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SUNU:
‹KK’n›n bir özel say›s› ile daha birlikteyiz. Bu say›m›zda son süreçteki kimi gündemlere iliﬂkin partimizin görüﬂlerini ortaya koyduk. Yine gerilla savaﬂ›na yönelik özellikle
devletin “terörizm” yak›ﬂt›rmas›na cevap içeri¤inde bir yaz›y› da yay›nlad›k. Önderimiz
Kaypakkaya’n›n ölümünün 32. y›ldönümü dolay›s›yla büyük önderimizin çizdi¤i güzergaha inanc›m›z› bir kez daha ilan ediyoruz. Hiçbir güç bizi bu biricik do¤ru yoldan koparamayacakt›r. O’nun çizdi¤i güzergah do¤rudur ve muzafferdir.
Yoldaﬂlar, halk›m›z; ‹KK önemli zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya olan bir yay›n organ›d›r. Bu
zorluklar özellikle da¤›t›m sorununda yaﬂanmaktad›r. Bunun giderilmesi için, ‹KK’n›n
herkesin okuyabilece¤i bir ﬂekilde kitlelere ulaﬂt›r›lmas› için özel bir gayret içinde olmak
gerekti¤i bilinmelidir. Bizleri darl›¤a, sessizli¤e bo¤maya çal›ﬂan faﬂist devlete karﬂ› güçlü bir ﬂekilde karﬂ› ç›kmak için, ‹KK’m›z› güçlendirmek için devrimci hareketin çeﬂitli
alanlar›ndaki geliﬂmeleri bize ulaﬂt›r›n ve da¤›t›m ile ilgili problemleri aç›¤a ç›kart›p bunlar› aﬂmak için kendinizi zorlay›n. Partimiz bu alanda da her türlü zorlu¤u aﬂmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
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ÇÜRÜK DÜZENDE ÇARK SA⁄LAM ‹ﬁLEM‹YOR
Son günlerde suni söylemlerle faﬂist
devlet içindeki çeliﬂkileri derinleﬂtiren
aç›klamalara ve bu aç›klamalar›n çeﬂitli alanlardaki yank›lar›na tan›k olduk.
Görünen yanlar›yla çeliﬂkiler “türban
sorunu”, “laiklik” ekseninde derinleﬂtirildi. Buna paralel bir ﬂekilde “Öcalan’›n yeniden yarg›lanmas›” hakk›nda
A‹HM’in verece¤i karar üzerinden de
bir “fikir” dalaﬂ› söz konusu oldu. Yine
“özelleﬂtirme” politikas›n›n s›n›rlar› da
özellikle CHP’nin “yeni” ç›k›ﬂ› ile tart›ﬂ›lmaya baﬂlad›.

tikte kan›tland›¤› gibi herhangi bir kli¤in devletin gerçek rolünü, kimli¤ini
farkl› bir çizgide, farkl› bir ideolojik
yaklaﬂ›mla ele almas› söz konusu de¤ildir.
Buna karﬂ›n devlet içindeki çeliﬂkilerin varl›¤› da bir gerçektir.
Anayasa Mahkemesi Baﬂkan›’n›n
aç›klamalar› ile yinelenen suni siyaset
ortam›, hükümette bulunan egemen s›n›f kli¤inin türban hakk›nda ve di¤er
meselelerde hüküm verecek olan›n sadece Meclis, dolay›s›yla hükümet olmas› gerekti¤ini belirtmesiyle klikler
aras› bir çeliﬂki yapay bir ﬂekilde gündeme oturtuldu. Oysa herkes biliyor ki,
bu klik de hükümette sadece bir kuklad›r; devletin “demokrasi” maskesidir ve
esas itibar›yla ba¤›ms›z hareket etme
hakk›, yetkisi ve gücü yoktur. Buna ra¤men, bu suni gündem ile kamuoyunun
dikkati yine bildik “‹slamc›” parti ile
“laik” devlet çat›ﬂmas›na yo¤unlaﬂt›.
Kitlelerin gündeminde olmad›¤› halde
böyle bir çat›ﬂman›n bir anda “devlet içi
çat›ﬂman›n” merkezine konmas› bizleri
yan›ltmamal›d›r. Bu, gerçeklerin üzerinin örtülmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Faﬂist devlet bir kez daha temelini
oluﬂturan resmi görüﬂlerinin, ‘devlet
politikalar›n›n’ çaresizli¤i, baﬂar›s›zl›¤›,
iflas etmiﬂli¤i karﬂ›s›nda bocalamakta-

