimi olarak partimizin yaşadığı (kadro, nitelik, örgüt vb vs) 
sorunlarda belirleyici yerde durmaktadır. O halde kadroların korunması 
politikasında daha bilinçli ve hassas olunması birinci sorundur. Bu nokta kadroların 
doğru konumlandırılmasıyla da ilişkili bir sorundur. Belli bir baskılanma veya 
basınç altında kalınarak yapılan kadro konumlanmaları kadroların yitirilmesinde ya 
da korunmamasında bir etkendir. 
 
Aynı hassasiyet kadroların konumlandırılmasında da gösterilmek durumundadır. 
Daha da önemlisi, kadroların korunması sadece fiziki olarak korunması veya 
yitirilmesi ile sınırlı bir sorun olmadığıdır. Açıkçası, kadroların teşhir edilmesi, 
deşifre edilmesi, yıpratılması, zayıflatılması da kadroların korunması politikasında 
ciddi bir sorun durumundadır. Dedikodu, yatay ilişkiler, boşboğazlıklar, hava 
atmalar, gereksiz bilgi paylaşımları vb vs şeklinde önlenemeyen bozuk kültür ve 
çalışma tarzı, kadroların deşifre olmasına, teşhir olmasına ve zayıflamasına yol açan 
önemli bir zaafiyettir. Teşhir ve yıpratmayla yetinmeyen bu aymaz tavır-davranışlar, 
kadroların altını boşaltıp inisiyatif ve iradelerini kırıp zayıflatan tutumlarıyla 
kadroların korunmasını değil, harcanıp etkisizleştirilmelerine hizmet etmektedirler. 
Belki de sorunun en ciddi boyutu burada açığa çıkmaktadır. Kadronun yıpratılması, 
zayıflatılması, altının boşaltılıp inisiyatifinin kırılması vb vs aslen partinin 
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zayıflatılması ve yıpratılmasıdır. Dolayısıyla bu türden bozuk davranış, kültür ve 
yaklaşımlara müsamaha gösterilemez. 
 
Kadroların eğitilmesi de yaşanan kadro sorununda diğer bir ihtiyaç ve gerekliliktir. 
Kadroların niteliği doğrudan örgütün niteliği ve faaliyetlerin başarısıyla bağlantılı 
bir durumdur. Gerekli birikim, tecrübe ve yetkinliğe sahip olmayan kadroların 
temsil edeceği örgüt ve faaliyetin de doğru orantılı olarak zayıf olacağı açıktır. 
Gelenekselleşmiş bir davranış veya uygulama olarak mevcut kadrolarla yetinilmiş, 
niteliğe gereken önem verilmemiştir. 
 
Mevcut olanla örgütlenip faaliyetlere girişmek elbette anlaşılırdır ancak mevcudun 
olduğu gibi kabullenilerek sürdürülmesi hatalı olan yaklaşımdır. Bu anlamda 
mevcut kadroların desteklenmesi, eğitilmesi, geliştirilip çok yönlü ve 
yetenekli/yetkin hale getirilmesine dönük pratik bir politikanın izlenmesi gerekli 
olandır. 
 
Tam da burada 4. Kongremizin aldığı karar anlamlıdır. Ki, kongremizin aldığı 
kararın bir boyutu, kadroların ideolojik-teorik vb gelişimi temelinde eğitilerek 
yetkinleştirilmesini hedeflemekte, somut görev olarak önüne koymaktadır. Bu karar 
gereği, tüm kadrolar ve parti üyeleri bilimsel sosyalizm teorisinin tüm temel 
meselelerinde yetkinleşme perspektifiyle, tüm temel konularda belli zaman dilimleri 
içinde söz konusu temel konular üzerinde gerekli araştırma, inceleme ve çalışmalar 
yürüterek bu çalışmalarını belli mekanizmalar içinde sunacaklardır. Bu, somut 
planlama ve görev temelinde ihmal edilemez bir eğitim süreci olarak işletilecektir. 
 
“Elde ne varsa o” bilinciyle hareket edilmeyecek, mevcutla yetinilmeyecektir. 
Eldekinin ve mevcudun geliştirilerek ilerletilmesi somut görev olarak yürütülecektir. 
Ki, 4. Kongremizin teknik ve teknoloji alanına ilişkin belli bir kurumsallaşma ve 
yetkinleşme hedefiyle aldığı başka bir karar da kadro politikasına dönük yaklaşımın 
bir uzantısı ve kuşkusuz ki örgüt ve faaliyetlerin daha nitelikli seviyede temsil 
edilmesini hedeflemektedir. 
  
Öncelikli hedef temsil edilen örgüt ve faaliyetlerin hakkıyla temsil edilmesinin 
sağlanması ve buna uygun kadroların yetiştirilmesi veya kadrolaşmanın 
sağlanmasıdır. Bu zeminde çok yönlü, yetkin, sorunlar karşısında çözüm gücü 
olabilen yetenekli kadroların yaratılması ve en önemlisi de sorun çözme 
pozisyonunda olduğu halde sorunun öğesi olan kadro realitesinin aşılmasını 
başarmaktır. Ki bu durum tüm kadrolar için aynılıkla geçerli olmasa da, sorun 
çözme gücü olma yerine kendisi sorun olan kadro realitesi belli bir gerçekliği ifade 
eder. Altını çizmekte fayda var ki, bu durum tek tek kadroların sorumlu tutulup 
suçlanması meselesi değildir ve böyle de ele alınamaz. Sorunun kaynağı 
partinin/parti önderliğinin gerekli eğitimleri yürütmemesi-yürütememesi, kadro 
niteliğine yeterli önem vermemesi, gerekli disiplin ve işleyişi uygulamaması ve 
bunlarda liberal bir hat izlemesi ya da aşırı demokrasiye kaçan eğilimlere yol verip 
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basiretsiz kalmasıdır. Yani sorun parti sorunudur ama somutta kadroların 
zayıflığıdır. 
 
Yine kararda ifade edildiği gibi, kadro politikası temelinde yeni kadroların 
yetiştirilmemesi kadro sorununda ciddi bir yer tutmaktadır. Halef-selef ilişkisi 
bağlamında kadroların yerlerini dolduracak kadrolar yetiştirmemesi, yani haleflerini 
yetiştirmemesi yeni kadroların çıkarılamamasında önemli bir eksikliktir. 
Kendiliğindenciliğin sırıttığı noktalardan biri budur. Oysa her kadronun yanındaki 
üyeyi, faaliyetçiyi eğiterek yetiştirmesi durumunda önemli bir kadro bileşeni açığa 
çıkacaktır ki, bu da kadro sorununu belli düzeyde karşılayacaktır. Ancak, halef 
yetiştirme unutulan bir görev olarak sözde ve tarihte kalmıştır. Aktüelleştirilmesi 
şarttır. Buna dönük somut çalışma bilinciyle hareket edildiğinde belli bir kadronun-
kadro adayının yaratılması her faaliyet dönemi sonrası mümkün olacaktır. 
 
Yeni kadroların çıkarılmasına dönük bilinç ve çalışma sadece halef yetiştirmekle 
sınırlandırılamaz elbet. Daha kapsamlı bir yönelimle yeni kadroların yetiştirilmesini 
hedefleyen teorik-pratik eğitim süreçleriyle yeni kadroların, hem pratik içinde ve 
hem de ideolojik-teorik eğitim süreçlerinde çıkarmak mümkündür. Siyasi ve askeri 
kamp pratiği bu konuda ciddi sonuçlar veya tecrübeler vermiştir. İlgili kamplarda 
yürütülen çalışmalarda küçümsenemeyecek nitelikte ve sayıda yeni kadro 
oluşmuştur. Mümkün olduğu ölçüde bu kampların geliştirilerek sürdürülmesi ve 
kuşkusuz ki bu kampların daha verimli hale getirilmesi için daha ciddi ele alınarak 
örgütlenmesi ihtiyaçtır. 
 
Olanaklar ölçüsünde faaliyetçi dinamiğin ve hatta tüm parti gücünün bu ve benzeri 
kamplarda eğitim süreçlerinden geçirilmesi önemli bir kazanım sağlayacaktır. Görev 
vererek yetkinleştirmek, öne çıkanları dikkatle izleyip özel süreçlere tabi tutmak, 
gelişme dinamiği taşıyan yetenekli faaliyetçilerin önünün açılarak gelişmelerinin 
sağlanması gibi bir dizi politika ve yaklaşım temelinde yeni kadroların yaratılması 
sağlanabilir. 
 
Bilinçli planlı bir eğitim sürecine paralel olarak, parti disiplini ve işleyişini ödünsüz 
olarak uygulamak, çalışmaları denetleyerek perspektif ve çözüm sunmak, rapor 
sistemini işlerli hale getirmek, hata ve olumsuzluklara kayıtsız kalmayarak 
gerektiğinde tüzük hükümlerine uygun idari tedbirlere başvurmak, Örgüt/Parti 
bilinci ve kültürünü geliştirmek, ideolojik-teorik-siyasi çalışmaları oturtarak 
sürdürmek, ilkeli tavır ve çalışmayı oturtmak, gizlilik ve ilegaliteyi sağlamak, irade-
eylem birliğini zedeleyen davranışları önlemek, merkezi birleşik yapıyı egemen 
kılmak, parçacı, bencil, kariyerist ve dedikocudu bilumum burjuva/küçük burjuva 
alışkanlıklara karşı mücadeleyi aksatmamak, her şeyden de önemlisi karamsarlığı, 
kaosu, bencil kavgayı, disiplinsizliği, aşırı demokrasiyi, liberalizm ve sektarizmi 
geliştiren bütün anlayış ve yaklaşımlara izin vermemek nitelikli sağlam örgüt ve 
kadronun yetiştirilmesi için belli başlı zorunluluklardır. 
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Örgüt kadrolar şahsında temsil bulur, güven ve tesirini kadrolar vasıtasıyla yansıtır. 
İyi kadro bileşeni iyi bir örgütün karşılığıdır. Kadro pratikte belirleyicidir. Siyaset 
bir kere saptandıktan sonra belirleyici olan kadrolardır! Ya gerekli kadroya sahip 
olunacak ya da vasat yürüyüş devam edecektir. Tercih bu kadar nettir. Bu bilinçle 
kadro politikası somut plan ve görevler temelinde geciktirilmeden hayata 
geçirilmelidir. Kadro niteliktir. Niteliğin oluşması günübirlik çalışmalarla değil, 
uzun vadeli çalışmalar pratiğiyle kazanılabilir. Zaman kaybetmeyi göze alamayan 
aceleci yaklaşımın çabuk başarı yakalaması rüyadan ibarettir...   
 
Kadro sorununa dönük çalışmanın bir parçası da, eski kadroların yeniden 
örgütlenerek uygun biçim ve alanlarda konumlandırılmasına dönük olmalıdır. 
Gerekli araç ve alanların yaratılmasıyla bir dizi eski kadronun örgütlenmesine esasta 
zemin hazırlanmış olur. Mevcut durumda partimizin belli politikaları kapsamında 
önemli sayıda eski kadro çalışmalara dahil olmakta fakat bu dönemsel çalışma 
olarak kalmakta, kurumsallaşmaya dönüşmemektedir. Kurumsallaşmanın 
sağlanması uygun araç ve mekanizmaların oluşturulmasıyla sağlanabilir. Eski 
kadroların tecrübe ve birikimlerinin partiye etkin olarak kazandırılması 
küçümsenemez bir enerji, güçtür. 
 
Çeşitli sebeplerle partiden organik bağlar bakımından uzak kalmış ama duygusal 
bağlılıkları devam eden, aynı zamanda saygın kişiliklerini sürdüren fazla sayıda eski 
kadro ve güç mevcuttur. Bunların partiye dahil edilmesi tamamen mümkündür. 
Dahası, birlik kapsamında atılacak adımlarla da parti güçlerinin partiye dahil olması 
gerçekleştirilebilir önemli bir sorumluluktur. 
 
Parti, birilerine ait bir tekel değildir. Proletarya ve emekçi halk kitlelerinin üstün 
çıkarlarını koruyup kollayan ve bu çıkarların gerçekleştirilmesi uğruna mücadele 
eden, bu mücadelede belli ilkeler etrafında birleşen sınıf ve bileşenlerinin ileri 
unsurlarından teşekkül olan, bu sınıf ve bileşenlerine aynı ilkeler zemininde açık 
olan bir siyasi organizasyondur. Dolayısıyla bütün bu kesimlerden parti program ve 
tüzüğünü kabul edip kararlarına uyan, bunlar temelinde mücadele eden herkesin 
katılımına açıktır. Parti belli bir kesim ve elitin ipoteğinde değildir. Özellikle partiye 
emek vermiş, onun bir parçası olan, onunla ilkesel ve temel meselelerde esasa 
ilişkin problemi olmayan ama organik bağı şu ya da bu sebeple kesik olan parti 
dışındaki kadro ve devrimcilerin partiye katılması onlara bir lütuf değil, onların 
engellenemez hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasında parti ön açıcı olmanın ötesinde 
sorumluluk sahibidir. Bu bilinçle en geniş yelpazeyle birleşme çalışmasını 
pratikleştirmelidir. Kuşkusuz ki, bu birleşme perspektifi ilkelerden yoksun şekilsiz 
bir birlik anlayışı değildir. Bilakis, devrim kaygısına endeksli parti kaygısı 
temelinde, belirli ilkeler çerçevesine oturan yeterli müşterekler şartına bağlıdır. 
 
Düşünce zenginliği canlı siyasi ortam kadar eylem zenginliğini de koşullayan 
dinamizmdir. Bu dinamizm kadronun yetişmesi, gelişmesi ve çoğalmasının da 
kaynağıdır. Kadrolar, çok yönlü, yaratıcı, yetenekli, birikimli, tecrübeli ve ayakları 
üzerinde durarak yolunu bulabilen, çelişki ve sorunları çözme becerisinde 
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mükemmel olmasa da asgari düzeyde yeterli, devrimci teoriye hakim olup devrimci 
pratikte çekincesiz ama alçak gönüllü, mütevazi, dürüst ve kararlı olan militanlardır. 
Bunların yaratılması veya bunlara sahip olunması bilinçli, planlı, somut teorik-pratik 
çalışmalar, deney-tecrübe ve siyasi eğitim süreçleriyle olanaklıdır. Bunun bir adımı 
da mevcut kadroların korunması ve atıl durumdaki kadroların faal hale gelmesi-
getirilmesidir... 
 
Kadro sorunu veya doğru kadro politikasının önemi, doğrudan partinin niteliğiyle, 
örgütlenmesiyle, görevleriyle, başarıları ya da başarısızlıklarıyla, gelişip ilerlemesi 
ya da zayıf kalmasıyla ilgili olduğu kadar, son tahlilde hedeflenen iktidar ve 
kurulacak devlet ile de bağıntılı bir meseledir. 
 
Kadro-lar, siyasi çizginin uygulanmasında onun kaderini belirleyen ögelerdir. 
Devrimin hangi çizgi temelinde örgütlenip gerçekleştirileceğinde birinci dereceden 
sorumlu, belirleyici uygulayıcı öznelerdir. Kadroların rolü, siyasi çizgiden bu çizgi 
temelinde yürütülecek görevlere, yürütülen görevlerin pratiğe geçirilmesinden 
bunların başarısına kadar tayin edici geniş yere sahiptir. Bu da, partinin siyasi 
çizgisinden niteliğine, oradan devrime önderlik yapacak partinin siyasi mücadele 
pratiğine ve elbette bu parti önderliğinde gelişecek devrimin başarı ve 
başarısızlıklarına, hatta devrimin nasıl biçimleneceğine uzanan yelpazede kadroların 
hayati aktörler olduğunu gösterir. 
 
Partinin ideolojik-siyasi-örgütsel kaderi ve dolayısıyla da devrimin kaderi kadrolara 
bağlıdır. Devrim kitlelerin kendiliğinden hareketinin ürünü olmayacağına, bilakis 
Komünist Parti önderliğinde kitlelerin birleştirilerek geliştirilip gerçekleştirileceğine 
göre, kitlelerin bilinçlendirilerek harekete geçirilip devrime seferber edilmesi, 
kitlelerin eseri olan devrimin örgütlenerek gerçekleştirilmesi kadroların tarihsel 
rolüne muhtaçtır. 
 
Partinin örgütlenmesi tipik olarak devlet örgütlenmesidir ya da özünde benzerdir. 
Komünist parti de sosyalist devlet de Demokratik-merkeziyetçilik ilkesine göre 
örgütlenir. Bu açıdan ikisinin özünde aynı olduğu ve tam bir benzerlik taşıdıkları 
söylenebilir. Partinin örgütlenmesi tipik olarak devlet örgütlenmesidir. Partideki 
merkezi yönetim kademesi, daha geniş veya kapsayıcı da olsa devlette de yönetim 
kademesidir. Devlette ekonomi bakanlığı varsa, partide de mali komite vardır-
olmalıdır. Devlette ulus ve azınlıklardan sorumlu bakan varsa, partide de “milli 
mesele” gibi ulus ve azınlıklardan sorumlu komite olmalıdır. Devlette bakanlık 
varsa, partide de yönetici kadro ekibi vardır. Devletin “bürokratları”, dış ilişkiler 
görevlileri, ordusu, mahkemesi vb vs vardır, partinin de buna denk kurumsallaşması 
vardır, sorumluları olmalıdır... 
 
Parti örgütlenmesi devlet örgütlenmesinin küçük hali ama ön biçimi ya da temel 
karakteridir. Kadrolar partide de, devlette de aynı görev ve role sahiptirler. 
Bundandır ki, bugünün kadro sorunu partinin temel sorunu olmakla birlikte, 
hedeflenen kurulacak devletin de temel sorunudur. O halde kadro sorununu 
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bugünden mevcut edip sağlamlaştırmak kaçınılmaz önemdedir. Parti, tıpkı devlet 
gibi ilgili her alanda kurumsallaşmak durumundadır. Bu kurumsallaşma kadrolar 
üzerinden yürümek-yürütülmek durumundadır. Bu kurumsallaşma ve dolayısıyla bu 
kurumsallaşmaya denk kadrolaşma sağlanmadan veya kadro sorunu asgari düzeyde 
de olsa çözülmeden gerçekte ileri doğru yol almak zordur. En önemlisi de uzun 
vadeli kadro politikası temelinde stratejik bir siyaset ve yönelimi olmak zorundadır 
partinin. Günü birlik çözümlerle sorunun aşılması düşünülemez. 
 
Tam da bundandır ki, partimiz uzun vadeli planlama ve stratejik perspektiflerle 
kadro sorununa dönük pratik adımlar atmakla mükelleftir. Bu kadro politikası 
temelinde görev ve ihtisas alanlarına göre, siyasi yetkinliği ve pratikçi-uygulama 
yeteneğini geliştiren somut görevlere dayalı bir planlamayla hareket edilmek 
durumundadır. Siyaset alanında, bilimsel sosyalizm teorisi alanında, ideoloji ve 
örgüt alanında, ekonomi alanında, askeri alanda, aynı zamanda somut ve diri çelişki, 
görev ve özgün meseleler alanında, örneğin; ulusal sorun-milli mesele, kadın sorunu 
ve örgütlenmesi, sendika-emek sorunu, çevre sorunu, teknik-teknoloji sorunu gibi 
meselelerde, mevcut kadrolarla başlamak üzere, tüm kadro örgütlenmesinde 
uygulamak üzere, bahis konusu tüm meselelerde yetkinleşmeyi, derinleşmeyi, 
uzmanlaşmayı, yetenek edinmeyi, birikim sağlamayı hedefleyen bir planlamayla 
eğitim esasına dayalı bir yönelim benimsemelidir. 
 
Planlanmış sürelere bağlı kalarak, hedeflenen süre zarfında milli meselede 
yetkinleşmiş bir kadro bileşeninin yaratılması, bilimsel sosyalizm teorisi dahilinde 
olmak üzere çeşitli konularda derinlikli bir birikime ulaşmış bir kadro bileşeninin 
yaratılması, sosyalizm sorunlarında, devlet, demokrasi ve adalet alanlarında 
uzmanlaşmış bir kadro bileşeninin yaratılması, ideolojik-teorik birikimde 
derinleşmiş bir kadro bileşeninin yaratılması vb vs somut görev olarak yürütülmeli, 
bu eğitim tarzıyla bir kadro gücü yaratılmalıdır. Bunlara ek görevler veya politikalar 
temelinde yeni kadroların çıkarılması hedeflenmeli ama kalıcı metot olarak kadro 
niteliğinin geliştirilmesi sürekli bir eğitim programıyla yürütülmelidir. 
 
Nitelikli örgüt ve kurumsallaşmış güçlü partinin yaratılması, kadro politikasında 
atılacak gerçek adımlarla mümkün olacaktır. Özellikle kadrolarını korumakta sorun 
yaşayan ve sürekli olarak kadro yitirerek kan kaybı yaşayan parti şartlarımızda 
kararlı bir kadro siyasetinin uygulanması zaruridir. 
 
 

Kadro Sorunu Bağlamında Önderlik Sorunu 
 
 
Parti 3. Kongresinden Parti 4. Kongresine gelinen süre içinde bir dizi sorun, zayıflık 
ve yetersizliklerin yaşandığını söylemek objektif gerçeğe isabet olur. Yanı sıra, aynı 
zaman diliminde belli başarı ve olumlulukların yaşandığını da teslim etmek gerekir. 
Sorun ve zayıflıklardan, üstlendiği rol, aldığı görev ve temsil ettiği yetkilerden 
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dolayı birinci dereceden ve doğrudan partinin önderlik kurumu sorumludur. Bu 
esasla birlikte, objektif durum ve şartların da önderliğin zayıflıklarında etken olup 
zayıflık ve başarısızlıkları koşulladığını saptamak yanlış olmaz. 
 
Birçok sorun ve zayıflıklarımızın temelinde yatan nedenin kadro sorunu olduğu, 
yetersizlik ve zayıflıkların kadro sorunundan beslendiği bir gerçektir. Kadro sorunu 
esasta öteden beri problem olarak devam edip günümüze vuran temel 
sorunlarımızdandır. Dolayısıyla önderlik sorunu bağlamında gündeme gelen 
zayıflıklar esasta objektif durum ve şartlardan da ileri gelmektedir. Önderlik 
kurumunun yetersizlikleriyle birlikte, kadro sorununun oluşturduğu objektif durum 
ve şartların başarısızlık ve zayıflıklarımızda rol oynadığı inkar edilemez. Ki, 
önderlik kurumu ile kadro sorunu doğrudan bağlantılı ve karşı karşıya konulamaz 
biçimde aynı sorunlardır. Kadro sorununun olduğu yerde önderlik sorununun 
yaşanması rastlantı değil, mantıki tutarlılık içinde gündeme gelen tabii bir sonuçtur. 
 
Önderlik kurumunun kadro politikasında gerekli adımları geliştirememesi veya 
kadro ihtiyacını gidermeye dönük somut politikalar geliştirmemesi, dolayısıyla 
kadro sorununu çözmemesi-çözememesi eleştiri konusu yapılabilir ki, bu ayrı bir 
sorundur ama temel sorundur. Bu eksiklik, kadro sorununun devam etmesinde rol 
oynasa da, kadro sorunu geçmişten devralınan ve hatta partinin muzdarip olduğu 
köklü bir sorundur ve önderlik kurumu dahil parti faaliyetlerindeki zayıflıkları 
koşullayan reel bir gerçekliktir.   
 
Kısacası, önderlik kurumunun başarısızlıkları tartışılırken, kadro sorunundan 
bağımsız tartışılamaz. Ve bu sorun önderliğin başarısız kalmasında objektif 
durumdur, özellikle ve esasta önderliğin yetenekleri ya da başarısızlıklarıyla alakalı 
değildir. Yeterli kadronun olmaması önderliğin durumunu doğrudan etkilemekte, 
başarı ve başarısızlıklarında belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla partinin durumu ve 
önderlik kurumu değerlendirilirken kadro durumundan bağımsız bir değerlendirme 
yapılamaz. Sorun var diyerek sorunlar aşılmaz. Başarısızlık tespit edilerek başarıya 
çıkılmaz. O halde sorunun kaynağı doğru tespit edilmekle birlikte, sorunun 
aşılmasına dönük somut siyasetlerin geliştirilerek pratikleştirilmesi zorunlu ve 
elzemdir. 
 
Kadro sorununa dönük stratejik yaklaşımlar partimizin önündeki temel sorunlardan 
ya da görevlerden biri durumundadır. Partinin sorunlarını aşarak gelişip 
ilerlemesinde bu sorun yaşamsal değerde rol oynamaktadır. Bu halka kavranmadan 
sorunların aşılmasında gerçekçi bir ilerleme yoluna girmek zor olduğu gibi, 
sorunların tekerrür etmesi adeta bir kader gibi sırtımıza yapışan bir ağırlık olmaya 
devam edecektir. 
 
Akademi eğitim kampı kadro sorununa dönük de atılmış ileri bir adım olarak 
önemliyken, yetersiz olduğunu da bilmemiz gerekir. Ancak yetersizliğine karşın bu 
adımın kadro sorununda somut ve olumlu bir gelişmeye hizmet ettiğini teslim 
etmemiz de yerinde olacaktır. Parti güçlerinin bu eğitim kampı sürecinden 
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geçirilerek partide niteliğin geliştirilmesi genel hedefken, özelde de kadro ve 
uzmanlaşma sorununda da rol oynamaktadır. Fakat kavramamız gerekir ki, kadro 
sorununun asgari düzeyde de olsa karşılanması veya kadro ihtiyacının acil 
modundan çıkarılarak belli bir yeterliliğe kavuşturulması için yalnızca Akademi 
çalışması yeterli değildir. Bu sorunun Akademiden öteye aynı stratejik yönelimle 
bütünlüklü bir planlama ve sürece has yoğunlaşmış somut çalışmalar dahilinde 
yürütülmesi gerekmektedir.   
 
 

Siyaset Yöneliminde Kazanma Siyaseti 
 
 
Parti 4. Kongremizin temel gündemlerinden biri Örgüt ve Örgütlenme başlığı 
taşıyan gündem idi. Bu gündem başlığı altında birden fazla alt başlıkta tartışmalar 
yürütülmüş ve bu tartışmalara bağlı olarak kararlar alınmıştır. Alınan kararlardan 
birinin konu içeriği siyaset yönelimimiz üzerinedir. Siyaset yönelimimiz üzerine 
yürütülen tartışmalardan sonra konuyla ilgili tartışmaları özetleyen şu karar 
alınmıştır.    
 
“Partimiz kazanmaya endeksli bir siyaset yönelimi olarak Kazanma Siyaseti’ni 
benimseyerek bu sürecin pratikleştirilmesine planlı olarak girmelidir. Merkez 
Komitesi partimizin somut durumuna bağlı olarak tüm alanlardaki kazanımları 
koruyan ve her bir alanın önüne yeni kazanımlar sağlayacak biçimde somut hedefler 
koymalıdır.” 
 
Karar veya siyasetin tutarlı gerekçelere oturması ya da oturmaması, onun başarısı ve 
başarısızlığıyla ya da doğru olup olmamasıyla doğrudan alakalıdır. Karar vesilesi 
siyasetin kaygısı, devrimci görevlerin daha etkin yürütülmesi uğruna başarılı bir 
siyasetin uygulanmasıdır. Bu siyasetin isabetli olup olmadığını test etmek için, 
öncelikli olan karara konu siyasetin nesnel gerekçelere dayanıp dayanmadığına 
bakmayı gerektirir. O halde bu kararın alınmasındaki bilinç ya da tutarlı gerekçe(ler) 
nedir? 
 
Kararın içeriği ya da kararın alınmasına yol açan arka plandaki sistematik fikir ve 
pratikten edinilmiş tecrübe nedir? Bu soruların yanıtlanması kararın açılması 
demektir ki bu, kararın kavranması ve uygulanması için elzemdir... 
 
Komünist toplum amaçlı mücadeleye endeksli ve Komünist ilkeler orijinine uygun 
nitelikte kurulan Partimiz, siyasi iktidar perspektifiyle 1972’den günümüze dek 
ısrarlı mücadele yürüyüşüyle sergilediği devrimci savaş pratiğinde tükettiği 
tarih/zaman açısından yaşlı, ama bilimsel doku üzerinde kurguladığı ideolojik-siyasi 
karakteriyle devrimimizin çizgisini temsil eden aktüel dinamik bir partidir. 
Partimizin kuruluşundan bugüne, yarım asrı bulan siyasi mücadele ve kurumsal 
devamlılık serüveni ne kadar yaşlı ise, Komünist ilke, teori ve somut tezleriyle 
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temsil ettiği ideolojik-siyasi kulvarı o kadar genç, dinamik ve canlıdır. Lakin 
yaşlılığı da dinamizmi de anlamlıdır. Uzun mücadele döneminin olumluluk ve 
olumsuzluklarıyla kazanılan devasa tecrübe doğru değerlendirildiğinde büyük bir 
hazinedir ki, bu tarih elbette anlamlıdır. Politik olarak yaşanan sapmalara, örgütsel 
yenilgi ve darbelenmelere ve siyasette yaşanan kabızlıklara rağmen proleter 
devrimci doğrultusunu yitirmeden sürdürmesini sağlayan stratejici ve ilkeci duruşu 
da elbette anlamlıdır... 
 
Partimizin evrensel ideoloji, teori ve siyasi ilkelerde mayalanıp temel bulan somut 
devrimimize dair stratejik kurgu ve örgütsel ilkeleri son derece sağlam ve 
bilimseldir. Partimiz, strateji ve ilke sorunlarında odaklanan yönelimiyle Komünist 
devrimci kalkana sahip olup Komünist doğrultusunu korurken, siyasetin önemini 
objektif olarak yadsıyan strateji ve ilke meselelerindeki tek yanlı katılığı onu siyaset 
sahasında dardöngü girdabına sürüklediği söylenebilir. 
 
Tarihi muhasebe temelinde Parti 1. Kongresiyle siyasetteki dogmatik prangaların 
kırılması zeminde siyasetteki kısırlık esasta aşılmış olduğu, bu tarihten sonra 
Partimizin izlediği yenilenme-ilerleme eğilimi kelimenin tam manasıyla olumlu 
yönde durduğu da belirtilebilinir. Ancak, adeta alışkanlığa dönüşüp kök tutmuş 
sorunların bir defada ve kesin biçimde tasfiye edilerek aşılması kolay değildir. 
Bilimsel çizginin yakalanması doğru mecrada ilerlemek için sağlam bir temeldir. 
Lakin bu çizginin siyaset alanında yetkin biçimde temsil edilememesi bahis konusu 
sorunların döne döne önümüze gelmesini sağlamaktadır-neden olmaktadır. 
 
Devrik burjuva sınıfın işçi sınıfına karşı yeniden başarı elde etmesinin tecrübesinde 
olduğu gibi, mahkum edilen veya yenilen her şey yeniden ve yeni biçimde yeniden 
filizlenerek karşına dikilir. Hatalı çizgi ve siyasetlerin mahkum edilmesi de bunun 
gibidir. Dolayısıyla, süreklilik arzeden bir mücadele bilinci ve pratiğiyle, 
tekrarlanarak gündeme gelen hatalara, geriliklere, başarısızlıklara ve olumsuzluklara 
karşı savaşım vererek doğru egemen kılınmak durumundadır. Siyaset sorununda ise 
bu durum çok daha dinamiktir. 
 
Siyaset, genel ve özel/özgün hedeflerin tümünü konu edinmekle birlikte, etkin 
muhtevası itibarıyla siyaset, doğrudan somut durum, değişen şart ve siyasi 
gelişmelerle ilgilenen, değişen duruma göre biçimlenen, hantallığı kabul etmeyip 
çabuk davranmayı gerektiren, dengeleri ve şartları gözeterek hareket eden, bir çok 
koşulu bir anda göz önüne alarak rota tayin etmeyi gerektiren son derece dinamik, 
esnek ve başlı başına bir beceri ya da yetenek ustalığıdır. Siyaset/taktik, gecikmeyi 
kabul etmediği gibi, rutini reddeden sürekli değişim ve somut an’a uyarlanmayı 
içerir. Değişen duruma göre değişmeyen siyaset ölü bir siyasettir. 
 
Siyasetin tüm karakteri, an’ı yakalama, çabuk ve hızlı olma ya da değişip yenilenme 
özelliğiyle açıklanamaz elbet. Daha da önemli olan karakteri, tahlil-analiz 
yeteneğiyle nesnel doğruyu ve gerçeği görme, vardığı sentezle nesnel gerçeği 
stratejik siyaset ve siyasi hedefler ya da sınıf/halk ve devrim çıkarları hizmetinde 
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değiştirme görevlerini saptayarak eyleme sevk etme özelliğidir. Siyaset, strateji ve 
ilkelerin somut şartlara nüfuz etmesinin silahıdır. Bu silah yeterince ve doğru 
biçimde kullanılmadan gerçeğe hükmetmek mümkün olmamakla birlikte, bilimsel 
teori ve tezlerin raflarda kalarak yaşam gerçeğiyle buluşturulması ve değiştirme 
gücüne kavuşturulması da mümkün olmaz... 
 
Partimiz açısından bugün esasta aşılmış da olsa, hala taktik siyaset üretme 
zayıflıklarından söz edilebilir. Bu durum, partimizin 4. Kongresinde siyaset 
yönelimine dair yürüttüğü tartışmalar tarafından da desteklenmektedir. Siyasetin 
doğasını gerektiği gibi takip etme ve zayıflıkların aşılması temelinde yürütülen 
kongre tartışmaları yukarıda işaret ettiğimiz üzere, siyasette kazanmaya endeksli bir 
siyaset yöneliminin benimsenmesiyle sonuçlanmıştır. 
 
Siyaset konusunda acımasız ve belki abartılı biçimde değerlendirdiğimiz partimizin 
belirli geçmiş tecrübe dönem pratiği bizlere göstermektedir ki, sağlanan her ilerleme 
bir ilerleme bir tılsım değildir ve bu ilerlemenin sahiplenilerek sürdürülmesi bir 
zorunluluktur. Bu zorunluluk sınıf mücadelesinin ihtiyaçları, Komünist amaç ve 
devrimci hedeflerin gerçekleştirilmesinden doğmaktadır. Mevcut siyaset 
yönelimimizin bu ihtiyaçtan doğan zorunluluğu karşılayıp karşılamadığı sorusu 
tayin edici soru olmuştur... 
 
Partimiz, yarım asra varan mücadele tarihinde şüphesiz ki büyük değerler ve 
gelenekler yaratmış, ağır bedeller ödemiş, çetin mücadeleler vermiştir. Büyük bir 
mücadele ısrarı ve net devrimci duruş göstererek en ağır şartları geride bırakarak 
siyasi rotasını yitirmemiştir. Tarihsel bellek ve siyasi mirasına sırt dönmeden bunu 
proleter devrimci niteliğine harman etmiştir. Bütün bunlar ve daha fazlasında esasta 
sorun yoktur. Fakat bu devasa mücadele tarihine karşın, sağladığı siyasi ve örgütsel 
kazanımlar ne yazık ki bu tarihle doğru orantılı olmamıştır. Bunun bir çok nedeni 
vardır ve bunlar sıralanabilir. Ancak, sebepler ve izahlar olsa da, bir de sonuç vardır 
ki, ortada olan sonuç; somut siyasi kazanımlardan yoksun, başarı hanesi zayıf, 
başarısızlık ve yenilgilerin egemenliğidir. 
 
Siyaset ve mücadeledeki kazanımlara kendi gözümüzle baktığımız gibi, geniş taban 
ve halk kitlelerinin gözüyle de bakılmak durumundadır. Zira, yürüttüğümüz siyasi 
mücadelenin kendi taban ve kitlesine güven vererek onu motive etmesi ve peşine 
takabilmesi, bu kitlenin siyasi mücadele ve buradaki kazanımlarımızı görmesiyle 
orantılıdır. Dolayısıyla, “başarı” değerlendirmesi, ister istemez, “neye göre başarı”, 
“ne tür bir başarı” sorularını gündeme getirir. 
 
Devasa bedellerin ödendiği, destansı kahramanlıkların sergilendiği vb vs inkar 
edilemez gerçeklerdir. Lakin, geniş halk kitleleri bunlarla ne kadar ilgilidir, bunlar 
kitlelerin yaşamına nasıl yansımıştır, kitleler bunları görebilmiş midir ya da bunlar 
kitlelere yansıtılabilmiş midir? Sorun tam da buradadır. İşte siyaset yeteneği ve rolü 
burada devreye girmesi gereken bir aktördür. Dahası, söz konusu değerlerle birikim 
oluşturmak ayrı ama doğrudan kitlelerin sahiplenmesini sağlayarak onlara mal 
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edilmesi ayrı şeylerdir. Kahramanlıklar, bedeller, birikimler stratejik süreç 
unsurlarıyken, siyaset bu süreçleri açığa çıkararak somut kazanımlara taşımanın-ete 
kemiğe büründürmenin unsurudur ya da stratejik unsurun aynasıdır. Kitleler ne 
kadar devrimci olursa olsun son tahlilde aynaya bakmakta, orda gördüklerini esas 
almaktadır.   
 
Siyasi sınıf bilincinin kitlelere verilmesi veya bunun önemi tabiki yadsınamaz. 
Ancak, düz ve çıplak gözle bakan devrimin temel ve taban kitlesi, bu çıplak gözle 
gördüklerine-somut olarak karşısında durana inanır, bizlerin siyasi tespit ve gerekçe 
izahatına ya da “somut kanıta dönüşmemiş” stratejik hedeflerimize değil. Bu açıdan 
geniş halk kitleleri ve taban kitlemize mücadele kazanımlarımızı somut biçimde 
göstermek önemlidir. Bu da, siyaset yönelimimizi kazanma siyasetine endeksli 
rotaya koyarak, büyük-küçük fark etmeksizin kazanmayı başaran bir mücadele 
pratiğine geçilmesini gerektirir. 
 
Sürekli yenilgiler ve darbeler alan, somut başarı ve kazanımları olmayan bir 
mücadele pratiği, kitlelere güven vermeye yetmediği gibi, kendi tabanına da bu 
güveni veremez. Dahası, yenilgili ruh halini geliştirerek ideolojik-siyasi kırılmaları, 
karamsarlığı ve sağ eğilimi geliştirir. Sağ eğilimin hangi koşullarda güçlenerek 
ortaya çıktığına bakıldığında, bunun yenilgi koşulları ve zor koşullar olduğu 
görülür. O halde mücadele tarihimizdeki yenilgiler, darbelenmeler, başarısızlıklar vb 
vs kesitler, bu kesitlerin kapsadığı dönemler, dahası kitleleri ikna eden somut 
kazanımların gösterilemediği genel sürece bakıldığında, geniş halk kitlelerinde bir 
güvensizliğin doğması-oluşması ve kendi tabanımızda sağ pasifist eğilimin 
gelişmesi tesadüf değildir. 
 
Bütün bunların önüne geçmek için bütünlüklü bir plan ve programa dayalı sistemli 
bir mücadele süreci gerekliyken, bunun önemli bir parçası siyaset yöneliminde 
ortaya konulacak pratiktir. Bu siyaset yönelimi, Kazanma Siyaseti yönelimidir, 
mücadelede somut kazanımların pratikleştirilmesine dönük yönelimdir. 
 
Bunun açık-pratik ifadesi şudur; özellikle izleyeceğimiz pratik siyaset ve genel 
siyaset yönelimimizde, burjuvaziyle gireceğimiz tek tek mücadelelerde veya taktik 
siyasette somut olarak kazanacağımız ve kazanım elde edeceğimiz çatışmaları 
öncellemeli, siyasetimizi bura üzerinden biçimlendirmeliyiz. Kendimizin tercih edip 
belirlediği ve kitlelerle buluşma zemini güçlü olan sorunlarda taktik çatışmaya 
girmeli, taktik siyasetimizi böyle biçimlendirmeliyiz. Örneğin; çevre sorunu geniş 
kitlelerde destek ve karşılık bulan bir mücadele alanıdır. Bu mücadelede kitlelerle 
birleşebilir ve başarı elde edebiliriz. Dolayısıyla bu ve bunun gibi, toplumsal 
duyarlılıkların diri olduğu, kitlelerin mücadele etmede tereddüt etmeyip meşru 
gördüğü ve dolayısıyla mücadele güçleriyle buluştuğu bütün diğer çelişki ve 
sorunları siyaset yönelimimizde öne çıkarmalıyız. Mesela, Gezi-Haziran 
ayaklanması ve buradaki somut mücadele gerekçesi gibi... Mesela Kulaksız yüzbaşı 
eylemi gibi ya da toplumun adalet duygusu tarafından onaylanan demokratik 
eylemlerde kitlelere saldıran sivil faşist unsurların(kah palalı saldırgan, kah 
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hapishanelerde tutsaklara işkence yapan unsurların vb vs) cezalandırılması gibi, 
toplumda teşhir olmuş suçluların seçilerek hedef alınması, devrimci eylemimizde 
dikkate alınması gereken bir konu olmalıdır. 
 
Siyaset yönelimimizde, düşmanın yumuşak karnı ve güçsüz halkalarından 
zayıflatılması, tek tek çatışmalarda yenilgiye uğratılarak geriletilmesi ve devrimci 
halk güçleri mücadelesinin kazanabileceğinin kanıtlanarak kitlelere gösterilmesine 
önem vermeliyiz. Her kazanımın (küçük ya da büyük), kitlelerde karşılık bularak 
özgüvenlerini güçlendireceği ve daha ileri kazanımlar için mücadeleye seferber 
edebileceği unutulmamalıdır. 
 
Bütün bunlarda gözden kaçırılmaması gereken tek mesele, tek tek bu mücadelelerin 
siyasi iktidar mücadelesine bağlanması gerektiği ve bütün bu kötülüklerin 
kaynağının kokuşmuş burjuva sınıflar devleti ve çürümüş düzenlerinin olduğu 
bilincini propaganda etmek ve unutmamaktır. Yani, reformlar için mücadeleyi 
yürütürken, bu mücadeleyi siyasi iktidar odaklı devrimci mücadeleden bağımsız ele 
almadan onun hizmetinde ele alma bilincini ihmal etmemeliyiz. Tek tek kazanımlar 
reddedilemez olup mücadelemizi güçlendiren ilerlemelerdir, fakat bunların siyasi 
iktidar mücadelesine endeksli ele alınması olmazsa olmaz devrimci ilkedir... 
 
Kazanma Siyaseti biçimindeki siyaset yönelimi sadece mücadelede kazanımlar elde 
etmeye dönük pratik siyasetin izlenmesiyle sınırlı değildir. Kazanma siyaseti, 
mücadeledeki kazanımların bir biçimi ve kopmaz parçası olarak, örgütlenme 
çalışmalarında veya örgütsel çalışmalarda da kazanma perspektifiyle hareket 
etmektir. Şöyle ki, kazanma siyaseti yönelimine bağlı olarak, örgütsel çalışmalarda 
her komite, her çalışma gurubu ve her örgütsel kademe, mevcut bileşen ve 
örgütlülüğü genişletip büyütme perspektifiyle hareket edecek, dönemsel faaliyeti 
içinde bir komiteyi ikiye çıkarma göreviyle hareket edecektir. Aynı görev her kadro, 
üye ve organın çalışma performansı ve hedefi için aynılıkla geçerlidir. Biri iki, ikiyi 
üç yapma perspektifi, kazanma siyaseti yönelimi çerçevesinde bütün örgütsel 
çalışmada izlenmesi gereken somut görevdir. 
 
Kazanma siyaseti biçimindeki siyaset yönelimimiz, teorik gerekçeler itibarıyla 
yukarıda ifade etmeye çalıştığımız, somut kazanımın gösterilemediği, bilakis 
başarısızlık ve yenilgi koşulları ruh halinin egemen olup bunun ideolojik-siyasi 
sahadaki yansıması olan sağ pasifist eğilim ve siyasi güvensizliğin gelişmesine 
temel oluşturması gerçeğinden beslendiği gibi; gelenekselleşmiş boykotçu rutinin 
terk edilerek taktik siyasette izlediğimiz doğru politikaların ortaya çıkardığı kazanım 
ve gelişmelerin tecrübe özetine de yaslanmaktadır. Örgütsel durumumuz itibarıyla 
haklı-haksız yoğun eleştirinin  gündemde olduğu, görece zayıf örgütsel şartlardan 
geçtiğimiz bir dönemde, isabetli olarak belirlenen bazı taktik siyasetlerin ürünü 
olarak elde ettiğimiz mütevazı kazanımların yarattığı devrimci enerji rastlantı 
olmadığı gibi, kazanmanın ne derece tesirli bir silah olup örgütlenmeye hizmet 
ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Onlarca yıllık çalışmayla başarılamayan 
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propaganda etkisi bazı demokratik alan siyasetlerinde izlenen taktik politikanın 
somut kazanımıyla sağlanmıştır. 
 
Bazı taktik siyasetlerin önyargılı öznelci yaklaşımla tasfiyecilik vb vs suçlamasıyla 
damgalayan hatalı yaklaşımların elde edilen kazanımların yarattığı etkiyle 
eleştirilerinde geri çekilmesi de söz konusu taktik siyasetin ya da somut kazanmanın 
etkisine işaret etmektedir. 
 
Özellikle ajitasyon-propaganda ve geniş kitlelere hitap etme olanaklarının sınırlı 
olduğu şartlarda, somut kazanımların bu boşluğu dolduran bir silaha dönüştüğü 
inkar edilemez gerçektir. Kitleler gördüklerine bakar, inanırlar. Kendi geniş 
tabanımız yine somut başarı ve kazanımlara bakar. Bunu dikkate almak siyasetin 
görev ve sorumluluğudur. Zira, en sağlam bilgi pratikte sınanarak doğrulanmış olan 
bilgidir. Pratikte sınanıp doğruluğu ispatlanmamış olan ya da somut pratikte 
ispatlanmamış olan her bilgi, her sav ve her iddia ya da teorik tez (isterse bilimsel 
olsun), kitleler nazarında ikna gücü zayıf ve güvenirliliği tartışılır. Sözün ispatı 
şarttır. Kazanma siyaseti, siyasetimizin doğruluğunu ispat etme aşamasına taşıyan, 
siyasetin somut kazanımlar elde ederek doğrulanmasını delillendiren bir siyaset 
yönelimidir. Siyasetimizin kitleler nazarında ispatlanması ancak somut kazanımlar 
hedefiyle biçimlenip yürütülmesiyle mümkündür.   
 
Kitlelerden yoğun biçimde duyduğumuz ve sebeplere dayalı teorik açıklamalarla 
yanıtlamakta zorlandığımız soru ya da söylem, onların diliyle; “bugüne kadar ne 
yaptınız, onca bedel ödediniz sonuç ne, ne kazandınız?” şeklindedir. Kitlelerin bu 
sorgulaması hem olağandır, hem de doğru ve öğreticidir. O halde kazanarak 
ilerlemeyi, kazanarak örgütlemeyi, kazanarak ikna etmeyi ve kazanarak güven 
vermeyi/güven kazanmayı esas alan siyaset yönelimini ivedilikle 
gerçekleştirmeliyiz. 
 
Kazanmadan ilerleyen bir mücadele ve kazanmadan elde edilen bir zafer 
görülmemiştir. Küçük/büyük kazanımlar ilerlemenin ve zafere uzanan mücadelenin 
açık emareleridir. Nicel birikim sürecinin nitel patlamalara yol açma diyelektiği 
aynılıkla küçük kazanımlar birikimiyle büyük kazanımların elde edileceği için de 
geçerlidir. “Büyük ağaçlar küçük tohumlardan çıkar.” Küçük güçlerle büyük güçler 
arası mücadele bu yolu izler. Küçük başarı ve kazanımların birikimi sağlanmadan 
büyük kazanımların enerjisine sahip olunamaz.    
  
Kısacası, 4. Kongremizin kazanmaya endeksli siyaset yönelimi olarak Kazanma 
Siyaseti’ni izlemeye dönük aldığı kararın nesnel gerekçeleri ya da kararın 
alınmasına vesile olan arka plan fikri yukarıda izah etmeye çalıştığımız görüşlere; 
tecrübelerin de doğruladığı bu özete dayanmaktadır. 
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Kadın Sorunu ve Kadın Örgütlenmesi 
 
 
Genel bir doğrudur ki, sorun ya da durumu tespit etmek, buna dönük kararlar alarak 
deklere etmek ve iradi sorumlulukla kararların bağlayıcı basıncı altına girmek bir 
samimiyet göstergesi olsa da, tespitlerde bulunup kararlar almanın tüm meseleyi 
çözemeye yetmeyeceği, pratik adım ve çalışmalarla öngörülen planlamanın somut 
görev ve metotlarla uygulanıp gerçeğe dönüştürülmesi şarttır. Her şeyden de 
önemlisi, tahlil ve tespitlerin, alınan karar, yapılan planlama ve saptanan görevlerin 
sağlam bilimsel zemine oturup  gerçekle de örtüşmesi bir zorunluluktur. Teorik 
gerçekle pratik gerçek arasındaki uyumsuzluğun birçok haklı nedeni sıralansa da, 
bilinç ve davranıştaki erkek egemen gerici kültürün devralınan tortuları, üstünden 
atlanamaz kadar ciddi nedenlerdir. Bu tortular kazınıp kurutulmadan pürüzsüz bir 
zeminden bahsedilemez. 
 
Bu gerçek, sorunun ne denli köklü, ne denli meşakatli bir mücadele konusu 
olduğunu işaret ederken, son tahlilde sınıf ilişkileri hukuku içinde kazandığı 
karakterle bağlandığı ya da bağlı olduğu sınıf mücadelesinin öncelikli görevleri 
alanına dahil olduğunu kanıtlar. “Kadınsız devrim olmaz, devrimsiz kadın 
kurtulmaz” sözü, kadın sorununun devrimle ilişkisini yalın biçimde ortaya 
koyarak, kadın sorununun sınıf mücadelesinin irice de olsa bir parçası, bir bileşeni 
olduğunu açıklar. Bu yaklaşımın, peşin hükümle, “kadın sorununa dönük 
mücadeleyi devrime erteleme” yaklaşımı olarak mahkum edilmesi haksız olduğu 
kadar bir önyargıdır da. Kuşkusuz ki, kadın sorununa dönük her mücadele bugünden 
yarına ertelenmeden öncelikli bir sorun olarak ele alınmak ve kazanımlarla 
ilerletilmek durumundadır. Ne ki, sorunun nihai çözümü veya kalıcı biçimde çözüm 
yoluna girmesinin devrimle olanaklı olduğu, bir sınıf sorunu olarak ele alınması 
gerektiği inkar edilemez net gerçektir... 
 
*** 
 
İnsan toplumu etkinliğine has hiç bir sorun sınıflardan bağımsız biçimlenmez, 
biçimlenmedi. İnsan yaşamı ve sosyal tabiatındaki her sorun gibi, Kadın sorunu da 
eninde sonunda sınıf gazabına uğramış, bunun ürünü bir sınıf sorunudur. Ama aynı 
zamanda sınıf sorunuyla eklemlenmiş bir kadın sorunu, erkek egemen kültür 
kuşatmasının gerici önyargılarından ibaret olan toplumsal değer yargı kalıplarına 
oturmuş toplumlar kültüründe bir cins sorunu, insanlığın erkek cinsine sirayet 
etmesi itibarıyla insan arası eşitsizliği kadın aleyhine sınıf katmerli cins köleliğine 
çeviren bir insanlık sorunudur. İnsanlığın kadın şahsında kendine ihanet sicilini 
utanç verici boyutta ortaya koyan dramatik, derin ve köklü, tarihsel bir sorundur 
kadın sorunu... 
 
Kadın sorunu, elbette sınıf meselesi olarak tartışılmak durumundadır. Sınıf 
özelliğinden bağımsız olmamak kaydıyla bir erkek egemen kültür ve toplumsal 
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sistem meselesi olarak değerlendirilmek durumundadır. Erkek egemen kültürle bağı 
anlamında bir erkek sorunu olarak ve nihayetinde kadın açısından, özellikle kadın 
bakımından incelenip tartışılmak durumundadır. Kadının durumu, kuşatılmışlığı, 
köleliği, hapsedildiği cendere anlaşılmadan kadın sorununda gerçek bir tartışma 
yürütülemez. Sorunun mağdur öznesi kadındır. Kadın, kadın sorununa dönük tüm 
süreçlerde de özne olmak durumundadır. Kadın örgütü tam da bu anlamda ihtiyaçtır, 
zorunludur. Ama kadın örgütünün sınıf zemininde olması, sınıf niteliğine uygun 
nitelenmesi de başka bir zorunluluktur. 
 
Sorunun tarif edilmesi kadar örgütlenmesi de, hem son derece uygun zeminde kolay 
ve hem de son derece derin köklere oturan zorlu bir meseledir. Yani, kadın sorunu 
en zayıf yaklaşımla tanımlansa bile, yine de kadının dört başı mamur devrimci bir 
öge olduğu sonucu doğar. Kadının objektif olarak devrimci olduğu, devrimci 
kılındığı aşikardır. Ne var ki, bu gerçekliğe karşın, kadının örgütlenmesi ve 
devrimci mücadelenin paydaş öncüsü haline getirilmesi/gelmesi maalesef devrimci 
dinamizmiyle doğru orantılı bir tablo değildir. Kadının karşı karşıya olduğu devasa 
baskı mekanizmaları, bağlandığı pranga ve paslı zincirler, hapsedildiği kalın 
duvarlar ve daha fazlası, onun özgürleşerek ileri çıkmasını engelleyen gerçek şartlar 
olarak kadın açısından durumu anlaşılır ve makul kılar. Fakat bu devrimci dinamiği 
örgütlemekte basiretsiz kalan sınıf örgütlerinin bu basiretsizlikleri asla anlaşılır 
olamaz.   
 
Belirlenmiş cinsiyetiyle henüz ana karnındayken yazgısı çizilen, kendisine yaşam ve 
gelecek biçilen, daha o günden en acımasız prangalara vurulması reva görülen, 
erkek bebek hayalini cinsiyetiyle kabusa çeviren ve istenmeyen olarak utanç 
duyulan, sonra erkeğin her türlü hizmetine peşkeş çekilen bir araç değeri gören ve 
tüm yaşamı karanlık bir zindana hapsedilen kendi dışında her kesin mahkumu, 
gerici sınıf iktidarlarının kölesi, alınıp satılan “ucuz” metası, gerici sistemlerin 
kurbanı, insan terazisinin boş tarafıdır kadın...   
 
Daha doğmadan ezilip sömürülmeye mutlak aday, doğduktan sonra eril erk sınıf 
zihniyeti tarafından erkeğe ipotek edilmiş, erkek tarafından tapulanmış bir mülkiyet, 
iradesi tanınmayan bir insanlık ulusudur kadının “kara yazgısı”. Bundandır ki, gerici 
sınıf ile gerici erkek arasında zulmün alasına maruz kalan tüm yaşam serüveniyle bir 
direniş abidesi ve  “devrimcidir” kadın. Kadının kabul edilen kanıtlanmış 
direngenliği, bağlılığı ve yaratıcı gücü işte bu ana karnından başlayarak yaşamın her 
nefesinde maruz kaldığı gericiliğin hedefi ve karşıtı olmasından ileri gelmektedir. 
 
Kadın toplumun tamamlayıcı öznesi olarak dahil olduğu toplumsal yaşamın her 
parçasında, devrimci oluşunu koşullayan her türden baskıya, sömürüye, mezalime 
maruz kalır. Öyle ki, bu gerçek, kadın şahsında bir can güvenliği sorununa dönüşür, 
onu yaşamla ölüm arasında en ağır tehdit altında yaşam hakkını korumaya mecbur 
eder. 
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Daha doğmadan kendisine reva görülen köleliği, yaşama gözlerini açıp aile ve 
toplumsal yaşama katılmasından sonra, gerici egemen sınıfın acımasız baskı, 
sömürü ve şiddet çarkına hedef olmanın yanısıra, eşi, nişanlısı, sevgilisi, kardeşi, 
babası, dayısı ve amcası sıfatındaki erkek zincirin haklarını oluşturan “erkek” 
tarafından bir an bile düşünülmeden katledilir, her türden aşağılanmaya, ezaya tabi 
tutulur. Kadının hunharca katledilmesinin tüm şartları gerici sınıflar sistemi, bu 
sistemin kültüründen, değer yargılarından ve bilumum gerici özelliklerinden 
kaynaklansa da, pratik gerçekte, bu toplumsal sistem tarafından karakterize edilen 
“erkek”, “erkek” olan babası, kardeşi vb tarafından vahşice işkenceye maruz 
bırakılıp katledilir. İşte bu durum, yani gerici sınıf sisteminin kadın üzerindeki tüm 
barbarlığının “erkek” karakteri tarafından/”bağımsız iradesi” yansımasıyla ödev 
alınıp canice sürdürülmesi gerçeği, kadın sorununu göreli gerçekte de olsa salt sınıf 
sorununa indirgenmeyecek kadar derin olup bir cins(erkek) kaynaklı sorun olduğunu 
da ifade eder. 
 
Kadının üzerindeki baskı ve sömürünün çifte özellik taşıyıp katmerli hal almasının 
özü buradan ileri gelir ki, erkek kaynaklı biçimlenen bu baskı göreli biçimde sınıf 
baskısından ayrılır ya da ayrı bir özellik ifade eder. Kuşkusuz ki, erkek kimliğinde 
karakterize olan erkek kaynaklı bu baskı özelliği, erkek’e nitelik ya da kişilik veren 
sınıf damgası taşıyan toplumsal siyasi sistemden ayrı görülemez. Ama özgünlüğü de 
inkar edilemez... 
 
Erkek unsuru bir sonuçtur, gerici sınıf toplumsal sistemi ise belirleyici kaynaktır. 
Cins çelişkisi vardır ama çelişkinin temel ve baş karakteri tüm tamamlayıcılarıyla 
siyasi sistemdir! Gerici sistemin ata erkil karakteri, sadece sorunu daha da 
katmerlendiren ikinci gerici halkadır ve gerici sınıf siyasi sisteminden tecrit 
değildir... O halde kadın sorunu ve kadının örgütlenmesi sorunu, sınırlı olarak tarif 
ettiğimiz bu ve daha fazlasına muhtaç olan doğru analiz ve tanımlamalara oturmak 
zorundadır. Başarı çizgisi bununla mümkündür. 
 
Devrimci olduğu, maruz kaldığı binbir baskı ve zulüm silsilesiyle tartışılmaz bir 
alenilik olan kadının örgütlenememesi ya da örgütlenmesindeki ciddi sorun, sınıf 
hareketinin zayıf halkasına işaret ederken, çıkış yapmasında koparılacak halkayı da 
temsil etmektedir. Yani örgütlü sınıf hareketinin kısır ve kötürümleşen halinde 
kadının örgütlenememesi kesin nedenlerden biriyken, kadın örgütlenmesinde elle 
tutulur ölçüde yol alan bir hareketin gerçek manada devrimci bir çıkış yapmasında 
da kesin bir rol ya da nedendir. O halde hiç bir gerekçe ve bahaneye sığınmadan 
kadının örgütlenmesinde somut adımlar atıp başarılar sağlamak zorunluyken, bu 
zorunluluk, doğrudan devrimci güç inşa edip devrimci çıkış yapmakla alakalı, onu 
mümkün kılan bir mihenktir. Kadını örgütleyemeyen bir devrimci hareket, varlık 
gerekçelerinden uzaklaşan ve her bakımdan başarısızlığa mahkum olan bir 
harekettir. 
 
Kadının örgütlenmesinde, yeterince emek sarf eden, gerektiği kadar çalışan, 
özgünlüğü nedeniyle kadın örgütlenmesini özel önemde ele alarak bu çalışmada 
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yoğunlaşan, bilinci açık ve net olan bir hareketin başarılı olmaması için bir sebep 
yoktur. Bilakis, devrimci niteliği güçlü olan bu zeminde başarılı olmanın bütün 
sebepleri mevcuttur ve somut çalışmalar samimi biçimde yürütüldüğünde başarı 
kaçınılmazdır. 
 
Kadının doğrudan özne yapılması/görülmesi ve çalışmalarda ya da örgütlenmede 
bunun öne çıkarılması başarıyı destekleyen zorunlu pratik bilinçtir. Kadına karşı 
güvensizliğin tüm izlerini gizlendikleri bilinçten silip atmak, kadına güveni pratik 
gerçekte içselleştirmek zorunludur. Kadının özgürleşmesinin önündeki “bizlere” 
bağlı sinsi engelleri kaldırarak, buradan gerici sınıflar sisteminin engellerine 
yönelinmelidir. 
 
Çocuğa hasredilmiş bir kadının-yaşamın, ev işçiliğine hapsedilmiş bir kadının 
özgürlüğü, en devrimci ilişkide bile mümkün değildir. Burjuva aile/klasik aile 
ilişkisi, kadın özgürlüğünün önündeki büyük engellerdendir. Bu ilişki niteliği kadın 
aleyhine eşitsizliği daha da katılaştıran ve özgürlüğünü kesin biçimde sınırlayan 
unsurdur. Özel mülkiyet ile aile kurumu arasındaki güçlü ilişki, kadın sorununda 
veya kadının durumunda kavranması ve elbette aşılması gereken en temel sorundur-
sorunlardandır. Özel mülkiyetin tüm bencilliği ve en vazgeçilmez biçimi kadın 
üzerinde kurulan özel mülkiyet anlayışı veya ilişki biçimidir. 
 
Özcesi, sorunun can alıcı noktası işte bu özel mülkiyet sistemi ve biçimidir. Sorunun 
sınıflara ve devrime bağlanmasının haklı gerekçesi ve zemini işte budur. Bir özel 
mülkiyet de görülen kadının devrimdeki tayin edici rolü de buradan ileri 
gelmektedir. Her türden özel mülkiyetin kaldırılması! Kadının üzerindeki özel 
mülkiyet gericiliğinin kaldırılması, genel olarak özel mülkiyet sisteminin ortadan 
kaldırılmasıyla mümkün olduğu gibi, özel mülkiyet sisteminin ortadan kaldırılması 
da, kadın üzerindeki özel mülkiyet mantalitesinin kaldırılmasıyla doğrudan ilişkili, 
içiçedir ki, bu tespit edilip söylemek durumundadır. 
 
Kongre ve partimizin kadın sorununa dönük yaklaşımları bu noktada anlamlıdır. 
Sorunu salt teorik çerçeveye sığdırmadan, pratik gerçekte kadına dönük pozitif 
ayrımcılığın benimsenerek uygulanmasının kararlaştırılması, örgütsel çalışmalarında 
kadın kotası uygulaması ve kadın iradesinin öne çıkarılmasına dönük kararlı çabası 
ve elbette “kadın iktidara, kadın yönetime” şiarıyla ileri bir pratik perspektif 
yönelimi benimsemesi samimi çabalar olarak doğru ve anlamlıdır. Mesele mevcut 
pratik perspektif ve anlayış zeminindeki bu ileri yöneliminin somut çalışmalarda 
temsil edilmesi, örgüte dönüştürülmesidir. 
 
Kadının özgünlüğü ve kadın sorununun bağrında taşıdığı naziklikler ile birlikte, 
ruhunda taşıdığı asilik ve asillikler de kadının örgütlenmesinde mutlaka dikkate 
alınmak durumundadır. Ancak her şeyden önce kadınla ilgili kafalarda taşınan 
burjuva gerici ve feodal tortulardan kurtulmak şarttır. Bunu becermeden kadının 
örgütlenmesinde yol almak imkansıza yakındır. 
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Örgütlenme çalışmalarında kadının örgütlenmesi öncelikli görev olarak ele alınıp 
yürütülmelidir. Çalışmaların tümünde kadına dönük çalışma esas alınmalı, kadının 
yaratıcılığı mutlaka örgüte ve devrime kazandırılmalıdır. Kadını örgütlemeyen, 
örgütlenmeye dahil etmeyen her çalışma-faaliyet başarısız kabul edilerek, somut 
görevle kadın örgütleme zorunluluğu yaptırımına tabi tutulmalıdır. 
 
Öte taraftan, kadın örgütlenmesinde de kadın belirgin bir özne olmak durumundadır. 
Mevcut kadın kadro yoldaşlar başta olmak üzere, örgütlü tüm kadın yoldaşlar 
kadının örgütlenmesinde aktif rol üstlenmelidirler. Örgütlenmemiz kuşkusuz ki, 
cinsiyetçi bir mantık taşımamaktadır. Salt sınıfçı yaklaşım kadar, salt cinsiyetçi 
yaklaşım da benimsenemez. Fakat, sorun sınıf orijinli olsa da cins orijinini de 
barındıran özel bir duruma-özgünlüğe sahiptir. Kadın sorununda en Komünistler 
bile zayıf karneye sahip olduklarına göre, kadının kadın örgütlenmesinde çok daha 
etkili olacağı söylenebilir. Dolayısıyla kadın örgütlenmesinde kadın yoldaşların 
etkin rol üstlenmesi nesnel bir durum ve gerekliliktir. Tekrar edelim ki, kadın 
örgütlenmesini kadın yoldaşlara havale ederek işin içinden çıkma ya da sorunu 
kendiliğindenciliğe terk etme anlayışımız olamaz. Kadın yoldaşlar özne olmalı 
gerekçesinin arkasına saklanarak kadın örgütlenmesine kayıtsızlık sergilenemez. 
Bilakis, kadın örgütlenmesine her düzeyde ve her olanakla katkıda bulunup seferber 
olma bilinciyle hareket edilmelidir. Parti, en diri ve devasa devrimci enerjiyi temsil 
eden kadını kaderiyle baş başa bırakamaz. En hassas politika, en duyarlı pratik ve en 
öncelikli görev olarak kadın örgütlenmesini güçlendirme iradesini sergilemelidir, 
sergileyecektir. Her komitede en az bir kadın yoldaşın olması somut hedefiyle 
hareket edilmeli, kadın örgütü ve örgütlenmesi makul olan en kısa zaman diliminde 
belli bir düzeye çıkarılmalıdır... 
 
Canına/bedenine kadar barbarca sömürülüp mağdur olan kadının aynı zamanda 
mağrur olduğu da unutulmamalıdır... Kadın öz gücüne güvenerek özgürlüğünü zapt 
edip eline almaya kesinlikle muktedir, diri olduğu kadar kahredici kuvvettir de. 
 
Değişim ve değişme sürecinden bağımsız olmayan değiştirme eyleminin, bir 
rastlantı olmayıp, kesin olarak bilinçli, planlı bir emek süreci ve sıkı çalışma 
temposuyla gerçekleştirilip başarıya taşınabileceği asla unutulmamalıdır. Bu 
evrensel doğru kadın sorunu ve örgütlenmesi sorununda da aynılıkla geçerlidir. 
Muktedir olan emektir; amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmada 
dökülen terdir! Devrimci fırsatlar sadece yakalanması gereken anlar değil, 
yaratılması gereken süreçlerdir. İsyanın taşları toplanmadan isyan etmek faydasız 
olmasa da erkendir! İsyan meşru ve devrimcidir ama sonuçları da devrimci 
olmalıdır. Sonuçlar nedenlerle, başarılar çalışmayla alakalıdır. 
 
Mücadele kadınla, kadının kurtuluşu sınıf devrimiyle anlamlıdır! Bunun dışındaki 
arayış, eğilim ve yönelimler öyle ya da böyle ilerici nüveler taşıyabilirler ama hepsi 
bu. Asla kadının gerçek kurtuluşunu sağlayamazlar. Anarşizm proleter devrim 
açısından ne anlam taşıyorsa, feminizm de o anlamla proleter devrimden kopuyor. 
Sınıf perspektifinden kopuk ya da sınıf perspektifinden kopan her mücadele, her 
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yönelim ve her eğilim istisnasız olarak burjuva karakter taşır, son tahlilde burjuva 
düzenle buluşur. Kadın örgütlenmesi bu bilinçten tecrit ele alınamaz, 
alınmamalıdır... 
 
 

Teknik ve Teknoloji Hakkında 
 
 
Bilgi ve bilimin gücü tartışmasızdır. Bilimin egemen olmadığı hiç bir yaşam 
alanından söz edilemez. “Günümüz bilgi/bilim çağıdır”, “Günümüzde para eden en 
önemli şey bilgidir” şeklindeki düşüncelerin anlattığı gerçek, bilgi ve bilimin 
günümüz gelişmeleriyle ortaya koyduğu tartışmasız nüfuz ve bilimin günümüz 
toplumunda tüm yaşama damga vuran kuvvete ulaşması gerçeğidir. Dünya 
zenginlerinin ilk sıralarını bilgi/bilim ve bilişim alanındaki teknoloji tekellerinin 
alması, üretim ve iş alanlarında akademik ünvan ve bilgiye dayalı yeteneğin 
yükselen değer olarak aranır olması, uluslararası tekeller ve bağlı firmaların 
egemenlik kurduğu yaygın iş sahalarında işe alınmalarda bilgisayar yazılımı ve 
programcılığı ile bu alanların gereksinimi olarak yaygın dillerin şart olarak aranması 
gibi tipik unsurlar bilgi ve bilimin, dolayısıyla da teknolojinin önemini ortaya koyan 
yaşamdaki bazı pratiklerdir. 
 
Bilgi ve bilim tüm tarih boyunca her zaman önemini korusa da, teknoloji dünyası 
denilen günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin üretimden tüketime, 
eğitimden sağlığa, alt-yapıdan üst-yapıya, demokrasiden faşizme, sınıf 
çelişkilerinden sınıflar mücadelesine kadar tüm yaşamda vazgeçilmez bir unsur 
durumuna gelen gelişme seviyesi, bilim ve teknolojinin önemini çok daha yakıcı 
hale getirip çıplak biçimde ortaya koymaktadır. 
 
Bilgi ve bilim bir anlamıyla teknoloji demektir ki, günümüzde buna katıksız 
biçimde tanıklık yapmaktayız. Bilimsel ilerlemeler temelinde sağlanan teknolojik 
gelişmelerle, her türlü hizmete kolaylıkla ulaşılabilmekte, bu teknoloji her alanda 
güç ve imtiyaz aracı haline gelmekte ve hatta sınıf savaşlarında büyük bir teknik 
üstünlük unsuru olarak kullanılmaktadır. Teknik takipten, kişi hakkında bilgi edinip 
her türlü kontrolün sağlanmasına, askeri güç olarak kullanılmasına, kitlelerin 
iradesinin çarpıtılması ve manipüle edilmesine, üretimde verimliliğin arttırılmasına, 
kaba iş gücünün ihtiyaç olmaktan çıkarılmasına vb vs her amaçla teknoloji 
kullanılıp eşitsizlikler büyütülmekte vb vs... 
 
Bilimsel gelişme ve teknolojik ilerlemeden kimsenin muaf kalamayacağı bir 
dünyada yaşıyoruz. Kimse teknolojiden kaçınamaz, kaçamaz, ona kapalı duramaz. 
İrademiz dışında neredeyse tüm yaşamımız teknoloji tarafından belirlenerek 
yönlendirilmekte, kontrol edilmektedir. Nano teknoloji denilen teknoloji ve diğer 
teknolojik cihazlarla sağlık ve diğer alanlarda çığır açıcı gelişmeler sağlanmaktadır. 
İnsan (canlı) kopyalamadan yapay zekaya sıçrayan ve insanlığa hizmet kadar 
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insanlığı büyük tehlikelerle yüzyüze getiren son derece hızlı ve korkunç denilecek 
düzeyde gelişmeler yaşanmaktadır. Öyle ki, teknolojik gelişmeler sadece üretim, 
iktisat, makina-robot vb alanıyla sınırlı kalmayıp, kişisel mahrumiyet denilen 
sınırları da yerlebir edip her şeyi teknolojiyi elinde tutanların hizmetine ya da 
inisiyatiflerine terk etmiş, alenileştirmiş durumdadır. Uydu sistemleri, akıllı cihazlar 
teknolojisiyle insanların nerede oldukları, neler yaptıkları, nereye gittikleri, ne 
alışveriş yaptıkları, nelerden hoşlandıkları, neleri sevdikleri de dahil bireyin 
psikolojik gen haritalarını çıkarmaya varan kadar vb vs ile insan teknolojik bilgi 
tekelleri tarafından anbe an takip edilip bilinmektedir. Gizliliğin anlamsız bir hayale 
dönüşüp evlerin içinin seyredildiği ve özelin genel olmaya yüz tuttuğu bir sınırdan 
geçiyoruz... 
 
Bilişim teknolojisi kimin elindeyse güç onun elindedir denilebilir ya da bu 
teknolojiyi denetleyen tekeller rahatlıkla hükümetler yıkıp hükümetler kurma 
gücündedir. Kitlelerin yönetilip yönetilmesinde algı yaratma ve manipülasyonlar 
gerçekleştirme artık çok daha kolay ve etkilidir bu dünyada. Veri tabanları, 
yazılımlar kimin elindeyse uyduları, büyük silah sistemlerini, iletişimi, bilgi akışını, 
kullanılacak oyları ve hatta borsayı o belirlemekte, düzenlemektedir... 
 
Birer ajan olarak elimize tutuşturulan akıllı telefonlar kişisel takip ve bilgilerimizi o 
“emin” ellere teslim etmektedir. Bilgisayar, Tv, banka ve kredi kartları gibi 
teknolojik araç gereçlerin tümü aynı şeye hizmet edip en geniş istihbaratı sahiplerine 
sağlamaktadırlar. Öyle ki coğrafyanın her alanı izlenir olup korunaklı olmaktan 
çıkmış, izlenmez ve korunaklı hiç bir arazi parçası kalmamıştır... 
 
Dünya hakimiyetini sürdüren gerici sınıflar ve uluslar arası tekeller bilim ve 
teknolojiyi egemenlikleri için kullanıp buradan aldıkları güç ve avantajları 
hegomonyalarına basamak edinirken, dünya gericiliği ve bilumum gericilikle 
mücadele eden dinamiklerin bu güç ve avantaj unsuruna karşı kayıtsız kalması 
düşünülemez. 
 
Mevcut dünyanın dışında bir yaşam mümkün olmadığına göre bu dünyada yaşamak 
durumundayız. Bu dünya emperyalist gericilik ve bu gericiliğe bağlı biçimlenen 
uluslararası tekellerin egemenliğine emanettir. Parça coğrafyasında ise bu gericiliğin 
uzantısı gerici sınıflar egemendir. Böyle bir dünyada ve bahsini ettiğimiz şartlarda 
bu gericiliklere karşı sınıf savaşımı yürütmekteyiz. Gerici sınıflar ideolojik, kültürel, 
siyasi, askeri saldırılarını teknolojik araç gereçlerle yürütüp büyük taktik 
üstünlükler, avantajlar sağlamaktadırlar. Gerici sınıfların kullandığı bu teknolojiye 
vakıf olmadan ona karşı mücadele edemez, tedbir alamayız. Telefon gibi “basit” 
cihazları kullanmayarak vb önlem alabilir, kendimizi koruyabiliriz. Ancak, vakıf 
olamadığımız ve irademiz dışında bizi kuşatan devasa teknolojik gelişmeye karşı 
önlem almamız önemli sorunlar taşımaktadır. Dünyayı terk edemeyeceğimize göre, 
bu teknolojiye vakıf olup ona karşı gerekli önlemleri alma ve aynı zamanda onu 
sınıf mücadelesinin hizmetinde kullanma durumundayız. 
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Tüm toplum ve insanlar bu teknolojiyi kullanırken, bizlerin onun dışında kalması 
düşünülemez, anlam da taşımaz. Dolayısıyla bu teknolojiyi ve tekniği olanaklar 
ölçüsünde ve mümkün olduğu kadar en ileri düzeyde çözerek kullanmak veya ondan 
yararlanmak durumundayız. Toplumsal realiteden kaçamayız. Örneğin, insanlar 
internetten bilgiye ulaşıyor ise ve ora üzerinden örgütlenip harekete geçiyorsa ya da 
geçebiliyorsa buna gözlerimizi kapayamayız. Dahası burjuvazi nasıl ki bilişim 
sistemi üzerinden en hızlı şekilde bilgi yayıp manipülasyon yaratıyorsa, nasılki 
oradan bilgi sunup propaganda yapıyor ise vb vs bizler de aynı olanağı kullanarak 
kitlelere ulaşmak durumundayız. Tersinde ayak diremek toplumdan, insandan, 
kitlelerden kopmak, tecrit olmaktır. Pekala teknolojiyi kullanarak daha geniş 
kitlelere ve daha etkili, daha çabuk ulaşabilir, onları bilgilendirip örgütleyebiliriz. 
Teknolojiye hakim olmadan veya asgari düzeyde de olsa bu alanda yetkinleşmeden, 
düşmanın bu alan üzerinden bize düzenlediği saldırıları bertaraf edemez, 
sağladıkları kontrol ve denetimi boşa düşüren önlemler alamayız. Kısacası her 
açıdan teknik ve teknolojinin kullanılmasını bilinçli olarak düzenlemeli, bu 
alanlarda gelişmeler göstermeliyiz. Bunun için de özel bir yoğunlaşma 
gerekmektedir. Araştırıp incelemeden, okuyup öğrenmeden ve bilinçli bir görev 
olarak önümüze koymadan bu alanda yetkinleşmemiz mümkün olamaz. 
 
Komünist toplum amacına endeksli Sosyalizm mücadelesi yürüten partimizin, bu 
amaç ve hedeflerine uygun bir örgütlülüğe sahip olması gerekli olduğu kadar, bu 
örgütlenmenin kaçınılmaz olan ihtiyaçlarına bağlı olarak, ideolojik-teorik-siyasi-
askeri-ekonomik-kültürel-teknolojik ve bilimsel zeminde olmak üzere, toplumsal 
alt-yapı ve üst-yapı unsurlarında bütün toplumsal çelişki, sorun ve meseleler 
temelinde tasavvur ettiği toplumsal sisteme uygun olarak kurumsallaşması, bu 
kurumsallaşmasını bugünden inşa etmesi ötelenemez bir zorunluluktur. 
 
Devasa bilimsel gelişmelerle ciddi devinimlere gebe olan insanlığın ya da toplumsal 
yaşamın, kokuşmuş olan emperyalist gericiliğin merhametine terk edilemeyeceği 
açıktır. Emperyalist barbarlığa kökten alternatif toplumsal sistem mücadelesi 
yürüten ve tek dünya toplumu tasavvuruyla hareket eden Komünist mücadele, hem 
somut devrimci görevler temelinde hem de Komünist toplum tasavvuru temelinde 
kurumsallaşma ödeviyle karşı karşıyadır. Tıpkı gerici sınıfların ordu-askeri 
kurumuna karşı kızıl ordu kurumsallaşmasının kaçınılmazlığı gibi... 
 
İçinden geçtiğimiz bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmeler zeminindeki devasa 
ilerlemeler karşısında Komünist hareketin/partilerin yeni kurumsallaşmalara gitmesi 
lüks ya da bir tercih sorunu değil, doğrudan sınıflar mücadelesinin 
gereksinimlerinden doğan mecburiyettir. Çevre veya doğanın tahribatı sorunlarına 
karşı mücadele aktüel bir toplumsal çelişki ve problem ise, burada mücadele 
ertelenemez. Her mücadele bir örgütlenme ve kurumsallaşma zemini ya da 
konusudur. Kurumsal örgütlülüğe oturmayan her mücadele başarısızlığa 
mahkumdur. Tersi ise başarının şartıdır.   
 

90



 

Kısacası, bu sınırlı değerlendirmeler çerçevesinde de olsa, parti 4. Kongremiz sınıf 
mücadelesinin ihtiyaçlarına dayalı kurumsallaşma bilinciyle teknik ve teknoloji 
alanlarında gelişme perspektifi doğrultusunda ihtisasa dayalı özel çalışmaların 
planlanıp yürütülmesini kararlaştırmıştır... 
 
İnsanlığı felaketlere sürükleyen gerici savaşların giderek insana intiyaç duyulmayan 
silahlarla yürütüldüğü bir evrenin eşiğindeyiz. 
 
Emperyalist tekelci sermayenin kanlı tahakküme dayalı talan ve sömürü çarkını, 
işgal ve ilhak saldırganlığının yanında özel önem kazanan, gözle görülmeyen uydu 
dalgaları ve yerinde kontrol ettiği internet tuşları üzerinden yürüttüğü bir dönemin 
kapısındayız. 
 
İnsanın kopyalandığı, yapay zekayla makina insanın yaratıldığı korkunç 
gelişmelerin göbeğinde bulunmaktayız. 
 
Hiç bir bilginin, hiç bir sırrın ve özelin gizli tutulmasının neredeyse olanaksız 
olduğu muntazam kontrol koridorlarına hapsedilmiş karanlık bir çığırın içindeyiz. 
 
Sayamadığımız daha fazla bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmenin insan ve 
toplumsal yaşama doğrudan etkide bulunup geleneksel ezberleri yerle bir eden bir 
teknolojik çılgınlık sürecine tanıklık yapmaktayız. 
 
İnsanlığın yararına kullanıldığında mükemmel olan ama emperyalist gericiliğin 
denetiminde olduğu müddetçe insanlığı hızla felaketlere sürükleyen ve insan 
dinamizminden bağımsız olmayan bu gelişmelerden asla muaf kalamayız. 
 
Metod bellidir; basitten karmaşığa, küçükten büyüğe, gerçekçi ve gücümüze 
mahkum ama gelişmelerden kopuk olmayan ve gözlerini ilerlemelere kapamayan 
stratejik yönelimlerle hareket etmek, taktiklerle pozisyon almak durumundayız. 
 
Gelişmelere vakıf olup öngörülere sahip olanlar geleceği belirlemekte söz sahibi 
olabilirler. Siyasi güç ve mücadele inkar edilemez esastır. Fakat bu gelişmelerden 
uzak kalan siyasi mücadele dinamiklerini doğru tesis edemez, güçlerini yetiştiremez. 
Bilişim teknolojisinin sunduğu olanak ve avantajlar doğrudan kitlelerin bilincini 
belirlemede, manipüle etmede ve kitlelerin örgütlenmesinde küçümsenemez roller 
oynamakta, siyaseti ve siyasi mücadeleyi etkilemektedir. 
 
 

Ekoloji Üzerine 
 
 
 “Emperyalist-kapitalist sistemin kar hırsı, insanı da doğayı da tahrip etmektedir. 
Buna karşı mücadele, devrimci ve komünistlerin görevidir......Küresel ısınma ve tüm 
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nükleer tahribat başta olmak üzere insanın da parçası olduğu her tür doğa tahribatı 
artık göz ardı edilmeyecek aşamaya gelmiş durumdadır.......Doğa, insan da dahil 
bütün canlı ve cansız varlıkların kendisine özgü yaşam ve varlık alanlarını içerisine 
alan yaşamın bütünüdür. Doğayı koruma, başlı başına insan başta olmak üzere 
dünyayı ve evreni korumadır.......Tüm insanlık ‘evreni istiyorum’ bilinciyle hareket 
etmelidir....” 
 
Çevresel yıkım anlamında insanlığı tehditin ötesinde yaşanılan evrenin tehdit 
edildiği bir aşamanın yüksek ses ve tepkilerle dillendirildiği bir süreçte, 2. 
kongrenin yukarıdaki perspektifi ve 3.Kongrenin aşağıdaki perspektifi güncelliğini 
korumaktadır; 
 
“Salt çevre bağlamında kalmak, tecrit bir durum olarak öz karartmasına yol 
açmaktadır. Bütün sorunlar toplumsaldır. Yıkılan toplumsallıktır. Yıkan özel 
mülkiyetçi toplumsal sistemler silsilesidir. Bu bağlamda çevre örgütlerinin 
perspektiflerini ilerletmeleri doğru toplumsallaşma için zaruridir.... Emperyalist 
kapitalist sistem azami kar için dünyayı ve insanı tarihin en görülmedik yok oluş ve 
parçalanış biçimine getirmiştir. Şimdiden doğal dengenin evrimine uygun olmayan 
bir hız ve biçimde bitki ve canlı türlerinin tükendiği, temiz su kaynaklarının gittikçe 
yok olduğu, derelerin ve nehirlerin kirletildiği, havada zehirli gaz moleküllerinin 
çoğaldığı bir dünya gerçekliği yaratılmış durumdadır. İnsanı, insanın ve doğanın 
kurdu yapan bu sömürgeci sistem ve onun zihniyetidir. İnsanı kurtarmak doğayı 
kurtarmak, özgürlüğü, etik, ahlak, bilim ve yaşamı kurtarmak hepsinin özü 
komünizm ruhu ile mümkündür....” 
 
Doğanında bir parçası olan insanlığın yaşadığı toprak parçasının yaşanamaz duruma 
sürüklendiği, geri dönülemez-onarılamaz tahribatların yaşam üzerindeki etkilerinin 
farklı biçim ve şekillerde görülmeye başlandığı vede buna karşı tepkilerin yüksek 
sesle dillendirildiği günümüzde sorunu basit bir “çevre sorunu” olarak ele almanın 
ve bu soruna ilişkin perspektifler ışığında doğru politikalar üretememenin dünya 
devrimi idddiasında olanlar açısından kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. 
Proleter dünya devrimi insan topluluklarının yaşadığı yerküreyi hedef alan gelecek 
toplum projesi olarak daha iyi, özgür, sınırsız ve sınıfsız insanca yaşanılabilir bir 
dünya iddiasıdır. Ne varki, insan topluluklarının yaşadığı yer küre yaşanamaz 
duruma gelecek bir yıkım ve tahriple yüz yüzedir. 
 
Doğanın bir parçası olan insanın doğayla ilişkisi ve uyumu, özel mülkiyete dayalı 
sistemlerin gelişmesine paralel olarak darbelenmiş, emperyalist-kapitalist sistemin 
geldiği bu aşamada ise bu uyum büyük tahribatlara uğramış ve uğramaya devam 
etmektedir. 
 
Hakim ekonomik sistem emperyalizmin insanın kendine ve doğaya 
yabancılaşmasında oynadığı rol, doğanın tüm unsurlarıyla meta haline getirilmesi, 
yağmalanması ve sömürülmesiyle en ileri seviyeye ulaşmış durumdadır. Doğa 
sermaye birikim sürecinin bir bileşeni olarak sınırsız sömürünün hedefinde, 
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sermayenin yeniden ve genişletilmiş üretiminin bir etkinlik alanı, pazara sunulan bir 
meta özelliğiyle kapitalizmin vazgeçemeyeceği bir konumdadır. 
 
Yaygınlaşan ve yoğunlaşan emperyalizm koşullarında aşırı derecede şiddetlenmiş 
rekabet ortamında kar oranlarındaki düşüş nedeniyle, tekelci sermayeyi yalnızca 
insanları değil, insanında bir parçası olduğu doğayı da acımasızca sömürmeye 
itmektedir. 
 
Kapitalist üretim sürecinin içsel bir özelliği olarak aşırı üretim ve azami kar hırsı 
doğanın mümkün olan en çok miktarda sermaye için sermayeye-metaya 
dönüştürülmesini, dolayısıyla tahrip edilmesini ve geri dönüşümsüz tüketilmesini 
koşullamaktadır. Doğanın bu vahşice sömürülmesi ve yağmalanması üretim 
sırasında ortaya çıkan ve satış konusu olmayan-sermayeye dönüşmeyen atıklarında 
doğaya akıtılmasını gündeme getirmekte, havanın, toprağın, suyun-okyanusların 
kirletilmesinin, evrenin atık metal yığınlarıyla dolmasının nedeni olmaktadır. 
 
Yaşanan onca çevre sorunu dahi, kapitalistler tarafından sermayenin yeniden üretimi 
penceresinden ele alınmakta ve yine çevreye ilişkin politikasını da sermayenin 
ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. 
 
Doğanın sömürüsünün konusu olan kaynakların geri döndürülemez tükenişi var olan 
kaynaklar üzerindeki rekabeti de olanca yoğunluğuyla tetiklemekte ve giderek 
büyüyen çevresel felaketlere de zemin sunmaktadır. 
 
Gelecek nesillerin kullanma imkanlarının yoksun bırakılmasına da neden olan 
sınırsız kaynak tüketimi, aynı zamanda var olan kaynaklara sahip coğrafyalar 
üzerinde şiddetli çatışmaları, işgalleri, savaşları da gündemde tutmakta, coğrafyanın 
yıkımına, talanına, kitlesel katliam ve göçlere de neden olmaktadır. 
 
Emperyalist-kapitalist sistemin doğrudan sonucu olan ve insan yaşamını, yaşamın 
sürdürülebilirliğini yakından ilgilendiren çevre sorunu tek tek ülkelerin ve 
coğrafyaların sorunu olmaktan çoktan çıkmış genel bir evrensel sorun olarak 
emperyalist-kapitalist sistemle mücadelenin başat konularından biri haline gelmiştir. 
 
Her bir coğrafyanın yaşadığı çevre sorunu farklı farklı gibi görünse de, Uluslar arası 
bir özellik taşıyan emperyalist sistemin tüm coğrafyaları içine olan derin ve yaygın 
ilişkisi, her bir coğrafyayı emperyalist sistemin bir parçası yaparken, her bir 
coğrafyada yaşanan çevre sorunlarını da emperyalist sermayenin birikiminden 
bağımsız ele alamaz. 
 
Termik santrallerden HES’lere, atık-zehirli suların derelere-denizlere 
akıtılmasından, Ozon tabakasının zarar görmesine neden olan zararlı gazların 
havaya salınmasına, petrol ve doğalgaz üzerine gerçekleşen işgallerden-
katliamlardan ve dramatik insan göçlerinden, “al-kullan-at” kültürünün tüketim 
çılgını haline getirdiği toplumdan, çölleşmeye-kuraklaşmaya, su kaynaklarının 
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azalmasından buzulların erimesine, tsunami gibi felaketle sonuçlanan doğal 
olmayan afetler sonucu gündeme gelen göçlerden, iklim değişikliğine, nükleer 
denemelerin tetiklediği deprem vb doğal olmayan yerkabuğu hareketlerinden, 
genetiği değiştirilmiş tohum-ürünlerin çevrede ve insan sağlığında yarattığı 
olumsuz/ölümcül etkilere kadar sıralanabilecek ve insanla birlikte çevreyi, evreni 
ilgilendiren tüm sorunların emperyalist-kapitalist sistemden, onun politikalarından 
ve onun ihtiyaçlarını karşılama arzusundan bağımsız olmadığı bir gerçektir. 
 
Bu durum çevre sorunu ele alınırken ve bu doğrultuda mücadele hedeflenirken 
kapitalizm karşıtı, kapitalist sistem karşıtı konumlanmayı şart koşmaktadır. 
Topluma verilecek çevre bilincinin anti-kapitalist bir içerikle verildiğinde anlamlı 
bir karşılığı olacağı görülmelidir. 
 
Aktüel bir hale gelen çevre sorununun yine yaratıcıları tarafından sermayenin 
ihtiyacına göre yönlendirilmeye çalışıldığı da görülmelidir. Topluma çevre bilinci 
aşılama hedefiyle çevre temizliği, doğayı-ağacı sevme, ağaç dikme, pet şişe toplama 
gibi egemen sınıflarca yürütülen kampanyalar-yayınlar ve bu temelde oluşturulan 
STK ve vakıfların, okullarda verilen derslerin esas olarak çevre sorununu sistemden 
ve sistemin yarattığı diğer sorunlardan koparan bir içeriğe sahip olduğu da 
görülmelidir. 
 
Topluma çevre bilincinin aşılanması doğru ve yerinde bir adımdır, fakat yaşanan 
çevre sorunları dikkate alındığında, verilmesi gereken çevre bilincinin, egemen 
sınıflarca yada onların denetimindeki STK’larca verilen çevre bilincinin çok daha 
ötesinde olduğu ve esas olarak anti-kapitalist bir mücadeleyi içermesi gerektiği 
kendiliğinden anlaşılmalıdır. 
 
Düne nazaran bugün çevre sorunu üzerine oluşan bilinçlenme dünya ve coğrafyamız 
özgülünde daha gelişkin bir durumdadır. Dünyanın her yerinde özellikle Avrupa-
latin Amerika ülkelerinde kitlesel çevre hareketleri çevre sorununu işleyen kitlesel 
gösteriler-protestolar son zamanlarda aktüel durumdadırlar. Yine Türkiye-Kuzey 
Kürdistan özgülünde HES’lere, Termik santrallere ve kentsel dönüşüm adı altındaki 
doğa tahribine vb karşı mücadeleler etkinliğinden bir şey kaybetmemiş aksine 
doğasına-suyuna-çevresine sahip çıkma bilinciyle yerel yada bölgesel dernekler, 
platformlar ve hareketler daha çok görünür olmuştur. Bu durum genel olarak 
toplumda çevre sorununa yönelik bir ilginin ve bilincin oluştuğuna ve etkisinin de 
arttığına gösterge olarak okunmalıdır. 
 
Sınıf mücadelesinden(kapitalizme-emperyalizme karşı mücadeleden) bağımsız ele 
alınamayacak bir özellikte ve ağırlıkta olan çevre sorununun, genel çalışmanın bir 
bileşeni-güncel konusu olarak ele alınabileceği gibi özgün olarak ele alınmayı-
yoğunlaşmayı da hak eden bir özellik taşıdığı unutulmamalıdır. 
 
Bu, tüm çevre hareketleriyle ilişkilenmeyi, onlarla birlikte hareket etmeyi ve bu 
hareketleri ortaklaştırarak daha güçlü hareket etmesine önderlik etmeyi gündeme 
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getirdiği gibi, sınıf mücadelesinin bir bileşeni-konusu olarak işlenmesini ve 
örgütlenmesini de gündeme getirir. 
 
Kapitalist üretim tarzının sınır tanımayan sömürü çarkı arasında yalnız insan 
öğütülmemekte, doğa ve doğayla birlikte tüm canlılar öğütülmekte ve tanınmaz, 
kullanılamaz ve yaşanılamaz hale getirilmektedir. 
 

Birlik ve Eylem Birlikleri 
 
 
Birlik, eylem birlikleri ve ittifaklar politikasında partimizin anlayışı da yaklaşım da 
esasta olumludur. Teorik çerçevede ortaya koyduğu birlik ve eylem birliği siyaseti 
yetkin bir kavrayış seviyesindedir. Partimizin parti güçlerine dönük birlik çağrıları 
tarihine ve dost güçlerle gerçekleştirdiği eylem-güç birliği, ittifak süreçlerine 
bakıldığında bu teorik seviyenin somut siyaset ve yaklaşımda da temsil edildiğini 
iddia edilebilir. Birlik ve türevlerinde samimi ve yapıcı tavra sahip olmasına 
rağmen, bu yaklaşımına paralel pratik sonuçların elde edilmesinde parti olarak 
eksikliklerimizin olduğunu da inkar edemeyiz.   
 
Partimizin birlik, güç-eylem birliği, ittifak konularındaki teorik kavrayış seviyesinin 
dayandığı ya da feyz aldığı temel unsurları şöyle sıralayabiliriz. 
 
 Bir; gurup kaygısındansa devrim kaygısının öne çıkarılarak yeğlenmesi, 
 
 iki; devrimci sınıf ve halk güçleri ile gerici sınıf ve karşı-devrim güçleri 
arasında ilkesel ayrım çizgisinde, yani devrimin dostları ile düşmanlarını ayrıt 
etmede berrak ve keskin bir bilince sahip olunması, 
 
 üç; demokrasi ve devlet anlayışında tekçiliğin reddine dayanan çok partili 
siyasi sistemin benimsenerek devrimci sınıf ve halk güçlerine söz ve örgütlenme 
hakkı çerçevesinde siyasi özgürlüğün tanınması ya da bu devrimci sınıf güçlerinin 
sosyalist iktidarın/devletin dostları ve müttefikleri olarak değerlendirilmesi 
biçiminde ifade edilebilir. 
 
Partimiz, örgütsel birlik ve değişik niteliklerdeki “birlik” formatlarına(eylem birliği, 
ittifak, güç birliği, cephe’ye) ilişkin siyaset ve yaklaşımını saydığımız bu üç temel 
unsur üzerinden biçimlendirir, bu bilinçten  hareket eder. 
 
Aynı zemindeki birlik ve birlik türevlerine dönük yaklaşımının somut muhtevasını 
ise; 
 a)- Komünistlerin birliği, 
 b)- sınıfın birliği, ve 
 c)- halkın birliği şeklinde özetler. Komünistlerin birliğini genel birlik 
sorununda adeta “baş çelişme” değerinde ele alır. Komünistlerin birliği olmadan ya 
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da sağlanmadan, ne sınıfın birliği ve ne de halkın birliği sağlanamaz. Sınıfın ve 
halkın birliğine giden yol Komünistlerin birliğinden geçer. Yoldaşlarıyla 
birleşemeyen dostlarıyla hiç birleşemez. Birleşmeyen güç olamaz, güç olamayan 
devrim yapamaz. Bunun içindir ki, sağlam birlik fikri olmayanların sağlam devrim 
fikri de olamaz. Özcesi, partimiz Komünistlerin birliğini zorunlu ön şart olarak 
görür, ele alır. Ancak Komünistlerin birliğini de sınıfın ve halkın birliği perspektifi 
ya da hedefiyle anlamlandırır. Kendi başına Komünistlerin birliği, yani, sınıfın ve 
halkın birliğini hedeflemeyen ve ona varmayan bir Komünistler birliği sınırlı 
kalarak devrim için yetmez. 
  
Bundan hareketle de söylenebilir ki, partimizin birlik ve birlik türevlerine dönük 
anlayışı veya siyaseti, 
 1)- demokrasi ve devrim için birlik, 
 2)- sosyalist toplum için birlik ve 
 3)- Komünist toplum için birlik amaçlarına endeksli bir birlik siyasetidir. 
Birliğin amacı veya içeriği bu üç hedefle anlamlıdır...   
 
Faşizme veya gerici sınıf iktidarlarına karşı demokrasi ve devrim mücadelesinde, bu 
mücadele hedef ya da görevlerinde ortak müştereklere sahip tüm demokratik, 
devrimci, sosyalist ve Komünist güçlerin ortak müştereklerdeki birliği gerekli 
olandır. Sosyalizmin güçleri kapsamında yer alan devrimci sınıf güçlerinin ortak 
payda olan Sosyalist toplum için sosyalist devrim mücadelesinin örtüşen tüm görev 
ve hedeflerinde buluşması ikinci bir gerekliliktir. Komünist toplum perspektifiyle 
hareket eden bütün sosyalizm güçlerinin Komünist toplum uğruna mücadele 
görevleri, hedefleri ve genel amaçta buluşan çerçevede birleşmesi üçüncü bir 
gerekliliktir. Bu amaçlardan soyut bir birlik anlayışı, temel ilkelerde sakat, somut 
siyasette sorunlu, demokrasi ve devrimin asgari görevleri açısından sığ, palyatif bir 
birlik anlayışıdır. 
 
Devrimde, devrimci sınıf iktidarında/sosyalizmde ve bu iktidar altında Komünist 
toplumu Kültür Devrimleriyle inşa etme hedefinde samimi olanlar, samimi ve ilkeli 
birlik siyaseti ya da hedefine de sahip olmak durumundadırlar. Şayet doğru birlik 
anlayışı yoksa doğru bir devrim fikrinin olduğu söylenemez, devrim mümkün 
olmaz. 
 
Bütün teorik fikir ve kurgular eninde sonunda maddi güce dönüşmek durumundadır. 
Teorinin devrimci gücü ancak maddi araçla buluştuğunda pratik gerçeğe dönüşür. 
Bu da doğrudan insan unsurunu devreye sokar. Sınıfsız insandan 
bahsedilemeyeceğine ve devrim sınıf dışı bir eylem olmayacağına göre, sınıfın 
kendi siyasi partisinde örgütlenip maddi aracını yaratması, devrimci teorinin maddi 
güce dönüşmesi için zorunludur. Eylem ve güç birlikleri, ittifaklar, anti-emperyalist, 
anti-kapitalist ve anti-faşist devrimci cephe politikası, parça devrimi ve dünya 
devrimine dönük birlik politikasından bağımsız olmayıp onun ön adımları ya da ona 
dönük ihtiyaçlardır... 
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Partimiz devrimimize önderlik yapma konusunda iddialıdır. Genel siyasi çizgisi, bu 
iddiasını temsil etmeye olanak veren düzeyde yeterli olup, devrimimizin 
örgütlenerek gerçekleştirilmesi için yetkin bir hattır. Geçici-taktik zayıflıklarına 
karşın, stratejik doğrultusu partimizi bu tarihsel role ve göreve aday yapan kuvvetli 
zemindir. Komünist devrimci çizgideki ısrarı ve mücadele pratiği bu tarihi 
iddiasının kanıtıdır. 
 
Sınıflar mücadelesinin en ağır şartlarında sınanarak sınavdan geçen partimiz, devrim 
enerjisini büyük akıma dönüştürmek için devrimin tüm dinamik, araç ve 
olanaklarını toparlama sorumluluğuna uygun hareket etmek durumundadır. 
Devrimci enerjiyi büyük devrim akımına dönüştürecek olan dinamiklerden biri hiç 
şüphesiz ki, birliktir, birlik siyasetidir. Devrime önderlik yapma kararlılığı taşıyan 
partimizin birlik siyasetinde ısrarlı olması anlamsız ya da rastlantı değildir. Bilakis, 
devrim hedefinin bilinçli bir politikası, gereksinimi ve devrim kaygısıyla devrimci 
gücün yaratılmasının ürünüdür. Hiç bir devrim süreci devrimci sınıf güçlerinin 
birliğinden imtina etmedi, edemedi. Birlikten kaçmak devrim iddiasında samimi 
olmamakla eştir. 
 
Birliğin devrimdeki rolünü bilince çıkarmaktan hareketle, parti 4. Kongremiz 
mevcut birlik, eylem-güç birliği siyasetimizin gevşetilmeden somut adımlarla 
yürütülmesini bir kez daha karar altına almıştır. Parti 4 kongremizin ilgili kararı 
şöyledir:   
 
“.... Birlik ve eylem birliğine ilişkin doğru bir politikamız olmasına karşın istenilen 
düzeyde pratik adımlar atılamamıştır. Merkez Komitesi çeşitli partilerle hali 
hazırda süren merkezi düzeydeki birlik ve eylem birliği görüşmelerine gerekli 
hassasiyeti göstererek görüşmeleri sürdürerek tamamlamalı ve partiye sunmalıdır. 
Ayrıca parti güçleri başta olmak üzere diğer devrimci ve sosyalist güçlerle birlik ve 
eylem birliği ilkelerimize bağlı görüşmeler başlatılarak pratik takipçisi olmalı 
partiyi bilgilendirmelidir....” 
 
Kararda da ifade edildiği gibi, birlik ve eylem birlikleri politikamızın pratik 
adımlarla somutlaştırılması gerekmektedir. Mevcutta geçerli olan birlik ve eylem 
birliği politikamız temelinde somut birlik görüşmelerinin sürdürülerek 
sonuçlandırılması ve eylem birliklerinin genişletilmesine dönük görevlerin 
yürütülmesi partimizin gündemindedir. Demokratik devrimci güçlerle ideolojik 
mücadeleyi yadsımadan ama anlamsız dar tartışmalara da girmeden birlik ve eylem 
birlikleri temelinde birleşmek bir tercih değil devrimci görev ve tarihsel 
sorumluluktur. 
 
Öte taraftan parti güçleriyle, yani aynı ideolojik-siyasi miras ve tarhsel kökenden 
gelip partimizin genel siyasi çizgisiyle esasta uyumlu olan, Komünist niteliğini 
esasta koruyan ve birlik ilkelerimizle asgari derecede uyum sağlayan ama mevcut 
durumda farklı örgütsel yapılarda bulunan ya da çeşitli vesilelerle parti dışında 
siyasi yaşamlarını sürdüren büyük-küçük guruplar halinde, hatta birey olarak duran, 
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partiye emek vermiş, en eski tarihe dayalı da olsa partiyle örgütsel yaşam sürdürmüş 
olan ve ideolojik-siyasi görüşte Maoist Kaypakkaya çizgisini benimseyen tüm 
güçlerle birlik politikamız aktüeldir. Bu kapsamdaki tüm dinamikler için birlik 
politikamız ve çağrımız geçerlidir. 
 
Bilindiği gibi, Parti 3. kongremizde henüz bölünmemiş olan TKP/ML’ye ilişkin 
birlik kararımız kaldırılmıştı. Birlik kararının kaldırılması, Parti 3. Kongremizde 
sosyo-ekonomik yapıya dair yapılan yeni tespit ile birlikte, devrimimizin niteliği, 
programı ve stratejisinin de yeni nitelikte belirlenmesi çerçevesinde gidilen köklü 
değişikliğe dayanmaktaydı. TKP/ML ile MKP arasında sosyo-ekonomik yapı tahlili 
ve buna bağlı devrimimizin niteliği, programı ve stratejisi gibi temel ve somut 
meselede köklü bir farklılık gündeme gelmişti ki, bu durumda birlik kararının 
kaldırılması doğal olandı. Birlik kararının kaldırılması partimiz MKP tarafından bu 
nedenlerle benimsenirken, aynı kararda TKP/ML’nin kendi kongrelerinde 
partimizin tahlil ve tespitlerine benzer sonuçlara giderek değişiklik yapmaları 
durumunda birlik meselesinin yeniden gündeme alınacağına özellikle vurgu 
yapılmıştı. Dahası, partimiz MKP, TKP/ML ile somut tahlil tespit meselelerinde 
köklü bir farklılığa sahip olduğuna işaret etmekle birlikte, TKP/ML’yi Maoizm 
ideolojisini benimsemesi ve dogmatik savunuyla da olsa Kaypakkaya yoldaşın genel 
Komünist çizgisini savunması zemininde esasta Komünist bir parti olarak 
değerlendirmektedir. Dolayısıyla birlik yapmanın önemli zemini mevcut 
bulunmaktaydı, bulunmaktadır. Kuşkusuz ki, sosyo-ekonomik yapı, devrimin 
niteliği, programı ve stratejisi konularındaki temel somut meselelerdeki farklılıklar 
birliğin önünde ciddi nesnel engellerdir. 
 
Buna rağmen parti 4. Kongremiz neden ve nasıl birlik kararı aldı? Parti 4. 
Kongremizin aldığı birlik kararı somut değil, genel bir karardır. Somut bir birlik 
kararı değil, genel birlik anlayışı ya da politikasıdır esasen. Öte taraftan sadece 
TKP/ML’ye özgün değil, parti güçlerine dönük bir birlik yaklaşımı karardır ve 
elbette TKP/ML’yi de kapsamaktadır. Bugün TKP/ML ve TKP-ML olarak ayrılmış 
olan iki kesime de bu çerçevede geçerlidir birlik yaklaşımımız veya genel kararımız. 
 
Parti 4. Kongremiz birlik konusundaki bu yaklaşımını kararlaştırırken, TKP-ML ve 
TKP/ML olmak üzere her iki taraf da kendi kongrelerini henüz gerçekleştirmemişti. 
Dolayısıyla, eski tahlil ve tespitlerini tekrar ederek devrimimizin niteliğini, 
programını, stratejisini eskisi gibi tekrar etmişler-savunmuş-savunmaktadırlar. 
 
Her iki kesimin kongrelerinde somut tahlil-tespit meselesinde çıkardıkları ilgili 
sonuçlar itibarıyla birlik önünde ciddi engellerdir. Fakat, birlik yaklaşımımız veya 
kararımız genel olarak yine de geçerlidir her iki kesime. Genel niteliklerini esasta 
Komünist değerlendirmekteyiz. Diğer yandan, temelden iki farklı devrim programı 
arasında örgütsel birlik yapmayı benimseyen bir birlik anlayışımız ya da 
perspektifimiz yoktur. Birlik yaklaşımımız, ideoloji, uluslar arası çizgi, somut tahlil 
kapsamında devrimin niteliği, programı, stratejisi gibi temel meselelerde veya genel 
siyasi çizgide esasta bir uyumun sağlanmasını öngören bir birlik anlayışıdır, 
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kararıdır. Dolayısıyla, TKP-ML ve TKP/ML olmak üzere her iki kesime de birlik 
yaklaşımı ve kararımız geçerlidir. Birlik ilkeleri veya şartlarımızda bir birlik 
sağlanacaksa, bu birlikten kaçınmayız. Benimsediğimiz birlik, ideolojiden, 
programa, devrimin niteliğinden stratejisine ve temel örgütlenme ilkesinden temel 
taktiklere kadar bütün temel unsurlarda esasta birliğin mevcut olmasına dayanır. Bu 
şartlarda bizlerle birleşebilecek her devrimci güçle birleşiriz ki, birlik kararı ve 
yaklaşımımız bu şartları kabul eden her güç için aktüeldir. 
 
Parti 4. Kongre kararında da görüldüğü gibi, sadece parti güçleriyle değil, diğer 
devrimci güçlerle de birlik gerçekleştirme yaklaşımımız, birlik perspektifimiz 
mevcuttur. Birlik şartlarımız yukarıda özetle ifade ettiğimiz gibidir. Bu şartlar 
temelinde bizlerle birleşmek isteyen her devrimci güçle birlik görüşmeleri yaparak 
birlik gerçekleştirebiliriz. TKP-ML ve TKP/ML buna öncelikle ve kesinlikle 
dahildir. 
 
 
 
 
 

Halkların Birleşik Devrim Hareketi 
 
 
Partimizin stratejik savunularından biri olarak ele aldığı ve bu noktada 2.kongre ve 
3.kongrede de perspektif haline getirip bu doğrultuda pratik adımlarını atarak 
geliştirmeye çalıştığı eylem-güç birliği-ittifak anlayışının somut bir göstergesi 
olarak Halkların Birleşik Devrim Hareketi önemli bir devrimci mevzidir. 
 
Partimizin; a) ideolojik mücadele, b) geçmiş tecrübelerin paylaşımı, c) somut eylem 
birlikleri, d) sürekliliği sağlanmış merkezi ilişkiler kurulması içeriğiyle de ele aldığı 
eylem birliği perspektifinin sosyalizmde çok partililik savunusu ve cephe siyasetiyle 
olan ilişkisinin vücut bulduğu birleşik mücadele aracı olarak HBDH, devrimci-
sosyalist halk güçleri arasında demokratik dayanışma kültürünün oluşmasında ve 
ortak paydalarda demokratik katılımla güçleri harekete geçirmede olumlu ve 
devrimci bir yerde durmaktadır. Diğer yandan devrimci hareketlerin deneyim ve 
tecrübelerini, olanak ve imkanlarını paylaşmaları anlamında da olumlu bir zeminde 
olup bu zemini korumaktadır. 
 
Genel bileşeni açısından yaklaşıldığında ise Türkiye-Kuzey Kürdistan silahlı 
devrimci hareketlerini bağrında toplamakta veya belli koşullarda, alanlarda 
ortaklaştırmakta-ortaklaştırmaya çalışmaktadır. Geçmiş deneyimleri özetleyerek 
demokratik bir işleyişle kendini biçimlendirmesi, eski-yeni, büyük-küçük güç 
ayrımına gitmeden ve ayrımcılığa düşmeden bağımsız siyasal iradelerin 
egemenliğine saygılı bir güç birliği olarak devrimci-demokratik bir özelliğe sahiptir. 
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Eylem birliği ve ittifak politikalarımıza uygunluğu tartışmasız olan HBDH, partimiz 
açısından stratejik yönelimimize uygun olan taktik bir yönelim-araç niteliğindedir. 
Bu taktik ele alış, HBDH’i olumsuzlayan bir yaklaşım yada ele alış değildir. Taktik 
yanı, HBDH'in Cephe düzeyinde stratejik bir rol ve misyon düzeyinde bir içerikte ve 
yönelimde olmamasındandır. Devrim mücadelemizde kabul ettiğimiz ve doğru 
bulduğumuz Stratejik araçlar Parti-Ordu-Cephe'dir. Cephe; içeriği, biçimi, hedefiyle 
kendini diğer eylem birliği ve ittifaklardan ayırırken önüne koyduğu görevler 
bakımından da ayrılmasıdır. 
 
Diğer yandan HBDH, birbirinden farklı devrimci-sosyalist örgütün bir araya 
gelmesiyle oluşturulmuş bir eylem birliği olarak farklı siyasal yönelimlerden 
kaynaklı farklı fikirleri de içinde barındırmaktadır. Bu haliyle çelişkili bir birlik 
olarak ta görülebilecek HBDH ile Partimizin de önemli görüş farklılıklarının 
bulunduğu bir gerçektir. Kendini tarif ederken yaptığı belirlemeler ve önüne 
koyduğu görev ve tanımlar bakımından ve bazı abartılı yaklaşım ve yüklenimlerden 
hareketle katılmadığımız yanları da bulunmaktadır. Birlikte çalışmanın, 
ortaklaşmanın önüne ilkesel düzeyde engel olarak değerlendirmediğimiz veya 
böylesi önemli bir ortaklaşmanın önüne çıkarmayı doğru bulmadığımız 
eleştirilerimiz ve Partimizin "çekinceli" olduğu bazı konular, "kırmızı çizgi" olarak 
adlandırılabilecek alanlarda geride durması da HBDH'ninn demokratik işleyişe 
sahip olmasının anlamlı ifadedir. 
 
İlk oluştuğu andan itibaren egemen sınıfların dikkatini çekmekle kalmayan aynı 
zamanda emekçi halk kitlelerinin de sempatisini kazanan HBDH'nin misyonunu 
oynaması, güçlendirilmesi ve daha aktif hale getirilmesi, özellikle içinden geçilen 
süreçte, açık faşizm koşullarında çok daha önem arzetmektedir. 
 
Açık faşizm koşullarında en barbar ve fütursuzca saldırılar katmerleşerek ve sınır 
tanımadan devam etmektedir. Halk kitlelerinin de maruz kaldığı bu saldırıların en 
yoğunu ve en koyusu silahlı devrimci, sosyalist, yurtsever hareketlere olması ve bu 
saldırılarda sayısız devrimcinin yaşamını yitirmesi, işkence görmesi dahi 
mücadelenin ortaklaştırılması ve birlikte mücadele yürütülmesi gerektiği-
zorunluluğu noktasında ön açıcıdır. 
 
Baskı ve korku ikliminde her türlü anti-demokratik uygulama ve azgın sömürü ve 
yağmanın gölgesinde sindirilen, kutuplaştırılarak birbirine düşman edilen, şöven 
politikalarla gözleri karartılan halk kitlelerinin içten içe biriken öfkesinin doğru 
ellerde ve doğru yönlendirmeyle mücadeleye sevk edildiğinde büyük kazanımlar 
sağlıyacağı gerçeği devrimci-sosyalist hareketleri göreve çağırırken, içinden geçilen 
süreç aynı zamanda hızlı davranmaya da zorlamaktadır. 
 
Faşizmin azgın saldırıları karşısında dağınık ve daralmış halleriyle altından 
kalkılamayacak ve karşılanamayacak görevlerin birleşik mücadeleyle aşılabileceği 
gerçeği HBDH'ni daha da güncel duruma getirmektedir. Bu anlamıyla HBDH, bu 
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açık faşizm koşullarında stratejik önemde ele alınması gereken ve bu perspektifle 
geliştirilerek ilerletilmesi gereken devrimci bir oluşumdur. 
 
Partimizin kuruluşunda aktif yer aldığı ve fakat yeterli düzeyde aktivitesini 
koyamadığı, kitlelerini ve örgütlü güçlerini bu devrimci mevziyi sahiplenmede 
yönlendiremediği bir gerçektir. Stratejik savunularımıza, ittifak ve eylem birliği 
politikalarımıza uygunluğu tartışmasız olan HBDH'nin geliştirilerek 
yaygınlaştırılması, ortak çalışma-dayanışma kültürünün hem örgütler arasında hem 
de halk kitleleri arasında yaşamsallaştırılması ve aynı zamanda güçlerin 
birleştirilerek faşist saldırılar karşısında daha güçlü duruşlar ve vuruşların 
yapılabilmesi için zorunludur ve devrimci bir görevdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enternasyonal Alan ve  
Komünist Enternasyonal 

 
 
Proleter dünya devriminin Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki mevzisi olan partimizin, 
somut coğrafya görevleri proleter dünya devriminin görevlerinden bağımsız 
değildir. Biçimde ulusal bir özellik taşısa da, komünist dünya perspektifi ve 
yönelimi partimizi enternasyonalist bir parti yapmaktadır. Somut devrim 
görevlerinde yüklendiği misyonun Proleter dünya devrimi kapsamında parçadaki 
görev olarak ortaya çıksa da, emperyalist dünya sistemi gerçekliğinde sistemden 
koparılacak her bir parçanın proleter dünya devriminin somut kazanımı olacağı 
açıktır. 
 
Partimizde bu bilinçle, mevzisi olduğu proleter dünya devriminin somuttaki görev 
ve sorumluluğuyla hareket ederken dünya devrim mücadelesi karşısındaki 
sorumluluklarının da bilincindedir. 
 
Emperyalist kapitalist sistem yaşadığımız dünya üzerindeki sömürü, baskı, işgal ve 
katliamlarının görülmemiş düzeyde artırmış, bununla birlikte sırf yaşadığımız dünya 
değil, evreni de içine alan boyutta tüm canlıların yaşamını da ciddi anlamda tehdit 
eden yıkım ve tahriple kendi içindeki çürümesini derinleştirmektedir. 
 
Emperyalizme, emperyalist işgallere ve emperyalizm patentli tüm ekonomik 
politikalara karşı ezilen halkların ve ulusların mücadeleleri diriliğini korumakta-
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sürmektedir. Ortadoğu dan Afrika’ya bir çok ülkenin emperyalistlerce işgal edilmesi 
ve bu işgaller karşısında işgal karşıtı direnişlerin-mücadelelerin varlığı güncelliğini 
korumaktadır. 
 
Diğer yandan dünyanın-evrenin geleceğini tehdit eden ekolojik dengedeki kırılma 
da dünya halklarının dikkatini daha çok çekmiş durumda, dünyanın her yerinde anti-
kapitalist eğilimler de taşıyan itirazlar ve protestolar yükselmekte ve 
yaygınlaşmaktadır. 
 
Emperyalizmin yaşadığı ekonomik krizler, geri kalmış bağımlı-yarı sömürge 
ülkelere taşınarak atlatılmaya çalışılırken, bura coğrafyaların zenginlik kaynakları-
emek güçleri yoğun sömürü ve talanın konusu olurken, karşıtlık olarak bura 
halklarının mücadelesini genişletmekte, yeni yeni devrimci -sosyalist dinamikler 
oluşmakta veya örgütlenmektedir. 
 
Emperyalist ekonomik politikaların geri kalmış ülkelere yükü, her bir yerelde 
derinleşen sömürü ve baskı olurken siyasi olarak ta merkezileşmeyi gündeme 
getirmekte, yerel iktidarlarda otoriterleşme-faşist yönetimler eğilimini 
güçlendirmekte veya ihtiyacı doğurmaktadır. Bu durum halk kitleleri üzerindeki 
baskıların daha da artacağına, ama karşıtı olarak ta halk kitlelerinin mücadelesinin 
de daha da yükseleceğine ve gelişeceğine işarettir. 
 
Genel olarak bakıldığında dünyanın kırları olarak adlandırılabilecek yerlerinde 
devrimci durum güncel, kitle hareketleri diri ve canlı, silahlı devrim mücadeleleri 
sınırlı olsa da güçlerini korumakta, genel olarak işgal ve emperyalizm karşıtı 
direnişler yaygındır. 
 
Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya irili ufaklı, silahlı-
silahsız sayısız ilerici-devrimci özellikler barındıran hareketler vardır veya yeni yeni 
oluşmakta olanlar vardır. 
 
Partimiz, dünya halklarının her bir yereldeki ilerici-devrimci mücadelelerine sahip 
çıkarken her bir mücadelenin proleter dünya devriminin hizmetinde ya da proleter 
dünya devrimi perspektifiyle hareket etmesinin gerçek kurtuluş için gerekli ve 
zorunlu olduğunu savunmaktadır. 
 
2000’li yılların başında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da gelişen halk ayaklanmalarının 
demokratik içeriğine rağmen bura halklarının devrimci-komünist önderliklerden 
yoksun olmasından kaynaklı egemen sınıfların kendi sınıfsal çıkarlarına manipüle 
edilip sistem içine çekilmesinin tecrübesi yenidir. Devrimci-komünist önderlikte 
olmayan mücadelelerin içeriği ne kadar devrimci-demokrat olsa da ve ne kadar 
kitlesel olurlarsa olsunlar uzun soluklu yürümeye mecallerinin olmadığı, sistemin 
dışına çıkma yeteneği gösteremeyecekleri “Arap baharı” denilen kitlesel 
başkaldırılarda görüldü. İhtiyaç olan devrimci-komünist öznelerdir, önderliklerdir. 
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Dünyanın birçok yerinde diri-ilerici hareketler varken ve kitlelerin kendiliğindenci 
mücadeleleri canlılığını korurken Uluslararası alanda komünist bir enternasyonal 
hareketin olmaması büyük bir boşluk, kabul edilemeyecek bir durum, komünistler 
açısından da büyük bir zaaf ve duyarsızlıktır. Uluslarrası alanda enternasyonal bir 
komünist ve devrimci harekete olan ihtiyaç acildir, zorunludur. 
 
Partimizin 2. ve 3. kongrede komünist nitelikte Komünist enternasyonalin ve daha 
geniş kapsamlı olmak üzere devrimci enternasyonal hareketin oluşması için güçlü 
bir zemin olduğunu vurgulamış, fakat sosyalizm deneyimleri ışığında bunun maddi 
bir güç haline gelmesi için gerekli olan ideolojik mücadelenin de zaman 
geçirilmeden yürütülmesi gerektiğini belirtmişti. 
 
Var olan fakat uzun bir süredir işlevsizleşen ve dağılan DEH’in, bileşenlerinin 
ideolojik tartışmalar zemininde daha ileri seviyede bir birlik zeminini yakalaması ve 
DEH dışında kalan komünist hareketleri de içine alarak Komünist Enternasyonal 
Hareketin oluşturulmasını perspektif olarak benimsemişti. Fakat geçen süreç içinde 
bunun pratik bazı adımları atılmış olsa da ne partimiz bu konuda üzerinde düşen 
sorumluluğu yerine getirmiş ne de Uluslararası Komünist Hareket bu konuda 
girişimde bulunmuştur. 
 
Parti 4.kongremiz bu durumun aşılmasının önemi üzerinde durmuş ve üzerine düşen 
sorumluluk noktasında özeleştirel yaklaşmıştır. Parti 4.kongremiz 3.kongrenin 
perspektifini sahiplenirken aynı zamanda bölgesel girişimlerinde önemini 
vurgulamış ve bölgesel düzeyde de yapılabilecek birliklerin-ittifakların vb 
oluşumların sürece müdahale etmede, halkların mücadelesini birleştirmede ve 
devrimci-komünist önderliklerle buluşmasındaki yerinin önemine vurgu yapmıştır. 
 
Yapılabilecek her düzeyde birlikteliklerin oluşturulması noktasında 4.kongremizin 
birlik ve eylem birliği yönelimi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesinin zemininin 
bugün daha güçlü olduğu gerçek durumdur. Anti-faşist enternasyonal hareket, 
devrimci enternasyonal hareket, komünist enternasyonal hareket perspektifinin 
bölgesel-yerel düzeyde hayata geçirilmesinin olanaklarının bulunduğuna da işaret 
eden 4.kongremiz, bu doğrultuda pratik adımlar atılmasının ve somut 
görevlendirmeler yapılmasının önemini belirtmiştir. 
 
 

Savaş Stratejisi /  
Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi 

 
 
Savaş stratejimiz, Sosyalist Halk Savaşı Stratejisidir; bunun stratejik-taktik 
unsurlarını, askeri biçim ve örgütsel görevlerini, açık-kapalı tüm mücadele araç ve 
biçimlerini barındıran bütünlüklü devrim savaşımı stratejisidir. Savaş, silahsız 
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siyasetin tıkandığı yerde devreye giren silahlı siyasettir. Keskin sınıf çelişkilerinin 
antagonist niteliğinde bu çelişkilerin çözüm metodu ya da zora dayalı çözüm 
biçimidir. Siyaset savaştan, savaş siyasetten tecrit değildir. Savaş, siyasetin kanlı 
biçimi, en üst halidir.    
 
Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi bağlamında tarif edilen genel strateji savaş 
stratejisini de barındıran bütünlük içindedir. Savaş stratejisi, genel stratejimiz olan 
Sosyalist Halk Savaşı Stratejisinin temel bir bileşenidir. Sosyalist Halk Savaşı 
Stratejisi, coğrafyamız şartlarında Sosyalist Devrimi gerçekleştirmeye dönük her 
bileşeni ya da unsuruyla genel bir devrim stratejisidir. Partimiz bir siyasi savaş 
partisidir. Siyasi savaş partisinin devrim stratejisi savaştan bağımsız bir strateji 
olamaz. Dolayısıyla Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi bir anlamıyla savaş stratejisidir. 
Devrim, devrimci savaşla gerçekleştirilebilir ise (ki öyledir), o halde devrimin 
stratejisi objektif olarak bir savaş stratejisidir. Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi 
Sosyalist Devrimin stratejisidir, aynı zamanda bir savaş stratejisidir. Parti 4. 
Kongremiz, Parti 3. Kongremizde kararlaştıran bu stratejiyi yeniden onaylayarak 
kabul etmiştir. 
 
 
Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi(SHSS) 
 
 1)- Devlet ve yönetim biçiminin sürekli faşizm olduğu emperyalizme bağımlı 
yarı-sömürge durumundaki komprador tekelci kapitalizmin hakim olduğu ülkemizde 
(ve ülkelerde) Sosyalist Devrimi gerçekleştirmenin yeni stratejisidir. Bizim gibi 
ülkelerde Sosyalizm için Sosyalist Devrimin zora dayalı devrim stratejisidir. Yani, 
silahlı mücadele ve bunun bir biçimi olan savaşla karakterize olan ama diğer bütün 
mücadele biçimlerini de içeren kapsamda genel devrim stratejisidir. 
 
Çözülmüş olan feodalizm sınıf olma nteliğini yitirmiş, feodal kalıntılar olarak 
varlığını sürdürmektedir. Bu feodal kalıntılarda temsil edilen feodal üretim ilişkisi 
ve üretim tarzı derinleşen çözülme temelinde cılızlaşma derecesinde tasfiyeye maruz 
kalmıştır. Köylülük nüfusu ve toprak sorunu demokratik devrimi gündemde tutacak 
boyutta değildir. Geriye kalan demokratik meseleler ve toprak sorunu eksenindeki 
görevler bir demokratik devrimi gerektiren yeterlilikten uzak olup, Sosyalist 
Devrime havale edilmiş ya da Sosyalist Devrimle çözülecek sorun veya görevlerdir. 
Demokratik devrimin özünü köylü toprak sorunu olarak tarif eden demokratik 
devrim savunucuları, salt demokrasinin getirilmesi vesilesiyle demokratik devrimin 
aktüel olduğunu ileri süremezler. Tersi görüş, demokratik devrimi kavramayan veya 
demokrasi getirmeye indirgeyen, dolayısıyla demokratik devrimin içini-özünü 
boşaltan çarpık anlayışlardır. 
 
“Devrim gerçekleşmedi, feodalizm nasıl tasfiye oldu?” sorusuyla demokratik 
devrimi savunan görüşler de bir o kadar çürüktür. Demokrasi mücadelelerinin 
kazanımlarıyla ödünler vermeye zorlanan burjuvazinin kendi sistemleri içinde ve 
iktidarları altında biçimlendirmek zorunda kaldıkları ya da mücadelenin baskısı 
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altında mecbur kaldıkları “iyileştirmeler” onları devrimci-ilerici yapmadığı gibi, 
feodalizmin komprador özde de olsa gelişen tekelci kapitalizmin gelişmesinin 
sonucu olarak tasfiye olması veya tasfiyesinin derinleşmesi gerçeğini inkar ederek, 
bu gerçeğin tespitini burjuvaziye ilericilik atfedildiği yorumuyla eleştiren anlayışlar 
da sorunlu anlayışlardır. 
 
Gelişmeyi bütünlüklü şartlar ve konjonktürel koşullar içinde değerlendirmeyen bu 
görüşler, “burjuvazi ilerici olamaz, devrim olmadan feodalizm tasfiye olmaz” 
şeklindeki kurguyla çıplak gerçeği reddeden dogmatik görüşlerdir. Bu görüşlere 
kalırsa, ne sınıf mücadeleleri değişimleri zorlayarak burjuvaziyi “reformlara”-
iyileştirmelere iterek üretim ilişkileri ve üretim tarzı değişiminde ya da toplumsal 
sistemde değişime yol açabilir, ne de emperyalist sermaye bu sistemlere nüfuz 
ederek bunları kendi çıkarlarına uygun biçimlendirebilir... 
 
Oysa, hem sınıf mücadelelerinin basıncı burjuvaziyi ödünler vermeye iter, hem 
emperyalist sermaye bu pazarları genel çıkarları temelinde yeniden biçimlendirir ve 
hem de burjuvazi mevcut dünya şartlarına uygun olarak kendi çıkarlarını koruyarak 
derinleştirme temelinde(sömürü, talan payını büyütme ve iktidarlarını güne 
uyarlayarak tahkim etme temelinde) belli biçimsel değişimleri kendi eliyle yapar. 
İlerici olduğu için değil, zorunlu olduğu için ve çıkarlarına daha uygun olduğu için... 
 
Özcesi, burjuvazi ilerici-devrimci olmadığı halde ve demokratik devrim 
gerçekleşmediği halde, yukarıdaki sebepler zemininde toplumsal sistem gerici 
karakteri üzerinde olmak kaydıyla değişimlere uğrar-uğramıştır. On yıl önceki 
koşullardan bugün bahsetmek zordur. Dünün feodal kalıntılarından bugün olduğu 
gibi bahsetmek zordur. Feodal üretim ilişkileri ve üretim tarzı belli bölgelere 
sıkışarak cançekişen vaziyettedir. Gelişen teknik ve teknolojinin üretim ilişkileri ve 
üretim tarzına etkisi, bu teknolojinin yaygınlaşan kullanım düzeyi vb dikkate 
alınacak düzeydedir... 
 
Dolayısıyla bu durumdaki feodalizmi abartarak yeni demokratik devrimde ısrar 
etmek tutuculuktan öteye geçmez. Ama, hakim hale gelmiş olan komprador tekelci 
kapitalizm koşullarında sosyalist devrim çıplak bir gerçek olarak mevcut toplumsal 
sistemin niteliğine denk gelen bir devrim süreci olarak önümüzde durmaktadır... 
 
Bu süreç hakim sınıfların devlet ve yönetim biçiminde sürekli faşizmi uygulayan 
özelliğiyle tipik bir karakteri, diğer kapitalist ülkelerden farklı olarak biçimlenen bir 
siyasi sistemi ifade etmektedir. Devrimimizin temel güçleri de bu toplumsal 
sistemdeki gelişmelere bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. Bundandır ki, Sosyalist 
Halk Savaşı Stratejisi bu şartlarda geçerli olan devrim stratejisidir. 
 
 2)- SHSS, eski tarzda Halk Savaşı Stratejisinden farklı olduğu gibi, eski 
tarzda toplu ayaklanma stratejisinden de farklıdır. Ne eski tarz Halk Savaşını, ne de 
eski tarz toplu ayaklanmayı benimsemez. İkisinden de ayrı biçimlenir. Aynı 
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zamanda bu iki stratejinin yeni tarzda ele alınıp birleştirilmesinin yeni biçimini ifade 
eder. 
 
Yeni Demokratik Devrimin stratejisi olarak kabul edilen Halk Savaşı stratejisini, 
Sosyalist Devrimin gündemde olduğu toplumsal koşullarımızda geçersiz sayar. 
Sosyalist Devrim için kabul edilen eski tarz toplu ayaklanma stratejisini de 
toplumsal koşullarımızda geçersiz görür. Ancak her ikisini de her unsuruyla katıksız 
ve mutlak biçimde reddetmez, reddedilmesini doğru bulmaz. Yeni tarzda olmak 
kaydıyla toplu ayaklanma stratejisini esas alır ve yeni tarzda(Sosyalist tarzda) olmak 
kaydıyla Halk Savaşını devrimde stratejik bir unusur olarak ele alır. Bu kavrayış 
çerçevesinde olmak şartıyla, bu iki stratejinin birleştirilmesini veya birleşikliğini 
Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi olarak tanımlar, kabul eder. 
 
 Buna göre; 
 
 a)- Yeni Demokratik Devrim için bir Halk Savaşı Stratejisini ve bu stratejinin 
Kurtarılmış Bölgeler ve Kızıl Siyasi İktidarlar perspektifini, iktidarın parça-parça 
alınışını, devrimin kırlardan şehirlere doğru gelişimini, dolayısıyla devrimin niteliği 
ve devrimin izleyeceği yolu vb vs Halk Savaşı Stratejisinin genel kurgusunu 
geçersiz görerek, Sosyalist Devrim ve Sosyalist Halk Savaşı Stratejisinin 
geçerliliğini benimser, ve; 
 
 b)- Devrimin zora dayalı gelişme ilkesini sağ pasifist açıdan yorumlayarak, 
devrimin uzun barışçıl mücadele süreci içinde örgütlenip güç biriktirme suretiyle 
son tahlilde toplu ayaklanmayla devrimin gerçekleştirilip iktidarın ele 
geçirilebileceği tezine dayanan eski tarz toplu ayaklanma mantığını reddederek, 
Sosyalist devrimin başından itibaren silahlı mücadele içinde gelişeceği öngörüsüyle, 
bu mücadele boyunca halkın silahlandırılmasını görev edinerek devrimin silahlı 
güçleri ve ordusunun tesis edilmesini hedefleyen, kır ile şehir diyalektiğini kurarak 
şehirleri esas alan ama kır gerilla savaşının devrimde stratejik öneme sahip olduğu 
bilincine dayanan kavrayış temelinde Sosyalist Halk Savaşı Stratejisini savunur. 
 
Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi, coğrafyamız koşullarında örgütlenip 
gerçekleştirilecek olan devrimin en etkili yoludur. Devrimimizin başarısı ve zafere 
ulaşması Sosyalist Halk Savaşı Stratejisiyle mümkündür... 
 
Genel savaş stratejisi kapsamında yürütülen tartışmaların yanı sıra, 4. kongremiz 
aynı gündem üzerine, düşmanın teknik ve teknoloji donanımlı olarak yeni tarzda 
geliştirdiği askeri ve siyasi saldırıları ve buna dönük izlememiz gereken taktik 
yönelimleri konu alan ayrıntılı tartışmalar da yürütmüş ve doygunluğa ulaşan 
tartışmalardan sonra aşağıdaki kararı almıştır. 
 
“.... Parti 3. Kongremiz HKO-PHG merkezli şekillendirdiği Sosyalist Halk Savaşı 
stratejisi, kongre irademizce doğru bulunmaktadır. Partimizin savaş stratejisi 
doğrultusunda girmiş olduğu pratik yönelimin olumlu ve olumsuzlukları raporlarda 

106



 

ifade edilmiştir. 3. Kongre sonrası planlanan savaş stratejisine uygun olarak MK 
yeterli bir planlama yapamamış ve sürdürülen çalışmalarda çok olumlu gelişmeler 
olmasına karşın önemli eksiklikler de açığa çıkmıştır. Bu eksikliklerde Partinin 
savaş stratejisini bütünlüklü olarak kavramaması ve ona uygun 
konumlanmamasının payı vardır. MK yaşanan gelişmeler karşısında bu eksikliğini 
görmüş ve savaş güçlerinin daha planlı bir yönelimle konumlandırılmasını 
planlamıştır. Kongremiz bu yönelimi doğru bulmuş ve güçlendirilmesi noktasında 
gerekli çalışmaların yürütülmesini kararlaştırmıştır......” 
 
 
Bu karara temel oluşturan tartışmaların, karşı-devrimci siyasi şartların analizini 
yaparak, bu şartlarda düşmanın yeni askeri savaş teknikleri ve tarzıyla geliştirdiği 
stratejik imha saldırıları temelinde gündeme gelen koşullar ve bu koşullarda 
partimiz başta olmak üzere gerilla güçlerinin verdiği ağır kayıplar ile devrimci 
savaşımızın karşı-karşıya olduğu sorunları değerlendiren boyutu alt başlıktaki 
gibidir. 
 
 
Düşmanın Stratejik Saldırılarla Geliştirdiği Siyasi Süreç ve Sosyalist 
Halk Savaşı’nda Ölümsüzleşen Yoldaşlarımız 
 
Yüce amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemek, ona uygun bir donanım ve duruşu şart 
koşar. Aksi duruş, ne kadar güzel ve coşkulu duygular taşınıp söylemde ne oranda 
büyük iddialar ileri sürülse de, pratikte bunlara sahip çıkmamak olur. Bilmek 
yapmaktır ilkesine sıkı sıkıya sarılmak vazgeçilmezdir. Dünyayı değiştirme iddiasına 
sahip olanlar için bu bir zorunluluktur. Çok iyi bilinmeli ki, komünist önderlerimizin 
sadık takipçileri olabilmek, “bilmek yapmaktır” ilkesini sosyal pratiğe dökmekle 
olur. 
 
Evet, yol uzun ve oldukça çetin. Faşist bir devlete karşı sınıf ve halkın devrimci 
mücadelesi yürütülmektedir. Bu savaşım, başından sonuna kadar kanlı bir seyir 
izleyecektir. Nitekim bu seyirde süre gitmektedir. Ancak şu gerçek silinmezcesine 
beyinlere kazınmalıdır. Devrimci savaşımızın çetinliği kaba anlamda uzunca bir 
süreci kapsayan kanlı bir savaş oluşuyla sınırlı değildir. Çetinliği, uzun süreli 
savaşın içinde çözüm bekleyen yığınca çelişkinin varlığıdır. Görev, bu çelişkilere 
çözüm gücü olabilmektir. Büyük zorluklar, karmaşık çelişkiler, kayıplar hatta 
yenilgi ve ihanetler olmaksızın her şeyin, her an sükûnetle yolunda gitmesini 
beklemek, bunlara hazırlıklı olmamak, yok oluştur… (Cemal Çakmak) 
 
Egemen sınıflara karşı yürütülen hiçbir mücadele ve hiçbir devrim, bedel 
ödemeksizin gelişmemiştir. Emperyalizm ve Faşist Türk devletinin varlığı halkımızın 
her türden sömürü cenderesinde yok olması demektir. Bu gerçeğe karşı koyup 
halklarımızın özgürlüğü sosyalizm ve komünizm mücadelesinin zafere ulaşması için 
canlarını veren ve mücadelenin en önündeki bayrak taşıyıcıları olan şehitlerimizin 
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bizlere bıraktığı miras bu mücadelede sergilenmesi gereken duruşun ne olması 
gerektiğinin en berrak ifadesidir. ( Yılmaz Kes) 
 
2014 yılından 2018 yılına kadar geçen süreçte partimize bağlı HKO saflarında şehit 
düşen yoldaşların nasıl şehit düştüğüne dair devrimci kamuoyuna ve ailelerimize 
dönük gereken açıklama olanaklar çerçevesinde yapılırken, yaşanan savaş süreci ve 
bu sürecin yaşamsal güvenlik tehditlerinden kaynaklı olarak ölümsüzleşen iki 
yoldaşımız ile ilgili açıklama esasta yapılamamıştır. Yakın ilgililer kapsamında 
sınırlı olarak açıklama yapılmış ama geniş kamuoyuna dönük açıklama 
yapılmamıştır. 
 
Dolayısıyla toplam olarak; 20 Eylül 2014’de Derman (Tugay Akdemir), 1 Eylül 
2015’de Şirin (Nazmiye Nur Çalıklı), 1 Ağustos 2017’de Şahin (Yılmaz Kes), 
Mercan (Sevda Serinyel), Doktor (Mahir Özgül), 18 Ağustos 2017’de Şiyar (Fırat 
Kasun), Fırat (Uğur Yalçin), 26 Eylül 2017’de Mesut (Cem Gürgül), İsyan (Özcan 
Öner), 16 Kasım 2017’de Cenk (Eren Tali), Lori (Güler -Eylem Zeytin), Savaş 
(Fırat Taşğın), Deniz (Cemile Kocakaya) olmak üzere 13 yoldaşımız Sosyalist Halk 
Savaşı siperlerinde ölümsüzleşmişlerdir. 
 
Her bir yoldaşın partimiz tarihine, sosyalizm ve komünizm mücadelemizin tarihine 
bıraktığı önemli katkılar vardır. En başta da, sonunda fiziki yitimin de olabileceğini 
bilerek mücadelenin en çetin alanında en önde görev alma bilinçleri ve duruşları ile 
önemli bir katkı yapmışlardır. Burjuva kapitalist sistemin nimet diye sunduğu 
kırıntıları reddedip günümüz dünyasında “insan” olabilmenin, bu emperyalist 
kapitalist sisteme karşı amansız bir savaşım ile yıkma eylemini en ön safta durarak 
verilebileceği gerçekliğini pratikleştirerek mümkün olacağı bilinciyle hareket 
etmiştirler.  Emperyalizm ve Proleter Devrimler Çağında, Sosyalizm ve Komünizm 
mücadelesinin en öndeki bayrak taşıyıcıları olmuşlardır... 
 
Gerek düşmanla girilen çatışmalarda gerek doğayla yaşanan mücadeleden sonra 
yaşanan kayıplar, gerek askeri kaza sonucu yaşanan kayıplar, gerekse diğer 
nedenlerle yaşanan kayıpların niteliği farksızdır. Hepsi komünizm uğruna 
ezilenlerin saflarında ödenen bedeller ve mücadelenin ölümsüzleridir.. 
Ölümsüzlerimizin duruşu ve açtığı yol her daim mücadelenin kararlılıkla 
sürdürülmesi gerektiği mesajını verirken, belirli dönemler vardır ki bu mesajın daha 
ötesinde başka anlamalar içermektedir. Bu gerçeklik, sosyalizm ve komünizm 
mücadelesinin yaşandığı bütün coğrafyalarda çeşitli zaman dilimlerinde kendini 
gösterdiği gibi, bugün de bu temelde kendini ortaya koymaktadır. 
 
Evet, mücadele şehitlerinin ortaya koyduğu bugün bu gerçekliktir. İçinden geçilen 
süreç ve kavgada ölümsüzleşmeler sıradan ele alınamaz. Ödenen bedeller ve 
sergilenen duruş doğru anlaşılmalıdır. Ne süreç klasik anlamda düşman 
yönelimlerinin olduğu bir süreçtir, ne de şehitlerin kararlılık ve duruşları sıradan bir 
militan duruşudur. Bugün gerek parti saflarında gerekse devrimci hareket saflarında 
ölümsüzleşenlerin açtığı yol, gösterdiği pratik-politik hat, faşizm karşısında 
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dönemin mücadele biçimini ve gösterilmesi gereken kararlılığın ne düzeyde olması 
gerektiğini işaret etmektedir, etmiştir. Düşmanın her türden saldırı ve imha konsepti 
ancak daha yüksek bir direniş ve savaşım ile alt edilebileceği, aksi yaklaşımın sınıf 
mücadelesinden düşme anlamına geleceğini anlatan net bir duruştur. Hiçbir 
ikircikliğe ve kafa karışıklığına yer bırakmayacak kadar, pratik mücadelede partinin 
ve dost güçlerin ne yapması gerektiği şehitler tarafından belirlenmiştir. İçinden 
geçilmekte olan süreç doğru anlaşılmadıkça şehitlerin tutumları ve sergiledikleri 
duruş da doğru anlaşılmamış olacaktır. Bu da ödenen onca bedele rağmen 
mücadelenin hak ettiği düzeyde ilerlemeden geri kalması demektir. 
 
*** 
 
Türk hakim sınıflarının bugün geldiği düzey ve saldırganlıklarının geldiği aşama, 
yakın dönemi açısından kısaca okunduğunda, aslında bu yönelimin nereye evriltmek 
istendiği ve mücadele hattının buna karşı nasıl örülmesi gerektiği aleni gözler önüne 
serilmektedir. Egemen sınıfların yakın geçmişi hayli çalkantılı geçmiştir. Bu 
çalkantılı dönem hakim sınıflar içerisinde yeni ittifaklar ve tasfiyeler olarak 
sürerken ezilen Türkiye-Kuzey Kürdistan halkları açısından faşizmin, baskının her 
geçen gün katmerleşerek üzerlerinde artması olarak yaşanmıştır. Faşizm Türk hakim 
sınıfları devletinin kurulduğu günden beri yönetim biçimi iken, yaşanmakta olan 
döneminde kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu süreç mevcut faşist iktidarın 
iş başına geldiği zaman diliminden beri sistematik olarak ele alınan ve her aşamada 
başka politik manevralar ile sürdürülen bir dönemdir. 
 
ABD Emperyalizminin GOP projesi çerçevesinde üretip Türkiye-Kuzey Kürdistan 
halklarına sunduğu AKP faşist iktidarı daha üretildiği ilk günden itibaren kendisine 
biçilen misyonu belli olup, Türk hâkim sınıflarının belli bir kliğinin ittifak gücü 
olarak oluşturulmuştur. Dönemsel olarak ittifak güçleri ve de kendisine sunulan 
misyonu değişse de, özünde ABD ve diğer emperyalist güçlerin bölgedeki 
jandarmalarından biri olacak ve yayılmacı emperyalist politikaların hayata 
geçirilmesinin bir piyon aktörü olacaktı. 
 
GOP kapsamında kendisine sunulan misyona uygun olarak Türkiye-Kuzey 
Kürdistan ve Ortadoğu coğrafyasında ilk kuruluş süreçlerinde demokrasi 
görüntüsüyle sunulan AKP, uzun yıllar bu görüngüde bölgede emperyalist 
politikaların hayata geçirilmesinde bir aktör olarak rolünü oynamıştır. Bu çerçevede 
Ortadoğu’da Müslüman kardeşler ile ortak çalışıp Arap ayaklanmalarının egemenler 
lehine sonuçlanması için rol oynarken, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da 
“demokratikleşme-reformlar” adı altında politikalar hayata geçirmiştir. 
 
Müslüman kardeşlerin Ortadoğu’da yaşadığı gerileme sonrası Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da kimi politikalar ve pozisyonlar değişmiştir. PKK ile sürdürülen “barış-
çözüm” adı altındaki kontrollü tasfiye süreci, Ortadoğu’da dengeler değişince Türk 
hâkim sınıflarının yönelimi de buna paralel değişmiştir. Daha doğrusu AKP iktidarı 
bölgede güç olma emellerini gerçekleştirmek için Türkiye-Kuzey Kürdistan’da ve 
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bölgede dolaylı yürüttüğü saldırganlığı aleni bir biçime dönüştürmüştür. 
Ortadoğu’da emperyalist politikalarca yaratılan gerici İŞİD faşizmi, Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da AKP-MHP faşizmine dönüşmüştür. Bölgede daha önce Müslüman 
Kardeşler ile sürdürülen politikalar artık İŞİD eliyle ve bizzat AKP-MHP faşizmi 
desteği ile sürdürülecekti... Politik dengeler ne tek başına ülke gündemine bağlı 
olarak değişmiştir ne de bölge düzleminde yaşanan gelişmelerle değişmiştir. 
 
2014-15 yılında Kobane’nin İŞİD faşizminden kurtarılması ve Batı Kürdistan-
Rojava’daki demokratik gelişim sonrası AKP faşist iktidarının ve emperyalist 
efendilerinin politikaları değişmiştir. AKP artık yüzündeki demokrasi maskesini 
çıkarmış gerçek karakterine has faşist yüzü alenen açığa çıkmıştır. Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da sürdürdüğü sözde “demokratikleşme” hamlelerine karşın, kitlelerin her 
geçen gün ilerici ve devrimci saflarda birleşme eğilimi, artık istediği her politikayı 
hayata geçiremeyeceği gerçekliği ve yaşanan Gezi-Haziran ayaklanması, 6-7 Ekim 
serhildanları (ve daha sonra Özyönetim ayaklanmaları) sonrası bizzat kendi 
iktidarının tehlikede olduğunu anlamış, faşizm ve baskının arttırılarak kitlesel 
katliamlarda dahil, başta Kürt Ulusal Hareketi ile beraber devrimci güçler olmak 
üzere toplumun geniş kesimine dönük top yekûn imha konseptini devreye 
koymuştur. 
 
“Barış süreci” olarak lanse edilen süreç bu imha konseptinin hayata geçirilmesi için 
bir hazırlık sürecidir. Yani Türk hâkim sınıfları bu süreci geliştirecekleri faşist 
saldırıların bir hazırlığı olarak ele almışlardır. Türk hâkim sınıfları baştan itibaren 
Ortadoğu da yayılmacılığı merkeze alan bir yaklaşım ile sahnede yer alacak 
politikalar hayata geçirmiştir. İç politikada da buna uygun pratik politik bir hat 
çizmeye çalışmıştır. 
 
Bir dönem, geniş kesimlere demokratik reform hareketi olarak sunulsa da, bu çok 
uzun sürmemiştir. Gerek bölgede yaşanan gelişmeler, gerek ülkede açığa çıkan yeni 
durumlar, gerekse hâkim sınıfların ittifak güçleri arasında yaşanan çelişkiler mevcut 
“demokratikleşme” süreci adı altında sürdürülen politikaların ortadan kaldırılarak 
top yekün imhaya dayalı faşist saldırganlık devreye konulmuştur. AKP iktidarının 7 
Haziran 2015 sonrası ortaya koyduğu politikaları sürecin belirleyeni olmuştur. 
 
Esasen politikaları belirli olmasına karşın 7 Haziran 2015 sonrası parlamento da 
ortaya çıkan durum ve kitlelerin devrimci hareket etrafında birleşme eğilimi AKP 
iktidarının politikalarını bir an önce değiştirmesini de gündeme getirmiştir. Bu süreç 
içerisinde iktidar ortağı klik ile de bir iktidar savaşı yaşaması hayata geçireceği 
politikalarda kısa bir zaman yavaşlamasına sebep olmuştur. Her ne kadar politik 
olarak saldırganlığı devreye koysa da hali hazırda kendi içinde yaşadığı iktidar 
kavgası AKP iktidarını zorlayan bir durum yaratmıştır. Bu iktidar savaşı yaşandığı 
süre içerisinde AKP geliştireceği saldırı konseptinin ortağını da MHP ve kızıl 
elmacı ulusalcı kanat içerisinde bulmuştur. Bu ittifak 7 Haziran seçimleri sonrası 
Türk hâkim sınıflarının en gerici-faşist kliklerinin uzlaşısı üzerine gelişmiştir. 
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CHP kendisini bu sürecin dışında gösterse de aslında hayata geçirdiği politikalar ile 
bu ittifakın ortağı olduğunu göstermiştir. Hem parlamento hem de sürecin köşe 
taşlarını belirleyen politikaların hayata geçirilmesinde oynadığı rol bunu ispatlar 
niteliktedir. Bugün de iktidara muhalif olarak geniş kesimlere sunulmaya çalışılsa 
da, son tahlilde AKP-MHP faşist iktidarının özellikle devlet-bekaa eksenli 
politikalarını destekleyen bir yerde durmaktadır. Yaşanan mevcut parlamenter 
sistemden otokratik devlet yapılanmasına geçiş sürecinin aslında Türk hakim 
sınıflarının tam uzlaşısı üzerine gerçekleştiği, CHP’nin ise bu süreçte sadece 
kitlelerin enerjisini kendisinde biriktirme ve iktidarda daha fazla söz sahibi olma 
istemi dışında esasta bir karşı koyuşu olmamıştır. 
 
“Hayır” kampanyası/cephesi ve Adalet Yürüyüşü de bu çerçevede okunması 
gereken süreçlerdir. Sınırlı ölçülerde kitlelerin devrimci enerjisinin biriktiği ya da 
hoşnutsuzluğun yükseldiği  dönemlerdir bunlar. Fakat CHP’nin süreçte oynadığı rol 
içten içe biriken bu hoşnutsuzluğu dindirmek ve Türk hakim sınıfları lehine sürecin 
sonuçlanmasını sağlamaktır. Bu süreci aksi yönde okumalar mevcut yönelimin 
anlaşılmasını güçleştireceği gibi, yanlış yönelimlere girilmesini de getirebilir... 
 
Oluşturulan bu faşist ittifakın yönelimi şöyle olmuştur. Kitlelerin gelişmekte olan 
devrimci kabarışı faşist ittifak ile bastırılacak bu süreç içerisinde iktidar ortağı 
klik(FETÖ) saf dışı edilecek ve yeni ittifak güçleri ile hâkim sınıfların esasta 
yayılmacılığa dayalı bölgesel politikaları, içerde koyu bir faşizm, dışarda da 
işgalciliğe dayandırılacak, bir yayılmacılık ve faşist iktidar sürdürülecekti. Ki Batı 
Kürdistan, Efrin ve Güney Kürdistan işgalleri ve işgal girişimleri bu çerçeve de 
okunmalıdır. Nitekim bu süreç içerisinde devrimci hareket tarafından kimi karşı 
koyuşlar olsa da top yekûn süreç tam kavranamamış ciddi bir karşı koyuş 
sergilenememiş, en ciddi karşı koyuş PKK tarafından öz yönetim direnişleri-
ayaklanmaları ile gösterilse de bu süreç de pratik bir kazanımla sonuçlanmamıştır. 
Öz yönetim direnişleri sürecinde Kuzey Kürdistan’da AKP-MHP faşizmi tarafından 
tam bir vahşet sergilenmiş, katliamlar gerçekleştirmiş, Kuzey Kürdistan kentleri 
yıkılmış, yıkılan kentlerdeki halk sürgün edilmiştir. 
 
Bu faşist ittifak ve iktidarın yaratılması sürecinde; yaşanan 15 Temmuz darbe 
girişimi, anayasa referandumu ve başkanlık seçimi Türk hakim sınıflarının ittifak 
güçlerinin içlerinde yürüttükleri tasfiye hareketine, başta Kürt ulusu ve devrimci-
demokratik-sosyalist güçler olmak üzere geniş emekçi yığınlarına ve halklara dönük 
saldırılar için oluşturulacak faşist iktidarın sac ayakları oluşmuştur. 
 
7 Haziran sonrası bir saldırı konsepti devreye koyulmuş ise de başta Kuzey 
Kürdistan da yapılan katliamlar olmak üzere hayata geçirilen politikaların geniş 
kesim tarafından destek bulması sağlanamamaktaydı, hala toplumda bir karşı koyuş 
mevcuttu, saldırılara rağmen devrimci güçlerin ittifakları gelişiyor, kitlesel karşı 
koyuşların zemini oluşuyordu. İşte bu süreçte yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi 
AKP-MHP faşist ittifakı açısından hem iktidardaki cemaat ve diğer kliklerin 
tasfiyesine dönüşmüş, hem de hayata geçirilecek top yekûn imha konseptinin geniş 
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kesimlerce desteklenmesinin politika malzemesi haline getirilmiştir. Ondandır ki 
bizzat AKP-MHP faşist iktidarının sözcüleri tarafından 15 Temmuz “allahın bir 
lütfu” olarak tanımlanmıştır. AKP- MHP faşist iktidarı bu darbe girişimini kendisine 
payanda yaparak OHAL ilan etmiş ve top yekün imha konseptinin önündeki bütün 
engelleri ortadan kaldırma ve katliamlarını hayata geçirecek tüm politikaları devreye 
koymuştur. 
 
Bu süreçle birlikte toplumun tümü üzerinde devlet terörü yaratılmış, katliamdan, 
işkenceye-infaza her türlü faşizan uygulamanın önü açılmıştır. Hâkim sınıflar 
kitleleri baskılayacak bir fırsat yakalamış ve bunun sonucu olarak azgın terörünü 
kitlelerin üzerinde uygulamaktan çekinmemiştir. Anayasa referandumu ile geniş 
kitlelere faşist diktatörlüğün yönetim biçimi dayatılmış, başkanlık seçimi ile de 
AKP/MHP faşist iktidarı resmileştirilmiş-pekiştirilmiştir. 
 
Bu süreç içerisinde hareketimizin de kurucu üyelerden biri olarak içinde bulunduğu, 
devrimci güç ve birleşik mücadele aracı olan Halkların Birleşik Devrim hareketi 
(HBDH)’nin ortaya çıkışı egemenler tarafından önü kesilmesi gereken bir 
gelişme/tehdit olarak tespit edilmiştir. HBDH, Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyası 
açısından devrimci-komünist güçlerin ve geniş emekçi yığınların süreci nasıl ele 
alması gerektiğini ortaya koymuştur. Topyekûn saldırı ancak birleşik bir mücadele 
ile savuşturulabilir ve düşman ancak böyle alt edilebilirdi, bu oluşum daha ilk 
günden düşman tarafından da böyle anlaşılmış ve bu oluşumun gelişmemesi için 
yoğun saldırılar da geliştirilmiştir. 
 
Düşmanın top yekün saldırı konseptine karşı birleşik mücadele hattının 
oluşturulması faşist iktidar tarafından korkuyla karşılanıp saldırganlık arttırılmıştır. 
Devrimci hareket ve Kürt ulusuna dönük imha genel sürdürülmekle beraber, HBDH 
ilk kurulduğu günden itibaren düşmanın özel yönelimi sonucu saldırılara da 
uğramıştır. Düşman geliştirdiği saldırı konsepti içerisinde HBDH güçlerine özel 
yönelmiş bu birlikteliğin somut ve işler örgütlenmelerinin olduğu alanlara da özel 
bir konseptle yönelmiştir. Dersim’de yaşanan süreç ve devletin yönelimi bunun 
bariz göstergesidir. 
 
*** 
 
Sürecin siyasal yönelimi genel hatları ile böyleyken, düşmanın askeri saldırıları da 
bu yönde-buna paralel sürdürülmüştür. Saldırganlığını “terör neredeyse oraya 
gideceğiz, savunmada değil saldırı pozisyonunda olacağız” argümanı ile dillendiren 
AKP-MHP faşist ittifakı sözcüleri aslında yıllardır sürdürdükleri klasik düşük 
yoğunluklu savaş stratejisinin değiştiğini ve konseptin bir orta yoğunlukta ele 
alınacağını da ifade etmişlerdir. Bu basit bir yönelim ve iddianın ötesinde hem kendi 
güçlerini düzenlemeyi hem yeni teknik taktik tarzlar geliştirmeyi gerekli kılan bir 
yönelimdir. 
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Nitekim son 10 yılda Türk hâkim sınıfları AKP eliyle askeri güçleri, tekniği ve ordu 
yapısında ciddi değişikliklere gitmiştir. Ergenekon, Balyoz vs. süreçlerinin 
başlatılacak savaş konsepti ile alakası bulunmakla beraber daha çok ikincil düzeyde 
ve hâkim sınıf kliklerinin ordu içerisinde hakimiyet kurma mücadelesi olarak 
seyretmiştir. Başlatılacak konseptin adımları daha çok savaş araçlarının 
geliştirilmesi ve bunların üretimi, ordu yapısında dönüşüm-modernizasyon ile 
profesyonel orduya geçiş, yeni teknik ile taktik saldırı ve savunma tarzları geliştirme 
olarak ifade edilebilir. 
 
Türk hakim sınıflar ordusunun sevk, idare ve yapısı üyesi olduğu NATO’ya göre 
dizayn edilmiştir. Bu gün geliştirdiği yeni teknik ve taktik tarzları da kuşkusuz 
bundan bağımsız değildir. Özelde bu gün “milli ve yerli” argümanı ile dillendirdiği 
yeni yapılanması ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin Afganistan ve Irak’ta hayata 
geçirdikleri saldırılarda elde ettikleri sonuçlardan yaratılan bir tarzdır. Daha önceki 
yıllarda ABD’nin Vietnam ve NATO’nun Balkanlarda sürdürdüğü emperyalist 
gerici savaşın deneyimleri ile hareket eden Türk ordusu, başarısızlığını yine 
efendilerinin ürettiği yeni tarzları ile başarıya dönüştürmek istemektedir. Geçmişte 
emperyalist orduların Vietnam’da, Kosova’da, Afganistan’da, Irak’da uygulanan ve 
uygulanmakta olan bu tarzların başarıya ulaşamadığı bir gerçek iken, AKP-MHP 
faşist iktidarı bununla sonuç almak istemektedir. Söylemek gerekir ki, tarihte 
emperyalistlerin saldırganlığı nasıl ki, gerilla savaşı karşısında galip gelemediyse, 
bugün de AKP-MHP faşizminin saldırganlığı galip gelemeyecektir. 
 
Geliştirilen bu konseptin önemli bir ayağı psikolojik savaştır. Bu aynı zamanda 
en önemli ayağıdır. Savaşta güçlerin karşılıklı savaşması ne kadar belirleyici olsa da 
psikolojik harp savaşın genel seyrini etkileyen ciddi bir etmendir. Faşist diktatörlük 
ve onun ordusu da saldırganlıklarını psikolojik harp tekniklerinin üzerine 
oturtmuştur. Emperyalistlerin Ortadoğu coğrafyasında gerçekleştirdikleri katliamları 
örtbas etmek ve yenilgilerini gizlemek ama aynı zamanda toplumda büyük devlet-
yenilmez güç” algısını da oluşturmak için kullandıkları taktiklerin aynısı bugün 
AKP-MHP faşist iktidarı tarafından kullanılmaktadır. 
 
Kendi basınında savaş kahramanlıklarının yaratılması, şehit düşen gerillaların 
cenazelerinin teşhir edilip sergilenmesi, ödüllü listelerin çıkarılması, teslim olanların 
sözde itirafları, Güney Kürdistan ve Afrin işgalini meşrulaştırmaya dönük 
argümanlar, “yerli ve milli” tekniğin-ordunun gösterişli reklamları, zorla göçertme, 
kentlerin uçak ve toplarla vurulması, ajanlaştırmanın teşviki vs. vs. yığınca 
manipülasyon ve “aydın-akademisyen-uzman” görünümlü “terör uzmanları”nın tüm 
burjuva medya üzerinden yayınlanan algıları yönlendiren tartışma programları 
psikolojik savaş argümanı ve uygulaması olarak devreye koyulmuştur. Geniş 
kesimler basın ve gündelik yaşamda yaratılan devlet terörünün ideolojik 
bombardımanı ile tesir altına alınarak sindirilirken, aynı zamanda bu devlet 
terörünün aktif destekçileri haline de getirilmeye çalışılmışlardır. 
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Devlet elindeki bütün araçları ile gerçeği tersyüz ederek kitlelere sunmakta ve onları 
etkisi altına almaya çalışmaktadır. Birinci hedef savaştığı güç karşısında 
“yenilmezliğini” geniş halk yığınlarına ve savaştığı güce kanıksatmaya çalışmakken, 
ikinci hedef de mevcut iktidarını sürdüreceği politikaların bilinçleri esir alınmış 
kitleler tarafından desteklenip savunulmasını hedeflemektir. 
 
Gündelik burjuva basından tutalım, Efrin-Güney Kürdistan işgallerin de ve 
saldırılarında bunun yığınca örneği görülmüştür. Psikolojik harbin kara propaganda 
olarak tanımladığımız safhası geliştirilen konsept içerisinde kitlelerin gündelik 
yaşamına derinlemesine sokularak deyim yerindeyse kitlelerin bilinci dumura 
uğratılmıştır. Saldırganlık ve manipülasyonun en üst perdede uygulandığı bu süreçte 
geniş kitlelerin bilgiye ulaşma kanaları tıkanmış ve tek bilgi kaynağı Özel Harp 
unsurları olarak yeniden aktif biçimde devreye sokulan burjuva medya olmuştur. 
 
90’lı yıllarda da Özel Harbin önemli görevlerini üstlenmiş olan burjuva medya bu 
dönemde de bir Özel Harp Kurumu olarak işlevini sürdürmüştür. Geçmişte devlet 
bünyesinde üretilen bilgilerin servis edilmesinde rol oynayan bu Özel Harp 
kurumları bugün bu işlevi de kendisi yerine getiren bir biçime evirilmiştir. Bu gün 
Özel Harbin kumanda merkezlerinden biri mevcut faşist devletin ilgili 
kurumlarıyken bir yanı da mevcut burjuva basındır. TV programları, özel dosya 
olarak oluşturulan haberlerden, çatışma alanlarından canlı yayınlara, mevcut faşist 
dilin topluma yayılmasını sağlayacak argümanlar, bunları destekleyen dizi vs. ile 
tam bir Özel Harp kumanda merkezi gibi çalışan burjuva medya, faşist politikaların 
yaşam bulmasının en önemli sacayaklarından biridir. Hiçbir dönem mevcut burjuva 
medya bu denli Özel Harbin tam bir propaganda ve kumanda merkezi rolünü 
oynamamıştı. Burjuva medyanın bugünkü genel niteliği tam olarak böyledir, böyle 
anlaşılmalıdır. 
 
Konseptin bir diğer ayağı ise, düşmanın; “terör neredeyse oraya gideceğiz, 
savunmada değil saldırı pozisyonunda olacağız”, “kesintisiz operasyonlar, alan 
baskısı, hareket alanını daraltarak etkisizleştirme” vs. vs. söylemleriyle tepeden 
tırnağa her gün, Faşist Erdoğan’dan mahalle bekçisine kadar devletin bütün 
kurumları ile dillendirdiği kampanyasal askeri-siyasi saldırganlıktır. Bahsini 
ettiğimiz saldırılar toplumun bütün kesimleri üzerinde farklı biçimlerde cereyan etse 
de, mevcut yönelimin özüne uygun olarak bütün toplum üzerinde aynı tonda 
sürdürülmektedir. Mevcut faşist AKP-MHP iktidarının toplumun bütün kesimlerine 
dönük tutuklama, işkence, katletme, sindirme, kişiliksizleştirme vs. her geçen gün 
artarak sürdürülmektedir. Özellikle direnişin olduğu alan ve anlarda daha da 
pervasızlaşarak sürmektedir. Tekçiliğin her türlüsünün dayatıldığı bir ortamda farklı 
ses ve yönelimler şiddetle bastırılmaktadır. Bu hapishanelerden-okullara, işçi 
grevlerinden-kadınlar ve cins kimliklerine, devrimcilerden- çevrecilere- ezilen 
inançlardan-ezilen uluslara kadar toplumun her kademesine dönük sergilenen devlet 
terörüdür. 
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Özelde mevcut faşist devletin bütün süreçlerinde ve AKP iktidarının iş başına 
geldiği süreden beri yaşanan bir saldırganlık olsa da, 7 Haziran 2015 sonrası biçimi 
değişmiş olarak sürdürülmektedir. Toplumun hafızasında yerini koruyan baskı 
süreçleri olan, askeri cuntalardan, toplum üzerinde baskının arttırıldığı “sivil” 
hükümet süreçlerine, ezilen ulus ve inanç topluluklarının katliamla asimilasyona 
tabi tutulduğu süreçlerden tutalım da, faşist diktatörlüğün kuruluş süreçlerinde 
yaşanan iktidar kavgaları ve kitle katliamlarına kadar, bir çoğu ile benzerlikler taşısa 
da kendine has özellikleri olan bir süreçtir. Uygulamaları - yaşananları yukarda 
saydığımız kimi süreçleri geride bırakan bir faşizanlıkla sürdürülmektedir. 
 
Baskı ve sindirmeye dayalı uygulamalar genelde Türkiye-Kuzey Kürdistan 
coğrafyasının geneline yayılmakla beraber, Kuzey Kürdistan coğrafyası ve işgal 
altında olan Güney Kürdistan ve Efrin de özel uygulamalar ile sürdürülmektedir. 
Türk hakim sınıflarının imhaya dayalı stratejik temelde geliştirdiği topyekün saldırı 
konsepti “TC” devleti sınırları özgülünde dinamik odak olan Komünist, devrimci ve 
demokratik güçleri tasfiye etme, toplumun geri kalanını sindirme üzerine 
kuruluyken, Kuzey Kürdistan ve diğer Kürdistan parçalarında ise, Kürdün bütün 
haklarını yok sayan, asimilasyon ve işgale dayalı Kürt soykırımı merkezli bölgenin 
bütün demokratik-devrimci yapılarını tasfiyeye dayanmaktadır. Bu saldırganlığın 
temel argümanı “milli birlik ve bekaa” olarak AKP-MHP faşist iktidarı tarafından 
kitlelere propaganda edilmektedir. Bu saldırganlığa karşı geliştirilecek en ufak itiraz 
girişimi dahi en ağır saldırılara maruz kalmaktadır. 
 
Türk hâkim sınıflarının hazırlıklarını uzun süredir sürdürdükleri fakat pratik olarak 
2015 7 haziran sonrası başlayan bu konsept 2016 Temmuzundan sonra farklı bir 
biçime dönüşmüştür. Bu tarihe kadar örtülü sürdürülmeye çalışılan faşist 
uygulamalar bu tarihten sonra OHAL adı altında kendisine bir kılıf bulunmuş ve 
böyle sürdürülmüştür. Esasta faşist diktatörlüğün-AKP-MHP iktidarının biraz daha 
varlık göstermesi de bu tarihinden sonra olmuştur. Her ne kadar hazırlıklarını 
yapmış olsa da düşman istediği sonuçlara öyle kolay ulaşamamıştır. Ki hala da 
ulaştığı söylenemez. Topyekün imhanın hedeflendiği bir ortamda hem hedeflediğini 
başaramamış hem de mevcut savaşın getirdiği yükleri kaldıramaz duruma gelmiştir. 
 
Geliştirdiği konsept çerçevesinde şehirlerde her türlü kitle muhalefeti ve devrimci 
eylemi en şiddetli biçimde bastırmayı hedeflerken, geniş tutuklamalar ve fişlemeler, 
işinden etmeler, DKÖ’lerin kapatılması, sivil ve resmi çeteleri ile baskı altında 
tutmak ve bunlar aracılığı ile sürekli terör uygulamak hayata geçirilirken, gerilla 
alanları ve silahlı karşı koyuşun olduğu alanlarda da direkt imhayı hedefleyen bir 
tarz uygulamaktadır. Sadece 2018 yılında 90.000 küçük, orta ve büyük ölçekli 
askeri operasyon gerçekleştirmiştir. Bu sayı içerisinde düşmanın esasta hayata 
geçirdiği küçük çaplı ve hava harekâtına dayalı operasyonlarıdır. Yani esasta sınırlı 
ve az sayıda güçler ile sürdürülen operasyonlardır. Bir yanıyla mevcut güçlerinin 
sürekli operasyon yaptığı izlenimi verirken diğer yanıyla da özelde gerilla 
alanlarında hareket ve arazi üstünlüğü kazanılmak istenmiştir. Fakat gerçek böyle 
değildir. Sürekli operasyona çıkabilmek yani bahsedilen sayıda operasyon 
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yapabilmek ne düzenli ordu gerçeği ile bağdaşır bir durumdur ne de mevcut Türk 
ordusu gerçeği ile uyuşan bir durumdur. Düşmanın verdiği rakamlar daha çok küçük 
güçler ile arazide gözetleme-pusu faaliyetine dayalı operasyonlardır. Ayrıca sayıyı 
bilinçli olarak yüksek göstermek için bir trafik kontrolü ya da devlet kurumları 
etrafın da güvenlik almak dahi bir operasyon olarak gösterilerek bir yenilmez ve 
güçlü ordu profili çizilmek istenmektedir. Yani bir yanıyla düşmanın servis ettiği 
operasyon haberlerinin gerçeklik payı varken, bir yanıyla da psikolojik savaş 
malzemesi olarak abartılı-yalan bilgiler manipülasyon amaçlı biçimde verildiği bir 
gerçektir. 
 
Düşman geliştirdiği konsept çerçevesinde mevcut operasyonel güçlerinin niteliği ve 
niceliğinde yenilikler yapmıştır. Geçmişte acemi erler ve büyük güçlerle arazi 
üstünlüğü kurmaya çalışan düşman, yeni dönemde küçük güçler ile yoğun 
operasyonlar ile arazi denetimi ve hareket üstünlüğüne dayalı bir tarz geliştirmiştir. 
Düşmanın geçmişte operasyon ve hareket tarzı acemi ve geniş güçlerle hareket iken 
gerillanın da tarzı ....... kişiyle hareket tarzındaydı. Bunun sonucu olarak büyük 
güçlerle alan denetimi ya da mevzi-tepe savaşı esas haldeydi. Savaş bu halden daha 
küçük ve profesyonel güçlerle daha dar ve noktaya dayalı hareket ve operasyon 
tarzına dönüşmüştür. 
 
Düşman operasyon tarzında rutinlikleri bu dönem uygulamadığı gibi, esasta dönem 
itibariyle arazide gizli birliklere dayalı operasyon, yoğun teknik ile atış üstünlüğü 
kurma ve etkisizleştirme, anlık istihbarat sağlama ve teknik ile koordine etme, 
sayıları azaltılmış çok sayıda tim ile hızlı kuşatma ve operasyon yapma taktikleri 
esas operasyon tarzları olarak öne çıkmıştır. Bu, artık dünyanın birçok ordusunda 
kullanılan tarzdır. Savaşın geniş ve acemi güçlerle getirdiği külfet ve enerji kaybı 
yetkin küçük güçlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Tabi ki buda tek başına yeterli 
olmadığı için buna binaen bu küçük güçlerin operasyon kabiliyetini arttıracak ve 
operasyonlarda sonuç almasını sağlayacak teknik de yaratmaya-elde etmeye 
çalışmaktadır. .... Bugün mevcut faşist ordunun sayılarını küçültmek de bir başarı 
getirmemiştir. Esasta düşman yoğun teknik ve ağır silahları ile sonuç almaya 
çalışmaktadır. ..... Düşman bugün genel anlamda hareket tarzında değişikliğe 
gitmiştir. Bunu genel yapısı ve tekniği ile de desteklemeye-uyumunu sağlamaya 
çalışmaktadır. Fakat, gerilla karşısında bir üstünlük elde edememiştir. Elde ettiği 
bazı başarıları dönemsel ve geçicidir. Düşmanın 10 yılda açığa çıkardığı yeni tarzına 
karşılık gerillanın 2 yılda geliştirdiği ve geliştirmeye çalıştığı yeni hareket tarzı, 
düşman tarafından “hareket edemez pozisyona getirdik… belini kırdık… bu gün 
yarın bitiriyoruz” yalanı ile servis edilmektedir. 
 
Tekrar bir vurgu olarak, düşmanın ordu yapısı ve savaş konseptindeki “yenilikleri” 
NATO merkezlidir, NATO güçlerinin çeşitli bölgelerden edindiklerinin bugün 
düşman tarafından “yeni” öğreniliyor olmasıdır. Bu gün “yerli-milli” olarak lanse 
edilen ordu gerçekliği NATO eliyle bölgede emperyalistlerin politikalarını hayata 
geçirebilmek için ve mevcut NATO ordularının birbiri ile uyumlu hale getirilmesi 
için dönüştürülmesinden başka bir şey değildir. Elbette Türk Ordusunun belli bir 
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gelişmişlik düzeyi vardır. Belli bir güce sahip, formel olarak güçlü olan bir ordudur. 
Fakat bugün servis ettikleri biz bulduk-biz yarattık argümanı gerçeği çarpıtmaktan 
başka bir şey değildir. 
 
NATO kendisine bağlı orduların yapısını, operasyonlarının ve geliştireceği 
işgallerin başarıya ulaşması için modernize etmiştir-etmeye çalışmaktadır. Bütün 
NATO orduları benzer konsept ile ele alınmış ve süreç içerisinde dönüştürülmüştür. 
Erdoğan’ın “kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” söylemi ile propaganda ettiği durum, 
NATO’nun düşman olarak gördüğü orduların geliştirdiği teknik ve taktik yeniliklere 
karşı kendisine bağlı orduları yeniden dizayn etmesinden başka bir şey değildir. Bu 
gün mevcut gelişmeler doğru okunmazsa yanlış belirlemelere gidilebilir. 
Savaşımımızın aslında Emperyalist ordulara karşı verildiği gerçeği kavranamazsa 
mevcut Türk hakim sınıflarının elde ettikleri yeniliklerin de niteliği doğru 
anlaşılmamış olacaktır. Bundandır ki mevcut “devletin yenilmezliği” söylemi 
bilinçleri işgal edecek bir durum olarak, ideolojik saldırı ve tehdit olarak ele 
alınmalıdır. 
 
Türk Hakim sınıflarının ve ordusunun elde ettikleri İHA’sı, SİHA’sı, helikopteri vs. 
nereden geliyor bunlar doğru anlaşılmalıdır. Çok uluslu şirketlerin hakim olduğu 
emperyalist dünya gerçekliğinde, hiçbir bağımlı ülke kendi başına askeri, ekonomik 
gelişme kat edemez. Buralarda gelişme varsa bu emperyalist ordular ve devletler 
tarafından sağlanan bir gelişme olarak anlaşılmalıdır.    
 
Düşmanın yeni konsepti tekniğe dayalı hava saldırılarını esas alan bir konsepttir. 
Kara savaşı daha az kullanılmaktadır. Ki bu halde girişilecek bir kara savaşı 
gerillanın mutlak üstünlüğü ile sonuçlanır. 
 
Güney Kürdistan da yaşanan durum bunu kanıtlamaktadır. Düşman işgal ettiği 
alanlarda hareket edemez pozisyondadır. Düşman geliştirdiği konsept içerisinde 
kara güçlerini daha çok son kertede devreye sokuyor, il-ilçe etraflarında güvenlik-
devriye ve arazide pusu gözetleme ile kara güçlerini kullanıyor. Yoğun saldırıların 
başladığı süreçlere bakıldığında saldırıların çoğu hava araçları ile 
gerçekleştirilmiştir. Bir gerilla dahi olsa hava araçları ile sonuç alınmaya 
çalışılmıştır. Düşmanın basınında sevis ettiği ve nerdeyse Türkiye-Kuzey 
Kürdistan’da duymayan kimsenin kalmadığı “yerli ve milli silah sanayi- İHA-
SİHA” nakaratları bir başarı olarak gösterilmeye çalışılsa da stratejik bir başarıdan 
söz edilemez, sadece dönemsel bir taktik üstünlükten söz edilebilinir. 
 
Her olanağı ile saldıran bir devlet gerçekliğinde bu bir başarı olarak görülmemelidir, 
kitlelere böyle propaganda edilip kanıksatılması psikolojik harbin bir sonucu olduğu 
ve gerçeğin AKP-MHP faşist iktidarının sunduğu gibi olmadığı da bilinen bir 
gerçektir. Ne gerilla hareket edemez pozisyondadır, ne de ne yaptığını bilemez bir 
haldedir. Lanse edildiği ya da dıştan algılandığı gibi mutlak üstünlüğün kazanıldığı 
doğru değildir. Yaşanan sadece düşmanın bir yenilenme sürecidir, bu sürecin 
sağladığı avantajlar gerçeğidir. Düşman yeni tarzı ile elde ettiği sonuçları bir başarı 
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olarak sunması geçici ve abartılı bir durumdur, yani bu dönemsel bir başarıdır 
denilebilir. Mevcut imkânları ile üstünlüğü belli bir dönem ele geçirmesi, bazı 
alanları işgal edebilmesi devletin elinde bulundurduğu imkân ve gücü dikkate 
alındığında anlaşılır bir durumdur. Fakat bu orta ve uzun vadede 
sürdürülebilir/sürdürülecek bir durum değildir. Yani düşman güçleri-ordusu üstün 
nitelikli, deyim yerindeyse çelikten unsur değildir, gerek nitelik gerekse nicelik 
anlamında Türk ordusu böylesi bir gelişmişlikte de değildir. Dünyanın en gelişmiş 
orduları dahi bu konsept ile bir başarıdan bahsedememektedirler. Ondandır ki, 
sürekli tarih vererek, “ha bitirdik, ha bitirdik” propagandaları kendini tekrar eden ve 
“bu kaçıncı” dedirten bir hal alıp alay konusu olmaktadır. 
 
Kısa vadede Türk hâkim sınıflarının belirli politik emellerine hizmet etse de ne 
AKP-MHP faşist ittifakı bu konsept ile nihai zafer elde edebilecek ne de faşist 
ordusu galip gelebilecektir. Bu bir niyet beyanı değildir gerçeğin ta kendisidir. 
 
Düşmanın yoğun saldırılar ile kısmi sonuçlar aldığı bir gerçeklikte söz konusudur. 
Bu durum sadece gerçeğin bir yanıdır. Kendisi değildir. Yani nihai bir sonuç 
değildir. Elde ettiği tekniği ile gerilla savaşı karşısında üstün geldiği, yendiği 
söylemi, yaşanan bazı kayıplar ile bağlantılı olarak gerçek görülebilir, fakat bu 
yanlış bir belirleme olur. Her şeyden önce bu söylem ve ortaya serilen durum 
psikolojik harbin bir sonucu olarak gerçekler ters yüz edilerek sunulmaktadır. 
 
*** 
 
Gerilla ne yapacağını bilen ve kendini yeniden dizayn eden bir aşamadadır. Bu gün 
yaşanan durumların düşman tarafından yapılan propaganda ile bilinçlerde edindiği 
biçim ile savaş gerçekliği aynı değildir. Düşmanın elde ettiği teknik en fazla taktik 
başarılar elde etmesini sağlayabilir ki, bu da dönemsel ve geçici olur. Savaşta 
tekniğin tek başına belirleyici olamayacağı defalarca kez ispatlanmış bir durumdur. 
Çok uzağa gitmeye gerek yok işte DAİŞ gerçekliği dünyanın en gelişmiş ordularının 
en gelişmiş teknik ile baş edemediği bir gerçeklik ve diğer yanda elinde basit 
silahları ile dünyanın en büyük ordularının baş edemediği İŞİD’i yenen YPG 
gerçekliği, savaşta teknik sadece bir taktik araç olabilir. Bugünde böyledir, 
belirleyici olan insan iradesi ve bilinçli rolüdür. 
 
İstihbarat’ta düşmanın son yıllarda operasyonlarında en fazla kullandığı araçlardan 
biridir. Tabi ki geçmiş yıllarda da bu çalışmasını yapmaktaydı. Fakat son yıllarda 
hem istihbarat merkezli operasyonlarda hem de yerel işbirlikçi ağında önemli 
artışlar görülmektedir. Çoğu operasyonlar yerel düşman ağlarının verdiği bilgilerin 
ürünüdür. Son yıllarda bu yerel unsurların verdiği bilgiler neticesinde düşmanın 
önemli sonuçlar aldığı da kabul edilmesi gereken bir durumdur. Her ne kadar çok 
geniş kesime yayılmış bir durum olmasa da mevcut yerel işbirlikçileri yeterli oranda 
tecrit edilemediği ya da etkisizleştirilemediği bir gerçekliktir. Bu dönem de Dersim 
özgülünde gerilla güçlerimiz de dahil diğer dost güçlerin saflarında çok sayıda 
gerillanın ihbarlar sonucu şehit düştüğü somut bir durumdur. Düşman somut nokta 
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operasyonu taktiğini istihbarat sonucu elde etiği bilgiler neticesinde 
gerçekleştirmektedir. ...... Yine son zamanlarda MİT tarafından sağlanan 
istihbaratlarla yapılan operasyonlarda vardır. Bir kısmı psikolojik harbin gereği 
olarak “devlet her yerde sizi bulur” algısı geniş kitlede oluşturulmaya-
yerleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan da düşmanın istihbarat merkezlerini 
birleştirdiği bunlar arasında bağlar kurduğu görülmektedir. 
 
Geçmişte MİT sadece belirli istihbaratları sağlama kurumu olarak işlev görürdü, 
zaman zaman bazı özel operasyonlar gerçekleştirdiği de bilinmektedir. Bu gün bu 
durum tamamen değişmiştir. MİT operasyonların koordine merkezi haline gelmiştir. 
Savaşımın sürdürüldüğü her alanda MİT kendi örgütlenmesi ile bulunmaktadır. 
Buralarda istihbarat, koordine yapmakta ve direk operasyonlara katılmaktadır. Bu 
gün Kuzey Kürdistan da neredeyse tabur büyüklüğündeki her askeri yapı içerisinde 
MİT unsurları bulunmaktadır. Bunlar bizzat operasyonlara katıldığı gibi, sağ ele 
geçen gerillaların sorgusunu bizzat bu unsurlar yapmaktadır. Öte yandan Jandarma 
ve Emniyet istihbaratı çalışmalarını da bunlar koordine etmekte ve buralarda biriken 
her bilgiye ulaşabilmektedir. Kısacası MİT merkezli bir operasyon yapma biçimi 
düşman tarafından geliştirilmiştir. Dijital Dönüşüm adı altında İç İşleri Bakanlığı ile 
diğer devlet kurumları arasın da her türlü kişiye ait bilginin paylaşılması süreci 
geliştirildiği gibi, bu gün MİT geliştirilen konseptin ana omurgası olan istihbaratın 
merkezi kurumu haline getirilmiştir. 
 
Fakat, çalışma tarzında gizliliğin uygulandığı her anda bu çabalar da boşa 
düşürüldüğü de görülmüştür. Düşmanın geliştirdiği yeni konsept ve hayata geçirdiği 
hareket tarzının can damarlarından biri istihbarattır. Düzenli orduda ya da herhangi 
bir savaş gücünde küçülmeye gitmek o gücü harekete geçirebilmek için etkin 
istihbarata olan ihtiyacı gündeme getirir. Bu olmadan küçültülmüş güçlerin başarı 
elde etmesi pek mümkün değildir. Ortalama NATO bünyesinde bulunan bütün 
orduların operasyon tarzı böyledir. Hepsinde istihbarat merkezli operasyonlar 
birincil noktadadır. Bundandır ki Türk ordusu bu yönlü çok çalışma yapmaktadır. 
Hem teknolojisini, hem kurumlarını, hem de yapısını bu yönlü dönüştürmektedir-
dönüştürmeye çalışmaktadır. Örneğin bugün oluşturulan ödül listeleri sadece basit 
bir psikolojik harp taktiği değildir. Aynı zamanda düşmanın istihbarat çalışmalarının 
bir biçimi ve sonucudur. Bilişim ve iletişim alanında geliştirilen yeni teknolojiler 
bunun birer adımıdır. Düşman bu alanda ciddi yatırımlar yapmaktadır. Mevcut 
kapitalist sistemin işleyişini kolaylaştırmak bir yana, Uzaya iletişim uyduları 
göndermekten, bilişim alt yapısını modernize etmeye, kentlerde ileri teknoloji ile 
gözetleme dinleme yapmaktan, 4G vs teknolojilere geçme hepsi istihbarat merkezli 
çalışmaların içindedir. Sadece basit bilgi edinme taktiği olarak görülmemeli 
istihbarat düşmanın konseptinin ana omurgalarından biridir. 
 
Yeni bir şeyin önündeki en büyük engel onun geçmişte uygulandığı-savunulduğu 
biçimdir. Geleneksel akıl devrimci dönüşüm önünde bir engeldir. Devrimciler 
günün gereklerine uygun duruş sergilerler, tarihin mitlerine bağlı kalır gibi herhangi 
bir doğruya bağlı kalmazlar, savaşın ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa onu hayata 
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geçirmede kararlı olurlar. Aksi yaklaşım devrimci bir tutum olamaz. Bütün 
çalışmalarda olduğu gibi, özellikle askerlik ve savaş sanatında başarının yolu 
bilimsel temellere dayalı, yeterli bir düşünce, inançlı bir yaklaşım, kararlı bir duruş, 
pratik anlamda keskin bir zekâ, ciddiyet ve disiplinden geçer. 
 
Basit ya da sıradan bir yaklaşım savaşta kaybetmeye götürür. Gerilla savaşı 
geliştirilen birçok karşı taktiğe karşı üstün gelmiştir. Fakat klasik halden sıyrıldığı 
her dönem bu böyle olmuştur. Yani kendisini klasik halden çıkarıp yeni taktik 
tarzlar kazandıkça düşmanına üstün gelmiştir. Dönem düşmanını anlamadığı ve 
buna uygun taktik geliştirmediği için yenilen gerilla az değildir. Gerilla savaşı kendi 
içinde yaratıcı, her savaşçının özne olduğu, esnek ve yeni taktiklerle 
geliştirilebildiği için üstündür. Gerilla savaşının ruhu böyledir. 
 
Düzenli ordunun her çeşidinin sistemlerini bu yolla alt üst ettiği için başarılıdır. 
Elbette ki teknik bir savaşın kaderini tek başına belirlemez, savaşta insanın 
katılımcılığı belirleyici etmendir. Savaşta insanın belirleyiciliği karşılaştığı sorunları 
aşmada gösterdiği cüret ve yetkinliğidir. Zaten insanı teknik karşısında üstün kılan 
da budur. İnsan tekniği yarattığından dolayı değil, ona karşı yeni ve alternatif 
yöntemler geliştirdiği için ondan üstündür. Teknik ne kadar yüksek olursa olsun ona 
karşı geliştirilecek bir yöntem muhakkak vardır. Bu bazen yüksek irade bazen de 
karşı taktik hamle ile sağlanır. 
 
Yaşanan süreç bir geçiş süreci ve gerilla hareketlerinin kendisini yeniden ele aldığı 
ve hareket tarzında değişikliğe gittiği bir süreçtir. Elbette ki bu sürecin kayıpları 
genel anlamda ağır olmaktadır. Fakat sürdürülen mücadele biçiminin ruhuna 
uygundur. Yani kaçınılmaz olarak düşmanın geliştirdiği yeni konseptin anlaşılması 
ve karşı bir tarz geliştirilmesi can bedeli sağlanan bir durumdur. Tarihin her 
aşamasında bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Bu gün gerilla savaşı veren 
hareketlerin hepsi bir yenilenme ve düşmanın savaş konseptine karşı bir taktik 
geliştirmekten bahsediyorsa bu bizzat o hareketlerin saflarında şehit düşmüş 
devrimcilerin sergiledikleri son duruşlarıyla sentezlenmiş bilgisidir. 
 
 
 
Savaş Sanatında Ustalaşmak 
 
Gerilla savaşının küçük bir gücün büyük bir güç karşısındaki varlığı ve büyük gücü 
darbelemesi olarak görülmesi, gerillaya ve gerilla savaşına bir rol biçer. Bu rol 
doğru kavrandığı oranda gerilla düzenli ordunun çekirdekleri olarak geleceğe 
yürüdüğü gibi üslendiği politik görevleri de yerine getirmekte başarılı olur. 
 
Küçük bir gücün her türden yoksunluklara sahip olması bir handikap olarak ele 
alınsa da, esas olarak onu güçlü kılan stratejik haklılığı ve savunduğu davasıdır, 
idealleridir ve dayandığı kitle temelidir. Bu onu üstün kılan özelliği, güçlü yapan 
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yanıdır. Yenilmezlik te buradan başlamaktadır. Halkın tarihsel varlığı nasıl ki yok 
edilememişse ve yok edilemiyorsa, gerillada yok edilemez varlığına son verilemez. 
 
Fakat gerilla veya gerilla savaşının geliştirilmesi ve üstün bir güç haline gelmesi ise, 
iradi bir durumdur ve esas olarak ta yoğunlaşılması gereken konu burasıdır. Küçük-
büyük, marjinal veya ordulaşma, etkin veya pasif konulu soru-sorunlar yumağı bu 
yoğunlaşma ile çözülecek ve çözüme bağlanacak meseleler olarak ele alınmalıdır. 
 
Tarihi tecrübeleri anlattığı bir durum olarak küçük küçük savaşçı grupların büyük 
güçlerle savaşını konu edindiği her sürecin, kendi özgünlüğü içinde ele alındığını, 
güçlerin sahip oldukları olanak-imkan ve avantajların yanında genel olarak savaş 
kapasitesi olarak adlandırdığı güçlerin askeri savaş beceri-yeteneklerini de konu 
edindiği görülebilir. Dolayısıyla savaş kapasitesi veya askeri savaş yetenekleri 
konusu gerillada ve gerilla savaşında önemli bir yerde durmaktadır. 
 
Savaş kapasitesi kavramı içinde esas olarak öne çıkarılan savaş araç gereçleri 
olmaktadır. Sürekli geliştirilen silahlar, teknik ekipmanlar, savaş uçakları, ATAK-
Kobra helikopterleri, İHA, SİHA türü insansız araçlar, donanma-savaş gemileri, 
nükleer silahlar, istihbarat teknikleri, nakliye-ulaşım-iletişim araç ve yolları, 
psikolojik üstünlüğe oynayan “ürkütücü-ürpertici” silahlar üzerinden savaşa giren 
güçlerin savaş kapasiteleri ölçü olarak alındığı gibi, bu ölçü doğrultusunda “yenilir-
yenilmez” sonuçlarına da varılmaktadır. Bunlar savaş kapasitesinin bir bölümüdür. 
Ve esas belirleyici olan bunlar değildir. Taktik üstünlük bağlamında bir yeri vardır. 
Büyük yıkımlar ve savaşlar yürütülmesine de neden olabilmektedirler. Fakat sonuç, 
savaşın sonucunu belirlemekte belirleyici değildirler yalnızca sonuç üzerinde etkide 
bulunabilecek özellikler taşırlar. Savaşın uzun yada kısa sürmesi, tahribinin az yada 
çok olması gibi. Savaşın sonucuna yanlız bunlar etki etmezler. Doga, iklim 
koşulları, coğrafya da etkide bulunurlar. Dolayısıyla bu olanaklar, imkanlar ve diğer 
koşullar bir savaşın sonucunu belirlemezler, etkide bulunabilirler. 
 
Savaşın esas belirleyeni cansız aletler değil, düşünen ve her gelişmeyi anında doğru 
okuyup doğru taktikler-hamleler geliştiren insandır. Bilinçli dinamik rolüyle insan, 
esas olarak savaşın kaderini belirleyen güçtür. 
 
Üretilen her bir savaş aletini üreten insan olduğu gibi, o savaş aletini kullanan da 
yönlendirende insandır. Ve o insan, kendi ürettiği silahı boşa çıkarabilecek yeteneğe 
sahip tek canlıdır. Okları üreten insan, oklara karşı kalkanları üretmiştir. Savaş 
uçaklarını üreten insan, savaş uçaklarına karşı radarları ve füzeleri üretebilmiştir. 
MG3’e karşı Bixi’yi, G3’e karşı Kleşi üretmiştir. Vb vb. 
 
Çin halkının devrimci savaşı, Vietnam halkının işgal karşıtı mücadelesi öğretici 
yerdedir. Üstün askeri güce, hem sayı hemde savaş araç gereci olarak sahip olan 
güçler küçük, zayıf ve donanım bakımından yetersiz olan güçlere yenilmekten 
kurtulamamışlardır. 
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Genel olarak değerlendirme yapıldığında, savaşın belirleyici ana öğesi insanın 
bilinçli dinamik rolüdür. Savaş kapasitesi veya savaş beceri-yetenekleri konusu 
gündeme geldiğinde esas ele alınması ve dayanılması gereken insan öğesidir. 
 
İnsanın savaş yetkinliği, tecrübesi, beceri ve öngörüleri, taktik üretme zenginliği, 
düşmanını tahlilde sürekli kendini yenilemesi ve aynı zamanda kendi deneyimlerini 
de yenileyerek güne uyarlaması vb vs gibi özellikler, en güçlü düşman karşısında 
başarı kazanmanın yolunu aralayan özelliklerdir. 
 
Yukarıda ifade edilen ve kayıplar alınmasına neden olan tüm tespitlerin ve 
değerlendirmelerin ortak noktası insan öznesinde düğümlenmektedir. Kaybedilen 
insandır, kaybedilen insana neden olan da insanın kendisidir. Kaybedilen her bir 
insan savaşın kaybedilmesinin habercisi olabileceği gibi, savaşın kazanılmasının da 
habercisi olabilir. Fakat bunu netleştirecek olan yine insandır. 
 
İnsan savaşta oynayacağı etkin rolle bunu yerine getirebilir. Düşmandaki her 
gelişim, değişim yakından takip edildiği ve her gelişim ve değişime uygun duruş 
sergilendiğinde, yeni taktikler ve hareket tarzları geliştirildiğinde ve bu sürekli hale 
getirilerek genel bir yaşam-mücadele biçimine getirildiğinde hem düşmanın boşa 
çıkarılması, yorulması ve darbelenmesi olanaklıdır. Hem de düşmanın gerillanın 
hareket tarzına yetişmesi, onu çözmesi olanaksız hale gelir. 
 
Bugün ağır kayıplar alınıyorsa, bunun nedeni teknik üstünlükle açıklanamaz. Böyle 
bir açıklama insanı nesne-alet durumuna getiren bir yaklaşım olur. Ve insanı 
dinamik bir öğe olarak görmez. Sonuçta ise teknik üstünlük kimin elinde ise zafer 
onundur sonucuna götürür ki, teslimiyetin başladığı yerde burası olur. Bugün teknik 
üstünlük emperyalistlerin elindedir ve süreklide geliştirilmektedir. Bu halde devrim 
mücadelesinin silahlı biçimde ve devamında her biçimiyle yürütülmesi imkansızdır 
sonucu ortaya çıkar ki, bu doğru olmayan bir bakış açısı olur. 
 
Doğru olarak anlaşılması gereken insanın bilinçli dinamik rolü’nün ne olduğudur. 
Bu doğru anlaşıldığında “bilinçli dinamik” yan etkin kılınabilir. 
 
Vietnam’da, Filistin’de vb yerlerde düşmanın tüm üstün gücü karşısında korunmak, 
güç aktarmak, lojistik sağlamak, kitle faaliyeti yürütmek vb için yapılan tüneller, 
düşmanın boşa çıkarılmasında başvurulan taktikler-hareket tarzı olarak insanın 
bilinçli dinamik rolünün devreye girmesidir. Veya Guamindang’ın 5.kuşatma ve 
bastırma harekatı dolayısıyla milyonlara varan askeri gücüyle saldırısı karşısında 
Çin halk Kurtuluş ordusunun-gerillasının uzun yürüyüşü, gerillanın kontrolünde 
olan kurtarılmış alanları boşaltması taktiği insanın bilinçli dinamik rolüne örnektir. 
Bu örnekler dahi, savaşın seyrini değiştirecek taktik beceri-üstünlük noktasında 
insanın belirleyici rolüne işaret etmektedir. 
 
Savaş sanatında ustalaşmak olarak ta ele alınacak bu konu, tarihin özetlenmesi, 
günün doğru okunması ve güne doğru araçlarla, doğru taktik ve tarzlarla müdahale 
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edilmesini içerir. Düşmanın yakından takip edilmesi, ulaştığı tüm imkanların 
ayrıntılarıyla-özellikleriyle ele alınıp çözümlenmesi, uyguladığı taktiklerin 
bilinmesi, bir sonraki taktiğinin öngörülmesi, kendi içindeki çelişkilerin, zayıf 
yanlarının, psikolojisnin, halkla ilişkilerinin, hareket tarzlarının, elindeki silahların 
vb gibi sıralanabilecek bir çok unsurunun yakından takip edilmesiyle ve sonuçlar 
çıkarılmasıyla düşmana karşı doğru ve isabetli taktikler üretilebilir ve hareket 
tarzları belirlenebilir. 
 
Düşmana ne kadar çok hakim olunabiliniyorsa, düşmanı denetimde tutmak ve onun 
zayıf yanlarını tespit ederek bu zayıf yanlarından yararlanmak ve saldırmak o kadar 
olanaklı olur. Düşmanın topyekün taarruzda olduğu bir dönemin karşılığı olan bir 
taktik, düşmanın geri çekilme döneminkiyle yada sabit kaldığı döneminkiyle bir ve 
aynı olmayacaktır. Kendi gücümüzün savaş kapasitesi, yetenekleri ve elindeki 
olanaklar, hızı ve kabiliyeti, birikim ve tecrübesi, kitle desteği ve psikolojik durumu 
vb savaşın yürütülmesinde ve taktik ve tarzların belirlenmesinde önemlidirler. 
Ezbere savaş yürütülemez. Savaş tarz ve taktiği sürekli kendini yenilemek 
durumundadır. Dün doğru olan ve uygulanan bir taktiğin uygulandığı anda düşman 
tarafından çözüldüğü ve karşı taktik üretildiği sürekli bilinmeli ve yeni taktik 
üretimi sağlanmalıdır. An’da uygulanan taktik ve tarz, uygulandığı anda eskimiş 
olarak değerlendirilmeli ve yenisi geliştirilmek durumundadır. Bunların hepsi insan 
öznesine bağlıdır. Dinamik olan insan bilinci pratik içinde edindikleriyle, tecrübe ve 
birikimlere başvurması sayesinde sürekli yenilenerek, yeteneklerini arttırarak 
cesaretiyle birlikte en güçlü düşman karşısında başarı kazanabilir, tarih bunu 
kanıtlamıştır. 
 
Bu aynı zamanda savaş sanatında ustalaşmak, uzmanlaşmak anlamına da 
gelmektedir. Her bir gerillanın bir komutan, bir öncü, bir pusucu, bir sabotajcı, bir 
suikastçi vb olması anlamına gelmektedir. Yetkinleşen, üreten, kendini sürekli 
yenileyen, güne cevap olan gerilla zaferin de teminatıdır. 
 
 

Ulus ve İnanç Sorunu Üzerine 
 
 
Ulus ve inanç sorunu başlıklı gündem parti 4. Kongremizin temel gündemlerinden 
biriydi. İlgili gündem son derece karmaşık, önemli ve derinlik taşıyan özellikte olup, 
ciddi olduğu kadar kesinlikle bilimsel ele alışı gerektiren değerdedir. Bugünden 
yarına, bir demokratikleşme süreciyle ve hatta bir devrim süreciyle halledilecek-
tasfiye olup ortadan kalkacak basit bir mesele olmadığı tarihsel tecrübelerle 
kanıtlanmış durumdadır. Öyle ki, sınıf sorunuyla kesin alakası gereği sınıfların 
ortadan kalkışına endeksli olarak çözülebilir bir karaktere sahiptir. 
 
Bu özelliğine bağlıdır ki, uluslararası Komünist hareketin ezeli konusu olarak büyük 
tartışmalara vesile olmuş, nazik ve girift yapısı gereği Komünist hareketin 
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gündemini işgal etmeye kadir olmuş, çözüldüğü varsayılan en ileri sosyalist toplum 
koşullarında dahi aşılamamış bir sorun olarak her fırsatta yeniden ve yeniden 
gündeme gelen baki bir sorun niteliğinde bugüne uzanarak karşımıza çıkmış, 
önümüzde durmaya devam edecek temel bir mesele durumundadır. Bundan 
hareketle, ulusal meselenin alelade bir demokratik mesele olmadığı, bilakis derin 
arka plana sahip büyük bir devrimsel, kültürel ve bilimsel-felsefi değişim süreçlerini 
barındıran köklü bir meseledir. 
 
Demokratik mesele olarak ele alınıp belli biçimler altında çözüldüğü varsayılan ulus 
ve inanç meselesinin toplumların belleğinde diri bir duygu olarak kaldığı bugün 
inkar edilemez bir gerçektir. Her fırsatta gündeme gelmesi ve en ölü koşullarda bile 
büyük savaşlara vesile olan bir çelişki temelinde en geniş ölçekte ortaya çıkması 
meselenin yaşamsal önemini gösterir. Kolayca çözülüp geride bırakılamayacağını da 
gösterir... 
 
Sosyalist devrim ve özgürlüklerin çözüp tasfiye edemediği bu tarihsel derinliğe 
sahip sorun bugün çözüm yoluna sokarak baş etmemiz gereken sorun olarak 
önümüzde durmaktadır. Elbette önemli teorik zemine, hatta pratik tecrübeye de 
sahibiz. Ancak pratik gerçekte kolayca çözülemeyecek bir meseleyle karşı karşıya 
olduğumuz da unutulmamalıdır. Mesele böyle okunmadıkça, meselenin ele alınışı 
ve çözümünde bocalanma derinleşir, zorluklar kırılmalara ve savrulmalara 
uzanmaktan kurtulamaz. 
 
Milli duygu veya sorun gibi, inanç sorunu veya duygusu da, ulus ve inancın mistik 
dünyasına göre biçimlendirilen ve en geri çağında insan toplumuna oturtularak tüm 
ruh dünyasına derin olarak yerleştirilmiş ya da işlenmiş en hassas, en nazik, gerici 
sınıflarca kolayca kışkırtılıp kullanılmaya, kitleleri manipüle etmeye, kitleleri bölüp 
parçalamaya, uyuşturulup yönetilmelerine müsait, dinamik ve aktüel bir sorun 
niteliğindedir. Hiç şüphesiz ki, tahakkümcü ve hegamonik gerici dünya şartlarında 
baskının, zulmün, savaşın, katliam ve kıyımların özellikle konusu ve hedefi olması 
itibarıyla da, ulus ve inanç realitesi bir özgürlük sorunu, bir bağımsızlık sorunu ve 
bir kurtuluş sorunu olarak, kesinlikle nesnel zemine dayanan dinamik, köklü ve 
aktüel bir sorun, haklı bir mücadele konusu niteliğindedir. 
 
Çarpıtılmaya müsait din-inanç özgürlüğü, manipüle edilmeye müsait milli-ulusal 
bağımsızlık! İşte sorunun karmaşık ve zorlu olup kolayca çözülemez olması gerçeği 
tam da burada yatmakta, bir bakıma bu zeminden kaynaklanmaktadır. Nasıl mı? İşte 
şöyle; tek dünya ulusuna ulaşma amacı taşıyan bir tarihsel mücadele ama ulus 
devletlerin kurulmasını savunma/uğruna savaşma zorunluluğu taşıyan ya da somut 
görevi güden bir mücadele... 
 
Dillerin birliği amacına karşın, dillerin yaşatılmasını haklı olarak benimseyen 
realite... Millet (ve milliyetçiliğin) burjuva karakterine karşın, boyunduruk altında 
olan millet ve milliyetlerin bağımsızlığı uğruna haklı olarak savaşma... 
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Milli duyguların burjuvazi tarafından manivela edilen güçlü bir temel olmasına ve 
vatan-millet argümanlarıyla halkların gerici emellere alet edilmesine rağmen, haklı 
olarak milli baskıya karşı çıkma ve milli duyguların diri kalmasına vesile olan milli 
mücadeleleri vb tarihsel zorunluluk kapsamında da olsa haklı görüp savunma... 
 
Din-inanç unsurunun kitleleri uyuşturma aracı olarak kullanılmasına ve din-inanç 
meselesinin idealist felsefe olarak kitleleri bilimden uzaklaştıran vb vs gerçekliğine 
rağmen, din-inanç-vicdan özgürlüğünü savunup benimsememiz ve baskı altındaki 
din-inançların haklı mücadelelerini destekleme ya da haklı olarak mücadelelerini 
destekleme zorunluluğuyla karşı karşıya olmamız. Daha da ileri giderek baskı 
altındaki inançların mücadele ve örgütlenmelerini destekleyerek onların gelişmesine 
yardımcı olma durumuna düşmemizin çelişkisinden sakınamamamız... 
 
Özetle, özünde gerici olan bu unsurları, somut tarihsel zorunluluklar altında 
savunma durumunda oluşumuzun temsil ettiği çelişki adeta bir handikap olarak 
önümüzdeki zorluğu ve elbette meselenin diri kalmasının bir kaynağını temsil 
etmektedir. Bir taraftan uzlaşmaz ideolojik mücadele içinde olduğumuz gerici din-
inanç ve milliyetçilik, diğer taraftan somut tarihsel koşullarda baskıya maruz 
kalmaları vb zemininde din-inanç özgürlüğünü savunma ve ezen-egemen ulus 
milliyetçiliğine karşı ezilen ulus milliyetçiliğine ehven yaklaşmamız gerçeği ya da 
ulus devletlerin kurulması veya ulusal bağımsızlık hakkı uğruna mücadele etmemiz 
söz konusudur. 
 
Hem burjuva milliyetçiliğine karşı çıkmamız doğrudur, hem de tahakküm altındaki 
ulusların bağımsızlık hakkını savunmamız doğrudur. Hem dine karşı ideolojik 
mücadele yürütmemiz doğrudur hem de inanç özgürlüğünü ya da baskı altındaki 
inançların özgürlüğünü savunmamız haklıdır. Evet, her ikisi de bilimsel zeminde 
doğrudur ama her iki doğru da pratik gerçekte ve son tahlilde çelişendir. Hem 
çelişen ve hem de doğru olmaları diyalektiğe de tarihsel gerçeklere de uygundur. Ve 
bu çelişkili uygunluk ya da doğruluk, bahis konusu sorunun nihai anlamda ortadan 
kaldırılmasına muktedir olmasına karşın, verili gerçekte aynı sorunu besleyen somut 
bir gerçektir de. 
 
Bundandır ki, mevcut sorunun çözümünün zor olup devam etmesinin temel bir 
kaynağı bu çelişkili realitedir demekteyiz. Ve bu zeminde hem ulus sorunu hem de 
inanç sorunu uzun tarihsel dönem boyunca sınıf mücadelesinin temel bir meselesi 
olmaya, halkların manipüle edilerek uyuşturulmasına, dolayısıyla bu zeminin 
burjuvazi tarafından manivela edilmesine tanık olacak, ta ki, sınıfların 
sönümlenmesine evrilen tarihe kadar öyle ya da böyle/açık ya da gizli devam 
edecektir... 
 
Çok ulus ve azınlıklı Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında Türk-İslam(Sunni 
İslam) sentezi ekseninde egemen-Türk ulusu paradigmasına dayalı tekçi hakim 
sınıflar devlet örgütlenmesi ya da siyasi sisteminin ırkçı-şoven faşist karakterine 
bağlı olarak belirgin çelişki temelinde ulus ve inanç sorunu yaşanmaktadır. Özellikle 
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Kürt ulusunun bağımsızlık hakkının gaspıyla anlam bulan Kürt ulusuna dönük milli 
baskı, zulüm  ve kıyım realitesi temelinde keskin bir milli çelişki hüküm sürerek öne 
çıkmakta, siyasi gündemi işgal etmektedir. Örgütlü-bilinçli sınıf hareketi pek tabii 
olarak bu çelişkinin çözülmesi göreviyle karşı karşıyadır. Parti 4. Kongremiz başta 
Kürt ulusal sorunu olmak üzere, azınlıklar ve inançlar üzerindeki baskının temsil 
ettiği bu sorunu gündemine alarak çözüm politikasını mevcut ihtiyaçlar temelinde 
yeniden biçimlendirme iradesi ortaya koymuştur. 
 
Somut olarak bir Kürt ulusal sorunu cereyan etmektedir.  Bir ulus ve bu ulusa ait bir 
Kürdistan coğrafyası mevcuttur. Bu zeminden bağımsız olmamak kaydıyla, bir Kürt 
ulusal kurtuluş mücadelesi gündemde olup, siyasi boyuta oturmuş keskin bir milli 
çelişki varlığını sürdürmektedir. Doğrudan mücadelemizi etkileyen veya doğal 
olarak mücadelemizin konusu olan bir Kuzey Kürdistan sorunu orta yerde 
durmaktadır. Kuzey Kürdistan ilhak ve işgal altındadır, Kürt ulusunun bağımsızlık 
hakkı gasp edilmiş, tüm haklarından mahrum bırakılmış durumdadır. 
 
Kürt ulusu kıyımlardan geçirilmiş, her türden ulusal demokratik haktan mahrum 
bırakılmış ve köle bir ulus statüsünde tutulmaktadır. Kürt ulusal kurtuluş hareketinin 
mücadelesi bağlamında, siyasi boyutta seyreden keskin bir milli çelişki 
gerçekliğiyle karşı karşıyayız. 
 
Mevcut politika ve yaklaşımlarımız önemli bir teorik temeli temsil etse de, Kuzey 
Kürdistan ve Kürt ulusunun statüsü bağlamında hüküm süren mevcut sorun ya da 
çelişkiye uygunluk açısından önemli yetersizlikler ve pratik politika 
yetersizliklerimizin olduğu inkar edilemez. Bu zeminde tartışılması gereken temel 
meseleler, özünde Kuzey Kürdistan coğrafyası ve Kürt ulusunun statüsüne dönük 
gerçeğe uygun bilimsel değerlendirme ve tespitlerin yapılması meselesidir. 
 
Kuzey Kürdistan’ın sömürge ya da ezilen bağımlı ulus olarak değerlendirilmesi, 
Kürt ulusunun bağımsızlık hakkının tanınması veya bu hakka sahip olmasının 
kabulü karşısında bir şey değiştirmemektedir. 
 
Kürt ulusunun Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı bakidir, değişmez bir sonuç veya 
reddedilemez bir doğrudur. Kürt ulusunun bağımsız devletini kurma hakkı vardır ve 
bu hak Kürt ulusuna ait olup kayıtsız şartsız tanınmak durumundadır. Bu zeminde 
Kürt ulusunun ulusal kurtuluş mücadelesi ve ulusal demokratik haklarına dönük 
mücadelesi tamamen haklı ve meşrudur. Kürt ulusunun bağımsız devletini kurma 
hakkını kullanması ya da kullanmaması tamamen Kürt ulusuna aittir. Kürt ulusunun 
bu hakkını kullanması onun iradesine ait olmakla birlikte, bu hakkını kullanması 
durumunda Komünistler onun önünde hiç bir engel oluşturmazlar. Fakat bu hakkını 
kullanması-ayrılma hakkını kullanmasına Komünistler sadece ve sadece devrimin 
çıkarları açısından yaklaşır, buna bağlı olarak destekler ya da desteklemezler. 
Ayrılma durumunda devrimi gerileten bir özellik taşırsa, Komünistler bu ayrılmayı 
desteklemez ama önünde fiili engel de oluşturmazlar. Prensip olarak Komünistler 

126



 

açısından bir Kürt devletinin kurulması meşrudur, haktır. Bu hak tamamen Kürt 
ulusunun iradesine aittir. 
 
Ancak, bir ulusun köleleştirilmesi, bağımsızlık hakkının gasp edilmesi, milli baskı, 
zulüm ve kıyıma uğraması zemininde cereyan eden her hangi bir ulusal sorun 
karşısında Komünistler doğrudan alakadar ve sorumluluk sahibidir, bu sorunun-
çelişkinin çözülmesinde görevlidir. Bu bağlamda somut mücadelelerinin konusu 
olan ulusal sorunda kayıtsız olmamakla birlikte, soruna dıştan bakan-yaklaşan değil, 
doğrudan sorunun muhatabı durumundadırlar. Soruna dönük çözüm politika ve 
planlarının olmasının zorunluluğu ile birlikte, sorunu objektif ve bilimsel temelde 
değerlendirip gerekli tahlil ve tespitleri yapmakla yükümlüdürler. 
 
Aynı biçimde Kürt ulusal sorunu dışındaki azınlıklar ve inanç sorunlarına dönük de 
tahlil-tespitleri, çözüm politikaları olmak durumundadır. İnanç eksenli Alevi 
inancına dönük, Sunni-İslam inancı temelinde devlet olarak örgütlenen hakim 
sınıfların uyguladığı baskı ve katliamlar ya da gayr-i müslim olarak adlandırılan 
diğer inanç gurupları ve azınlıklara uygulanan baskı ve katliamlar da önemli çelişki 
ve sorun durumundadırlar. Komünistlerin kuşkusuz ki, bu sorunlarda somut plan ve 
pratik politikaları olmak durumundadır. Parti 4. Kongremiz sorunu bu kapsamda 
değerlendirip ele almış, tartışmalar yürütmüştür.    
 
Tekrar etmekte fayda var ki, Kürt ulusal sorunu bütün bu sorunlar içinde en 
boyutlusu olup, siyasi olarak öne çıkmış başlıca gündemler arasındaki bir sorundur. 
Öyle ki, Kürt ulusal sorunu diğer azınlık ve inanç sorunları arasında öne çıkarak, 
çözülmesi durumunda bu sorunların da çözüm yoluna girmesini etkileyen bir 
pozisyondadır. Fakat, sınıf çelişkisi veya sorunu anlamında durum daha da farklıdır. 
Yani Kürt ulusal sorununun öyle ya da böyle çözülmesi, sınıf çelişkisi-sorununu 
ortadan kaldıracak, onun üzerinde belirleyici etkide bulunacak veya sınıf 
çelişkilerinin çözüm yoluna girmesini sağlayacak bir gerçekliğe sahip değildir. 
Bugün coğrafyamız sınıf hareketi içinde yaşanan önemli yanılgılardan biri milli 
çelişkinin öne çıkarak sınıf çelişkisinin çözümünde tayin edici yere oturduğu 
yanılgısıdır... 
 
Ulsal kurtuluş mücadeleleri, proleter devrimlerin birer yedeği de olsalar, proleter 
devrimlerin görevlerine, hedeflerine ve içeriğine asla sahip değildirler. Temelden iki 
farklı çelişkiden söz edildiği özellikle bilince çıkarılmak durumundadır. Biri sınıf 
çelişkisi, diğeri milli çelişki. Yani, biri proletarya ve emekçi sınıfların burjuvaziyle 
yaşadığı çelişki, diğeri ise pazarı talan edilen burjuvaziyle talancı egemen burjuvazi 
(veya emperyalizmle)arasındaki çelişkidir. Biri sınıf karakterli, diğeri milli 
karekterli/biri kesin devrimci karakterli, diğeri son tahlilde burjuva karakterlidir... 
 
Egemen burjuvazi ile egemen olmayan(milli baskı altındaki) burjuvazinin(ve bu 
burjuvazi mücadelesi açısından isterse demokratik pozisyondaki burjuvazi olsun) 
arasındaki çelişkisinin çözülmesi, sadece mevcut pozisyonda demokratik-haklı olan 
burjuvazi ile haksız-egemen olan burjuvazinin arasındaki sorunu/çelişkiyi çözer; 
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ama sınıf çelişkisini asla... Fakat diğer yandan, ulusal sorunun çözümünün, 
milliyetçi baskılanma altında kalan ulusal-halkların sürekli ötelenen ve üstü örtülen 
sınıfsal çelişki ve sorunlarıyla yüzleşmelerini, karşı karşıya gelmelerinin önünü de 
açacağı muhakkaktır. Ulusal burjuvazi önderliğindeki ulusal “çıkarlar” mücadelesi 
yaşandığı her yerde komünist-devrimci önderliklerin zayıflıklarına koşut olarak 
sınıfsal mücadelenin önüne geçer ve sınıfsal çelişkilerin görünmesini baskılar. Bu 
yalnız ve yalnız, komünist-devrimci hareketlerin ulusal soruna ilişkin çözüm 
önerileri ve bunların örgütlenmesi veya örgütlenememesiyle ilgili, daha özcesi ise 
bu meseleye pratik önderlik edip-edememesiyle ilgili bir durumdur. 
 
Bu durumda, ulusal sorunun çözümü vs, sınıf çelişkisini çözmeyecek, ulusal 
baskının-ulusal mücadelenin gölgesinde kalan sınıf çelişkisinin bu baskıdan 
kurtularak ortaya çıkmasına yarayacaktır veya görünmesini sağlayacaktır. 
 
İşgal ve ilhak durumu, sadece ve sadece işgal altındaki ulus açısından milli 
çelişkinin baş çelişki olmasını doğurur. Şüphesiz ki, işgal-ilhak koşullarında, aynı 
ulus sınırları içindeki proleter hareket açısından da milli çelişki baş çelişki haline 
gelir. Milli Demokratik Devrim bu şartlarda geçerli olan devrim haline gelir. Fakat, 
sadece bir ulus coğrafyasında değil de, tarihsel haksızlıkların ürünü de olsa zorla bir 
devlet sınırlarına dahil edilmiş olup bu siyasi coğrafyada hem Türkiye ve hem de 
Kuzey Kürdistan devrimiyle görevli olan Komünist hareketin, bir ulus 
coğrafyasındaki çelişkinin görece öne çıkmasından hareketle iki coğrafya(Türkiye 
ve Kuzey Kürdistan) devrimi veya çelişkisi için milli çelişkiyi baş çelişki olarak 
değerlendirmesi doğru olamaz. Bu, Türkiye’deki sınıf çelişkisi ve mücadelesini 
Kuzey Kürdistan’daki çelişkiye feda etmesi ya da ona tabi kılarak sınıf perspektifi 
ve devriminden uzaklaşılması, bu devrimin ertelenmesi ya da ötelenmesi anlamına 
gelir. Somut pratikte, proleter devrim perspektifinden burjuva devrim perspektifine 
geri düşülmüş olur ki, bu proleter siyaset açısından kabul edilemez. Ne var ki 
proleter devrimci siyaset, Kuzey Kürdistan’da siyasi bir gerçek olarak öne çıkan 
milli çelişkiyi dikkate alarak, bu çelişkiye uygun gerekli tüm saptamaları yapıp 
Kuzey Kürdistan’a dönük yaklaşımını somut tahlil-tespitler ışığında bir program ve 
plan çıkarma göreviyle de karşı karşıyadır. 
 
Türk hakim sınıfları nazarında Kuzey Kürdistan’ın bir statüsü yoktur. Birleşik 
Kürdistan’ın parçası olan Kuzey Kürdistan emperyalist gerici anlaşmalar 
maharetiyle “TC” devleti sınırlarına dahil edilmiş, Kürt ulusu misak-ı milli denen bu 
sınırlar içinde zorla egemenlik altında tutulmaktadır. Bir ulus var ve bu ulusa ait bir 
coğrafya/toprak var ama Kuzey Kürdistan ve Kürt ulusu ve iradesi yok 
sayılmaktadır. İmha, inkar ve yok sayma politikaları temelinde Kürt ulusu ve 
toprakları ilhak edilmiş ya da sömürgenin alt kategorilerinde bir statüde tutulması 
reva görülmektedir. Kısacası statüsüzlüğün statüsü Kürt ulusu ve Kuzey 
Kürdistan’ın mevcut gerçekliğidir. 
 
Ne emperyalist paylaşım savaşlarının sonucunda yapılan gerici anlaşmaların ne de 
ırkçı-şoven Türk hakim sınıflarının Kürt ulusu ve Kuzey Kürdistan’a reva görerek 
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biçtiği kader kabul edilemez. Dolayısıyla milli baskı ve zulme yönelmiş her 
mücadeleyi veya ulusal hareketin bu zemindeki mücadelesini meşru görerek 
destekler. Desteklemenin ötesinde bu mücadeleyi görevleri arasında sayar. Kürt 
ulusunun bağımsızlık hakkı başta olmak üzere, ileriye dönük her statüsü kazanılması 
ve uğruna mücadele edilmesi gereken haktır. 
 
Komünistlerin temel yaklaşımı Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme hakkının 
tanınmasında özetlenir. Fakat, mevcut statünün ulusal demokratik kazanımlar 
temelinde ilerletilmesine dönük her kazanım için de mücadeleyi doğru bulur. 
Komünistler, ulusal hareketin ya da ulusal burjuvazinin burjuva imtiyazlar uğruna 
mücadelesini desteklemez ama ulusal demokratik hakların kazanılması temelinde 
gelişen her mücadelesini/ulusal hareketin bu zemindeki tüm mücadelesini haklı-
ilerici görerek destekler. Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı ve tüm ulusların 
eşitliği ilkelerinden hareket eden Komünistler, her türden ulusal eşitsizliğe, tek yanlı 
imtiyaza, ulusal baskı ve zulme ilkesel olarak karşı çıkarak mücadele eder; ulusların 
bağımsızlık hakkı için savaşım verirler. 
 
Komünistlerin bu tavrı, ulusal mücadele yürüten ulusal hareketi ya da ulusal 
burjuvaziyi Komünistlere yaklaştırır. Komünistlerle ulusal hareket arasındaki somut 
bağ bu zeminde oluşur. Fakat, bu yakınlaşma veya ilişkide, ulusal burjuvazi çoğu 
kez yansıtmasa da esasta kendi burjuva imtiyaz ya da menfaatlerini gözeterek 
hareket eder. Komünistler ise, ulusal burjuvazinin bu burjuva imtiyazlar uğruna 
mücadelesine ödün vermez, yalnızca onun ulusal demokratik haklar uğruna 
mücadelesini destekler. Nasıl ki, egemen ulus burjuvazisinin milli baskı ve 
tahakkümüne karşı mücadele eder, benzer şekilde ezilen ulus burjuvazisinin burjuva 
imtiyazlar uğruna mücadelesiyle de birleşmez, o yanına karşı çıkar. 
 
Bu anlamda Komünistler, bağımsız-demokratik-sosyalist bir Kuzey Kürdistan’ın 
kurulması mücadelesini esas alır, benimser. Ulusal hareket önderliğinde Kuzey 
Kürdistan’ın ulusal bağımsızlık hakkı uğruna verilen mücadeleyi şartsız olarak 
desteklerken, ayrılma tavrını ise, birleşik devrime etkileri zeminindeki somut 
şartlara göre destekler ya da desteklemez. 
 
Bugün ulusal hareketin bağımsız bir Kuzey Kürdistan perspektifine sahip olmadığı 
görülmektedir. Her ulusal hareketin açık-gizli özlemi ya da istemi bağımsızlık olsa 
da, somut siyasi şartlarda bu istem geri plana düşebilir veya bu istem belli burjuva 
imtiyazlar temelinde feda edilebilir. Ki mevcut Kürt ulusal hareketi bugün açısından 
bağımsızlık hedefinden, tek tek anlaşmalar siyasetinden kopmuş, anlaşma siyaseti 
stratejisine oturmuş ve kimi ulusal hakların elde edilmesi talepleriyle mücadele eden 
silahlı-reformist kulvarda yürüyen bir harekete dönüşmüş durumdadır. Buna 
rağmen, mevcut durumda politik olarak demokratik-devrimci bir rol oynamaktadır. 
Bu zeminde Kürt ulusal hareketi genel olarak ittifak edilebilir ve ittifak edilmesi 
gereken bir güçtür. Ki bu ittifak politikası ulusal hareketin somut mücadele ve 
pratiklerde izleyeceği pratik yaklaşım ve izleyeceği hatta bağlıdır; her somutta 
birebir mutlak geçerliliğe sahip değildir. 
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Ulusal harekete karşı yaklaşım ile ulusal soruna yaklaşım ve sorumluluk bir ve aynı 
şeyler değildir. Ulusal hareketin izleyeceği politika ve pratiklere bağlı olarak onunla 
ittifak politikası pratikleştirilebilir ya da tersi... Fakat, ulusal sorun karşısındaki 
sorumluluklarımız değişmez. Ulusa dönük tüm baskı ve tahakküme ilkesel olarak 
karşı çıkar mücadele ederiz, ulusal hareketin somut yaklaşımlarındaki olumsuzluklar 
bunu değiştirmez. Ulusal baskının her türüne karşı çıkmak, ulusal eşitsizlik ve tek 
taraflı imtiyaz ya da üstünlüğe karşı mücadele etmek, ulusun bağımsızlık hakkının 
tanınması, ulus üzerindeki sömürgeci, ilhakçı, işgalci, her türden egemen tahakküme 
karşı çıkmak Komünistlerin ilkesel yaklaşımı ve es geçemeyeceği görevleridir. 
 
Ezilen bağımlı ulus durumundaki Kürt ulusu ve dolayısıyla Kuzey Kürdistan’ın 
bağımsızlığı ve bağımsızlık hakkı için mücadele ve elbette ulusal baskıya karşı 
mücadelesi biz Komünistlerin görmezden gelemeyeceği, bilakis önemle ele alması 
gereken bir görevdir. Bundan sonraki mesele ise, bu görevin hangi teorik çerçevede 
değerlendirileceği, pratik mücadelede nasıl biçimleneceği ve nasıl örgütlenerek 
başarılacağı meselesidir. 
 
Yukarıdaki paragraflarda sıklıkla işaret edildiği gibi, Türk hakim sınıflarının ırkçı-
şoven faşist ideolojisine bağlı tekçi paradigmalarla ulusal irade ve varlığı yok 
sayılmış, imha-inkar politikaları ekseninde kıyıma tabi tutularak her türden baskı ve 
barbarca zulme maruz bırakılmış, adeta köleleştirilmiş ve kaderini tayin hakkı gasp 
edilmiş bir Kürt ulusu gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. Buna paralel olarak, derin 
asimilasyon ve jenosit eksenli vahşi saldırganlığa karşın, ulusal mücadele içinde 
ulusal bilinci gelişmiş, dinamik bir Kürt ulusal kurtuluş hareketi ve Kürt ulusunun 
haklı mücadele zemininde ayağa kalkışına da tanığız. Her türden kuşatma ve kıyıma 
karşın, siyasi zeminde “Burası Kürdistan’dır ve Kürt ulusuna/bizlere aittir” diyerek 
ayağa kalkmış bir ulus iradesinin meşru, demokratik, haklı ve aktüel mücadelesine 
şahidiz. Bu mücadelenin baskılanması sayesindedir ki, Türk hakim sınıfları 
tarafından ulusal varlık ve kimliği göstermelik de olsa kabullenilmek zorunda 
kalınmış ama hiç bir ulusal demokratik hakkı yasal zeminde tanınmamış, en 
önemlisi de bağımsızlık hakkına dönük inkar devam edip genel çerçevedeki ırkçı-
faşist katliamlar en acımasız biçimde ensesinden eksik edilmemiş bir ulus/Kürt 
ulusu realitesiyle yüz yüzeyiz. 
 
Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında en diri mücadele dinamiklerinin başında 
Kürt ulusal kitleleri ve halkı yer almaktadır. Ne yazık ki, diri olan bu mücadele 
potansiyeliyle birleşmekte ciddi sorunlar ve açmazlar yaşamaktayız. Açık ki, bu diri 
dinamik kitlelerle birleşmek için, 2. ve 3.Kongrenin atığı adımlar önemli bir yer 
tutmasına rağmen, pratik zeminde bunların karşılığı olan çabayı sarf etmemiştir. 
 
2.kongrede bir eğilim olarak kabul edilen “ezilen ulus ve azınlıkların maruz kaldığı 
baskılara karşı çıkılarak bu kesimlerin sorunlarına ilişkin özgül politikalar 
oluşturulmalı, şoven anlayışlara karşı halkların birliği ve kardeşliği temelinde 
mücadele bayrağı yükseltilmelidir. Yeni demokratik devrim programının her 
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özgülde alacağı biçime ve bu biçimin gerektirdiği özgül politikalara..” önem 
verilmesi yönündeki perspektif, ne de 3. kongrenin “ulusal sorun ve azınlıklar ve 
ezilen inanç kesimleri hakkında somut bir yönelime girerek bu konuda özel ve özgün 
programın yaratılmasını karar altına almıştır. Bu anlamda genel sosyalist 
programımız çerçevesinde ulusal soruna ilişkin özel programımız olacaktır. 
Partimiz Kürt ulusal sorunu ekseninde pratik faaliyetini bu özel program 
çerçevesinde sürdürecektir” karar ve perspektifine rağmen bu konuda edilgen 
kalınmış ve 3.kongre karar ve perspektifi karşılıksız bırakılmıştır. 
 
Kuzey Kürdistan’da ulusal çelişkiyi esas alarak örgütlenmek ve salt sınıfçı yaklaşım 
perspektifine dayanan teorik dogmatizmden kurtularak objektif gerçek ve çelişkilere 
göre bir politika belirlemek ihtiyaçtır. 
 
Kürt ulusunun öyle ya da böyle öncelikle his ettiği, refleks gösterdiği, mücadele 
gerekçesi yaptığı, acil olarak talep ettiği, ulusal kimliği, onuru ve iradesi ile ilgili 
gerçek sorunlar, bu sorunların giderilmesine dönük bir mücadele ve gasp edilmiş 
ulusal hakların kazanılmasıdır. Ulusal hak ve özgürlüklerin kazanılmasıdır birincil 
gördüğü sorun... 
 
Kürt ulusu gerçek yaşamda bunu hissedip bunu isterken, bizlerin bu gerçekliği 
görmezden gelerek, “senin sorunun öncelikle sınıf sorunu ve sınıf çelişkisidir” 
diyerek salt teorik gerçeklere dayalı yaklaşımlarla Kürt ulusal kitleleri veya halkını 
örgütlememiz elbette pek kolay ve hatta mümkün olmayacaktır. Gerçekçi ve 
bilimsel de olmamaktadır. Özerklik, öz-yönetim için ayakta olup mücadele eden 
(halkı da kapsayan) Kürt ulusal kitlelerinin ne için ayaklandıkları, hangi çelişki ve 
baskıya karşı ayakta oldukları, mevcut reflekslerinin hangi çelişki üzerinde 
yükseldikleri aslında ap açıktır. 
 
Kuzey Kürdistan’daki milli baskı veya çelişkinin mevcut boyutu ve uyanmış olan 
ulusal bilincin mevcut durumu, sınıf çelişkisini geride bırakarak gizleyen 
düzeydedir. İlhak ve işgal gerçekliği sınıf çelişkisini gizleyerek arka plana atan 
keskin zemindedir. Sınıf çelişkisinin açığa çıkarak öne çıkması ancak işgal-ilhak 
zeminindeki milli çelişki ve baskının çözülmesi, ortadan kaldırılması veya 
hafifletilerek geriletilmesiyle olanaklıdır. Bundandır ki, sınıf hareketi/Komünistler, 
Kuzey Kürdistan’da en diri olan milli çelişkiyi değerlendirmek ve bu çelişki 
temelinde örgütlenmeye girişmek durumundadırlar. PKK’nin Kuzey Kürdistan’daki 
gelişmesi de bu zeminde okunmak durumundadır. Böyledir de... 
 
Parti 1. Kongremizde milli çelişkinin başlıca çelişmeler arasına alınması anlamsız 
olmamakla birlikte, yeterli bir ilerleme değildir. Ulusal sorundaki güçlü teorik 
temelimizi somut gerçekler temelinde derinleştirerek daha nesnel belirlemelere 
gitmeli, Kuzey Kürdistan ve Kürt ulusunun statüsünü daha güçlü argümanlar 
ışığında objektif olarak tespit etmeli, buna uygun örgütlenmelere zaman yitirmeden 
girişmeliyiz. Partimizin gelişmesinin önemli halkalarından biri Kuzey Kürdistan ve 
Kürt ulusuna dönük tahlil-tespit ve yaklaşımlarımızın değerlendirmeler temelinde 
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yeni politikalarla geliştirilmesidir. Kuşkusuz ki, bu adım ve gelişmeler bugünden 
yarına kısa sürede sonuç vermeyecektir. Kürt ulusal kitleleri ve halkının büyük 
bölümünü kavrayarak etkisine almış ulusal hareketin küçümsenemez örgütlülüğü ve 
gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu durum, Kuzey Kürdistan’daki örgütlenme ve 
gelişmemizi zorluklarla karşı karşıya getiren bir realitedir. Ancak, uzun vadeli ve 
gerçek çelişkilere oturan isabetli değerlendirme ve yaklaşımlarla Kürt halkıyla 
birleşmemiz tamamen mümkündür... 
 
Kuzey Kürdistan ve Kürt ulusunun statüsü, buradaki çelişkinin tahlili, buranın ele 
alınması ve buradaki örgütlenmemiz önemli bir tartışma konusu olarak 
gündemimizdedir. Parti 4. Kongremizin önemli gündemlerinden biri olan bu 
kapsamlı sorun, belli boyutlarıyla kongremizde tartışılmış fakat yürütülen 
tartışmalar ve yapılan hazırlıklar konunun ciddiyeti gereği yetersiz görülmüştür. 
Dolayısıyla kongremiz, bu sorunun daha derinlikli tartışılarak sağlıklı bilimsel 
sonuçlara varılması için, sorunun bir süre daha tartışılarak gerekli çalışma ve 
hazırlıkların yapılarak sonuca gidilmesini daha sağlıklı bularak kararlaştırmıştır. 
 
 

Farklı Fikirler 
 
 
Her parti kongresinde olduğu gibi, parti 4. Kongremizde de, büyük-küçük bir dizi 
anlayış ve yaklaşım farklılıkları gündeme gelmiştir. Bu tartışmaların bazıları önemli 
ve temel meseleler kapsamında iken, diğer bazıları da taktik siyaset ayrıntıları 
niteliğindedir. Dolayısıyla, önemli meselelerde ve önemli fikir farklılıkları 
niteliğinde olmadıkça, “önemsiz” olan her tartışma, eleştiri, ayrıntı, yaklaşım ve 
farklı görüşün konu edilerek yansıtılmasına gerek duyulmamıştır, bunun aksine bir 
talep de olmamıştır. Özcesi, farklı fikirler kapsamında yazılı olarak veya kararlara 
düşülen şerhler olarak elimizde yazılı bulunan sınırlı fikir farklılıklarını 
sunmaktayız. 
 
Bu bağlamda;   
 
Proletarya ve Emekçiler Devleti” Kavramının Değiştirilmesi Önerisi 
 
Farklı fikirlerden bir diğeri de Kongremizin “Parti 3. Kongresinin Muhasebesi” 
gündeminde yürütülen tartışmalarda gündeme geldi. 
 
Bu gündemle ilgili yürütülen tartışmalardan sonra alınan karar ve karara karşı 
şerhler anlamına gelen karar önerileri, 4. Kongre tutanakları ve kısa kararları 
belgesinde şöyle özetlenmiştir. 
 
““Divan: 7. gündem olan 3. Kongre Muhasebesi üzerinde iki tur tartışmalar 
yürütülerek sonuçlandırılmıştır. Tartışmalarda 3. Kongre kararları esasta doğru 
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görülerek onaylanmış, fakat kongre karar ve sonuçlarında üç noktada değişiklik 
yapılması önerisi getirilmiştir. 3. Kongre karar veya sonuçlarında değişiklik 
yapılması önerilen meselelerden biri olan, “Milli burjuvazinin gericileştiği” 
şeklindeki  toptancı değerlendirmenin tartışılması, ulusal sorun kapsamındaki 
gündemde ele alınmak üzere bu gündemden çıkarılarak ilgili gündeme bırakıldı, 
diğer iki mesele ise belli tartışmalardan sonra karar önerisi biçiminde iradeye 
sunuldu. 
 
Buna göre;   
 
Karar Önerisi 1: 
“... 3. Kongrenin önemli sonuçlarından biri olan ve proletarya devleti-diktatörlüğü 
şeklindeki Komünizmin üç temel ilkesinden birini sulandırarak onu redle ilkesel 
düzeyde bir hataya tekabül eden önemi itibarıyla kesinlikle düzeltilip değiştirilmeye 
muhtaç olan “Proletarya ve emekçiler devleti” belirlemesi, yeniden “proletarya 
devleti” biçiminde değiştirilmelidir. Bu, Komünist çizgi ile diğer çizgiler arasındaki 
temel ilke farkıdır. 3. Kongrenin bu belirlemesi ilkesel hata taşıyan muhtevası 
kadar, tutarlılık ve sistematik kurgudan da yoksun bir belirlemedir...” 
 
Karar Önerisi 2: 
“... 3. Kongrenin problemli anlayışlarından olup partide kafa karışıklığına yol 
açarak savunulmasının olumsuz yansımaları görülen “Doğrudan Demokrasi” 
argümanı bugünki tarihsel şartlarda uygulanması mümkün olmayan popülist bir 
söylem ve siyasi gerçekleri reddeden bir safsatadan ibarettir. Tarihsel şart ve 
günümüz siyasi  gerçekleriyle bağdaşmayan, ancak Komünist toplum süreci için 
geçerli olup buna dönük stratejik bir perspektif olarak propaganda edilmesi gereken 
bu argümanı bugünün somut savunusu veya somut yönelimi haline getirerek 
savunamayız, savunmamalıyız...” 
 
“Karar: Oylanan her iki karar önerisi de karar yeter sayısına ulaşamayarak 
reddedilmiştir. 3. Kongre kararları eski biçimiyle devam etmektedir. (oy çokluğu)”” 
 
 
Tüzük’de Değişiklikler Üzerine Öneriler 
 
Kongre delegesi bir yoldaşın farklı fikirler zemininde değerlendirilebilecek görüş ve 
önerileri aşağıdaki başlık altında kongreye yazılı belge olarak yoldaş tarafından 
sunulmuştur. Karar önerisi olarak da düzenlenip kongre iradesine sunulan yoldaşın 
farklı fikirleri Tüzük’te değişiklik öngören öneriler temelindedir. Yoldaşın tüzük’e 
ek öneriler konulu tüzük değişikliğini öngören yazısını olduğu gibi sunuyoruz. 
 
“Tüzük’deki Partiye Üye Alımı Kriterlerinin Geliştirilmesi Üzerine! 
 
Komünist parti, sınıflı toplum(lar) gerçekliğinden hareketle, sınıf mücadelesinin 
örgütlü ve nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için, bir takım örgütsel işleyiş ve 
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disiplin kuralları ortaya koymuş ve değişen-gelişen objektif koşullara uygun olarak 
ise sürekli buna paralel örgütsel işleyiş ve disiplin kurallarını geliştirerek 
güncelleştirmiştir. 
 
Bu çizgi ve yönelim UKH’ nın tarihinde de aynı şekilde değişim ve gelişme 
göstermiştir ve sürekli olarak ilerletilmiştir ya da en azından ilerletilmesine yönelik 
çeşitli adımlar atılmıştır. 
 
Hiçbir şey saf ve arı değildir ve dolayısıyla nasıl ki saf kan proleter veya komünist 
olamayacağı gibi komünist partisinde saf kan bir aday üye ve parti üyesi de söz 
konusu olamaz. Hatta olamayacağı gibi, bu temelde ve bu yönlü katı ve değişmez 
kriterlerde ortaya koymamak ve aramamak gerekmektedir. Bu bilinçle partimizin 
tüzüğünde yer aldığı gibi önemli bir husus da, partiye üye alımı ve kriterleri ile 
ilgilidir. 
 
Partimizin mevcut sürece kadar yani 1978’de 1. Konferans’ında karar altına 
alınarak hala kullanılan partiye üye alımına ilişkin tüzüğümüzdeki kriterler 
aşağıdaki şekildedir; 
 
 “a) Sınıf kökeni işçi ve yoksul köylü olanlara öncelik tanımakla birlikte, 
aşağıdaki şartları yerine getiren her kişi MKP’ye üye olabilir. 
 
 1) Parti programını ve tüzüğünü kabul etmek, parti disiplinine uymak, parti 
kararlarını uygulamak. 
 2) Partinin herhangi bir organında faal olarak çalışmak. 
 3) Parti aidatını düzenli olarak ödemek. 
 4) 18 yaşını bitirmiş olmak.” 
  
Geçmişten bugüne genellikle bu kriterler üzerinden partiye üye alımı 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Ancak Parti 2. Kongremizde ise partiye üye alımına ilişkin hepinizin bildiği gibi 
üyelik başvuru formu kabul edilmiş ve mevcut sürece kadar da bu şekilde üye alımı 
için başvuru yapan yoldaşlardan yazı(lar) alınmıştır ve yine tüzük maddesine göre 
de kabul ya da red durumları yaşanmıştır. Aynı şekilde de, yaşanmaya devam 
etmektedir. 
 
Fakat özellikle parti üyeliğine başvuru formunda, başvuruda bulunan yoldaş(lar)ın, 
partiden farklı olarak düşünülen yanlarında bulunup bulunmadığı sorulduğu için 
başvuru da bulunan bazı yoldaşlar, özellikle Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın kapitalist 
olduğunu ve mevcut durumdaki programımızın da kimi eksiklikleri barındırdığına 
yönelik görüşler ortaya koyarak başvuruda bulunmuşlardır. Kimi yoldaşlar ise 
kurnazca davranarak, özellikle ülkenin sosyo ekonomik yapısına ilişkin partinin 
resmi görüşlerinden farklı düşündüğü halde, başvuru formunda buna değinmeyerek 
geçiştirmekte ve bu şekilde başvurusunu gerçekleştirmektedir. Ne zaman ki, parti 
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aday üyeliği veyahutta üyeliği kabul edildiği andan itibaren, hemen farklı 
görüşlerini yansıtmaktadırlar. Bu türden yoldaşlar da yanlış yapmaktadırlar ve 
örgütlenirken ya da aday üyelik başvurusu yaparken partiye, samimi ve ciddi 
davranmak zorundadırlar. Partiyi kandırma siyaseti ve çizgisi, açık ki hem bu 
türden yoldaşlara, hem de partiye zarar vermektedir. Kuşkusuz bu durum tutarsız ve 
olumsuz bir çelişkiyi de ifade etmektedir. 
 
Aynı şekilde, partiye üyelik başvurusunda bulunan yoldaşların başvuru formunda,  
ülkenin sosyo ekonomik yapısına ilişkin farklı görüşlerini ifade etmesinden dolayı 
aday üyeliği kabul edilmemesine rağmen, aynı süreçte parti içerisinde bu konu da 
farklı fikirlere sahip partili yoldaşların durumuna ilişkin ise bir çelişkiyi 
barındırmaktadır. Özellikle sosyo-ekonomik olarak farklı fikre sahip bir yoldaşın 
Aday Üyelik(AÜ) başvurusu reddedilirken aynı zamanda, Parti içerisinde böylesi 
fikirlere sahip yoldaşların varlığının taşıdığı çelişki, bu açıdan Parti içinde de 
böylesi düşüncelere karşı yaklaşımın tezatlığı ve resmi görüşten farklı düşünen her 
yoldaşın, parti programının esasını savunmadığı anlamı taşamayacağını da ifade 
etmek isteriz. Madem parti aday üyeliği başvurusunda, bu konuda farklı fikirleri 
savunarak başvuruda bulunan yoldaşların aday üyeliğini kabul etmiyorsun, o 
zaman parti içerisinde de bu yönlü düşünen- hem de daha sistemli ve daha da 
ayrıntılı bir şekilde düşünen yoldaşlar mevcuttur-partili yoldaşların da üyelikten 
atılması gerekmez mi? Fakat işte tam da burada durmamız ve ayrıntılı olarak yeni 
bir doğru sentezi ortaya çıkarmamız gerekmektedir. 1972’den bu yana teorik de 
olsa savunduğumuz ve 2. Kongre’de ise komünist parti ve farklı fikirlere yaklaşım ve 
bu düzlemde daha sistemli ve oturtularak tüzüğümüze de eklendiği şekliyle 
“Partimiz iki çizgi mücadelesinin niyetten bağımsız nesnel bir gerçeklik olduğunu 
kabul eder. Doğru yanlış mücadelesi bilgi teorisinin gelişme yasasıdır. İki çizgi 
irademiz dışında yaşamın her alanında vardır. Parti de bunlardan muaf değildir. 
Partimiz iki çizgi mücadelesini gelişmesinin dinamiği olarak görür. Saflarımızda 
bulunan herkes parti disiplini temelinde, olanaklar çerçevesinde fikir mücadelesi 
yürütme hakkına sahiptir. Parti bu mücadelenin doğru araçlarla yürütülmesinin 
koşullarını yaratmakla yükümlüdür. Kimse fikirlerinden kaynaklı parti saflarımızda 
baskı altına alınamaz, engellenemez. Parti içerisinde yer alan herkesin fikirlerini 
demokratik merkeziyetçilik ilkesi sınırlarında ifade etmesini garanti altına alır. 
Farklı fikirler, doğru temelde ele alındığında partimizin birliğini bozan değil, tam 
aksine geliştiren bir güç olarak kavranmalıdır.” karar altına alınan parti içi iki 
çizgi mücadelesi ulaşılan önemli örgütsel ileri bir seviyeyi ve kavrayışı 
göstermektedir. Gelinen aşamada parti olarak bu seviyeden daha mı ileriye doğru 
gideceğiz, yoksa gerilere mi düşeceğiz durumu ile karşı karşıyayız. Nitekim parti 
içerisinde, demokratik merkeziyetçilik gereği örgütsel işleyiş ve ve disipline 
uyulması kaydıyla her bir parti üyesi farklı fikirleri savunabilir. Bu farklı fikirlerin 
sınırlarını bireyler ve MK ve SB’de dahil parti komiteleri belirleyemez ve tekeline 
de alamazlar. Buna yani çerçevesine, ancak Kongre iradesi karar verebilir ve bu 
sınırlılıkları belirleyebilir. İster beğeniriz ister beğenmeyiz, ancak resmi ve 
iradeleşmiş bir çerçeveyle ortaya çıkarılır ve uygulanabilir. Aynı şekilde demokratik 
merkeziyetçilik gereği, örgütsel işleyiş ve disipline bağlı kalınması kaydıyla partiden 
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bütün konularda değil bazı noktalarda farklı düşünüyor diye aday üyeliğe 
başvuruda bulunan yoldaşların alınmaması da 2. Kongre ile yakalanan seviyeden 
geri düşmeyi ifade etmektedir. Kaldı ki aday üyelik başvurusunda bulunan bu yönlü 
yoldaşların hemen hepsi, herhangi bir parti organında ya da çoğu sempatizan 
komitelerinde hatta uzun süredir de örgütlü olan ve yer alan yoldaşlardır. Bu yönlü 
aday üyelik başvurusunda bulunan yoldaşların birçoğu aynı zamanda farklı 
görüşleri noktasında oldukça geri, dağınık ve sistemsiz görüşlere de şahittir. 
Dolayısıyla parti tarafından ikna edilmeye ve değişip dönüşmeye de son derece 
müsaittirler. Fakat partinin kendisi geri olursa tabi ki ikna edemez ve örgütsel 
ilkeleri ve işleyişi tüzük maddelerini de tutucu ve sekter bir şekilde ele alarak 
uygulama ve dayatmaktan da geri kalmaz.    
               
Aday üyelik başvurusunda bulunan yoldaşlar demokratik merkeziyetçilik gereği 
örgütsel işleyiş ve disiplini de kabul ettiklerini başvurularında ifade etmektedirler. 
Özellikle ideolojimiz olan Maoizm ve devrimin yolu ile ilgili olarak Sosyalist Halk 
Savaşı stratejisinde de esas da partinin resmi görüşüyle tam bir uyum hali söz 
konusudur. Sadece sosyo- ekonomik yapı ve programın bir kısmı ile ilgili olarak 
farklılıklarını ifade etmektedirler. Aslında parti içerisinde bazı partili yoldaşlarımız, 
yeni aday üyelik başvurusu yapan yoldaşlardan daha da fazla bir şekilde partinin 
resmi görüşlerinden farklı düşüncelere de sahip olanlar bulunmaktadır. Bütün 
bunlar ve bu yönlü gelişmeler, parti tüzüğümüzde de belirli eksiklikleri barındırdığı 
için üyelik alımını yeniden ele alarak güçlendirmemiz ve geliştirmemiz 
gerekmektedir. Partiye üye alımına ilişkin bunun tüzükte alacağı biçim ve kriterlerin 
aşağıdaki şekilde ele alınarak kongre iradesi tarafından kabul edilerek onaylanması 
ve bundan sonra bu şekilde üye alımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir: 
 
 a)Aday Üyeliği başvurusunda bulunan her yoldaşın, ideoloji en başta olmak 
üzere Maoizm noktasında esasta Partimizin genel çizgisi noktasında uygun ve kabul 
edilebilir bir görüşü olmalıdır. 
 b)Parti programını ve tüzüğünü esas da kabul etmelidir. 
 c)Demokratik merkeziyetçilik temelinde örgütsel işleyiş ve disipline uymalıdır. 
 d)Partinin herhangi bir organında faal olarak örgütlü faaliyet yürütmeli ve 
çalışmalıdır. 
 e)Parti aidatını düzenli olarak ödemelidir. 
 f)18 yaşını(yaş sınırı tartışılarak daha da netleştirilebilir) doldurmuş 
olmalıdır. 
 
Bütün bu yukarıdaki üyelik alımına ilişkin kriterler, partimize üye olmak için aday 
üyeliğe başvuruda bulunan yoldaşların, aday üyeliğe kabul edilip ya da 
reddedilmesine yönelik yeterli şartları barındırdığı için 4. Kongre irademiz 
tarafından bu şekliyle tüzüğe eklenmesi gerekmektedir. 
 
Ek olarak Ayrıca: Sempatizan komitelerinde örgütlenmek için yer alacak 
yoldaşların başvuruları ise yukarıda belirtilen aday üyelik başvurusunda bulunan 
yoldaşlarda aranan koşulların daha aşağısında belirli koşullar aranmalıdır. 
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Kuşkusuz bu konuda öncelikle ileri-orta ve geri sempatizan örgütlenmelerinde yer 
alacak yoldaşlarda aranacak ya da istenen özellikler de farklılıklar arzetmelidir. 
İleri sempatizan örgütlenmelerinde yer alacak yoldaşların, parti aday üyeliğine 
başvuran yoldaşlarda aranan özelliklere oldukça yakın kriterler olmalıdır. Yani 
yukarıda aday üyeliğe başvuracak yoldaşlarda aranan kriterler içerisinde özellikle 
ideoloji, program ve devrimin yolu meselelerine ilişkin kriterler noktasında ileri 
sempatizan komitelerinde örgütlenmek isteyen yoldaşlarda bu özelliklere yakın 
hususlar göz önüne alınarak kabul yada reddedilmelidir. Çünkü, ileri sempatizan 
komitelerinde örgütlenecek yoldaşların hemen sonraki ilk adımları parti aday üyelik 
durumlarıdır. Dolayısıyla bu nokta ya da halka iyi ve doğru kavranmalıdır. 
 
Orta düzeydeki sempatizan komitelerinde yer alacak yoldaşlarda ise hemen 
yukarıdaki ileri düzeydeki sempatizanlarda aranan kriterlerin bir bölümü yani en 
azından ideoloji, program ve devrimin yolu gibi meselelere oldukça yakın eğilimleri 
olan özellikler olmalıdır. 
 
Geri düzeydeki sempatizan komitelerinde yer alacak yoldaşlarda ise orta düzeydeki 
sempatizan yoldaşlardaki kriterlerin daha aşağısında bir ölçü kabul edilmelidir. 
Örneğin anti-emperyalist, anti- faşist vb kriterler çerçevesinde ve fakat partiye de 
sempati duyan, gelişmeye son derece açık yoldaşlar, geri sempatizan komitelerinde 
yer alabilirler. 
 
İleri, orta ve geri sempatizan komitelerinde ki yoldaşlarda aranacak kriterlerde tepe 
noktasının özellikleri hiç kuşku yok ki parti aday üyesi yoldaşlarda aranan 
kriterlerdir. Buna uygun olarak ileri, orta ve geri sempatizan komitelerinde yer 
alacak yoldaşlar, yukarıdan aşağılara doğru kriterleri de esneterek 
örgütlendirilmelidir. Bu kriterler hiç kuşkusuz devrimci mücadelenin inişli ve çıkışlı 
süreçleri ve dönemlerine uygun olarak daraltılabilir ve esnetilebilir. Ya da 
katılaştırılabilir ve yumuşatılabilir. Bu kapsamdaki örgütlü sempatizan 
komitelerindeki yoldaşlara yönelik olarak ‘öncü partizan’ vb vd adlar ile illegal bir 
yayın organı da çıkarılmalıdır. Parti aday üyelik başvurusunda bulunacak 
yoldaşlardan, istenen kriterler dışında ek olarak bütün bunlara yani sempatizan 
komitelerinde örgütlenmek için başvuran yoldaşlarda aranacak kriterlerde 
tüzüğümüzde belirtilebilir ve yer alabilirler. 
 
Kadın ve LGBTİ-Q’lara ilişkin tüzüğümüze, eklenmesi gereken bazı hususları ise 
şöyle sıralayabiliriz; 
 
 - Parti saflarımızda her yoldaş, ahlaki ve toplumsal baskıya karşı olduğunu, 
asla unutmaz ve bu bilinçle hareket eder.    
 - Parti de yukarıdan aşağıya, erkek şövenizmine ilişkin tüm yoldaşlar, 
eğitimden geçirilir. 
 - Özellikle komünistlerin dilinin, eril söylemden bir bütün olarak 
arındırılması gerekmektedir. Bunun için, partiye katılan her yoldaş, eğitimden 
geçirilir. Bu kapsamda erkek egemen dile karşı başta olmak üzere, cinsler arası 
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eşitsizlik, cinsel bilinç, taciz, tecavüz, şiddete karşı mücadele biçimlerinin nasıl 
olacağı hakkında, parti saflarımıza katılan her yoldaştan fikirleri alınır. Bütün bu 
hususlarda tüm yoldaşlar, ideolojik mücadele yürütmekle görevlidir.   
 - Komünistlerin adaleti, bilimsel şüphe ve somutluk üzerinden yükselir. 
 - Her türlü işkence, bir insanlık suçudur. 
 - Cinsel istismar suçtur. Taciz ve tecavüz de dahil, saflarımızda her türlü 
şiddet, suçtur. Taciz, tecavüz ve şiddet halinde, kişi, partiden atılır ve teşhir edilir. 
 - Pozitif ayrımcılıktan kaynaklı kadının ve LGBTİ-Q’ların beyanı esastır. Cins 
sömürüsüne de maruz kalan kadını ve LGBTİ-Q’ları, kesinlikle önemsiyor ve beyanı 
için teşvik ediyoruz. Beyanları esastır çünkü, ataerkil toplum tarafından bastırılan, 
susturulan, susan, kuşatılan kadın ve LGBTİ-Q’ların, kendilerine yapılan suçu ifşa 
etmede cesaretlendirir. Beyanın esas alınmasında aslolan; önemsemek, ciddiye 
almak ve üzerine gitmektir.   
- Kadın ve LGBTİ-Q’ların beyanı esastır derken, bununla, sonal anlamda haklı ve 
doğrudur demiyoruz. Eğer beyan yada iddia, sabitlenemiyorsa, kişi suçsuzdur. İddia 
edilen suç, ispatlanamadığı taktir de, kişi suçsuz olarak kabul edilir. Bütün bunlara 
rağmen, eğer beyana tam olarak denk gelmeyen yada tam olarak doğru olmayan 
durumlar karşısında, kişi, herhangi ilgili bir kuruma yada vakfa bağışta veyahut da, 
kamusal olarak belirli-geçici bir süre hizmette bulundurulabilir.” 
 
Yoldaşın karar önerisi olarak da formüle edip kongre iradesine sunduğu belgede 
parti üye alımıyla ilgili yaptığı öneriler, mevcut tüzüğümüzün üye alımını 
düzenleyen ilgili maddeleri kapsamında bulunduğu için ve aynı biçimde ilgili 
yazısının bir bölümünde “Kadın ve LGBTİ-Q’lara ilişkin tüzüğümüze eklenmesi 
gereken bazı hususlar” alt başlığıyla özetlediği önerilerinin genel anlayışımızda 
geçerli olan yaklaşımlar olduğu için tüzük maddesi haline getirilmelerinin gereksiz 
olduğu bilinciyle kongre iradesi yoldaşın Tüzüğe eklenmesi zemininde düzenlediği 
karar önerisini reddetmiştir. 
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