Oysa, biliyoruz ki, bu konular›n hiçbiri devleti oluﬂturan egemen s›n›f kliklerinin gerçek çat›ﬂma alanlar› de¤ildir.
Ne laiklik, ne Öcalan’›n yeniden yarg›lanmas›, ne de özelleﬂtirme politikas›
egemen s›n›f kliklerini karﬂ› karﬂ›ya getiren konulard›r. Bu konularda öteden
beri verilmiﬂ kesin hükümler vard›r ve
her klik de bu hükümler karﬂ›s›nda
farkl› bir rota izlemeyece¤ini aç›klam›ﬂlard›r. Çünkü bunlar›n hepsi devletin hakim odaklar› taraf›ndan “çözülmüﬂ” haldedir.
Devlet içindeki dalaﬂ›n kökleri,
‘hangi kli¤in var olan kesin hükümleri
kendi ç›kar›na uygulayaca¤›’; ‘hangi
kli¤in sömürüden en çok pay› alaca¤›’
üzerine kuruludur. Daha önce de defalarca ifade etti¤imiz ve her zaman pra3
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d›r. Ne TSK’n›n ne Anayasa Mahkemesinin ve ne de di¤er daimi devlet ayg›tlar›n›n hükümetin yönelimine iliﬂkin
ciddi bir endiﬂeleri söz konusudur. Sözkonusu olan, devlet otoritesinin, tarih
karﬂ›s›nda mahkum olmuﬂ resmi görüﬂlerinin en güçlü araçlar› kullan›larak
tekrarlanmas› ve devletin karakterindeki herhangi bir de¤iﬂime tahammülü olmad›¤›n› aç›klamas›d›r. Egemen kliklerin de devlete karﬂ›t yönde bir çabas›,
yönelimi zaten yoktur…

kan vermedi¤ini belirtmiﬂ, bunun düzeltilmesi gere¤ine dikkat çekmiﬂti. O
aç›klamalardan sonra Newroz ile birlikte ortaya ç›kan tablo devletin gücünü
sergilemesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu
göstermiﬂ olmal› ki, arka arkaya generallerin ve devletin yarg› organlar›n›n
“siyasi” alana yeniden aç›ktan (bas›na
ya da aç›k toplant›larda kitlelere yap›lan konuﬂmalar) müdahalelerine tan›k
olmaya baﬂlad›k. Gösterildi¤i ve san›ld›¤› gibi bu müdahaleler esas olarak
devletin bir baﬂka kli¤ine ya da bir baﬂka politikas›na karﬂ› de¤il, aksine halk›n devrimci yönde geliﬂen ve somut
olarak da Kürt halk›n›n devlet politikalar›na karﬂ› göstermiﬂ oldu¤u hareketine karﬂ›d›r. Devlet “kutsal” sayd›¤› de¤erleri hakk›nda kitlelerin girdi¤i yönelime karﬂ› tavizsiz olaca¤›n› aç›klamaktad›r; devlet kendine biat etmeyenlerin
bu ülkenin bir parças› olamayaca¤›n›,
sadece düﬂman kabul edilece¤ini ilan
etmektedir. Bu da onun do¤as›na tümüyle uygundur. Hiçbir ilerici hamleye
tahammülü olmayan, varl›¤›n› gerçekleri bozarak sürdürebilen, ancak bir askeri otoriteyle ayakta kalabilen devletin, bir demokrasi oyununun figüran›
olan “siyasi” partilerden öte bir güç oldu¤una defalarca tan›k olduk. Onun
gerçekli¤i budur. Kimse aldanmas›n.

Bugün devletin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
birincil sorun yine Kürt ulusal sorunudur. Hem Irak’taki geliﬂmeler hem de
PKK’nin silahl› mücadeleye yeniden
yönelmesi ve askeri gücünü Türkiye’ye
taﬂ›maya baﬂlamas›; yine Kürt halk›n›n
tüm platformlarda varl›¤›n› ve gücünü
devletin gözüne sokmas› faﬂist odaklar›
harekete geçirmiﬂ durumda. Avrupa
Birli¤i’nin Türkiye devletinden istedi¤i
düzenlemelerin girdi¤i açmaz da yine
bu sorunla ilgilidir. Devlet istenilen tüm
düzenlemelerde “ülkenin karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤u terör tehlikesi”nin esas al›nmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Bunun dayand›¤› nokta ise MGK’n›n misyonu ve yetkileridir.
Yaﬂar Büyükan›t’›n, PKK’nin yeniden silahl› mücadeleye yönelmesi ve
gerilla gücünü ülkeye taﬂ›mas›na verdi¤i ilk tepki burada önemlidir. Büyükan›t, mevcut konumlan›ﬂlar›n›n ve askeri
kapasitelerinin savaﬂ› ‘90’l› y›llar›n ilk
yar›s›nda oldu¤u gibi sürdürmeye im-

Milliyetçi Kürt hareketinin, Abdullah Öcalan’›n Kenya’da yakalanmas›ndan sonra artan bir ﬂekilde devletle uzlaﬂma yönünde att›¤› tüm ad›mlar niha4
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yetinde sonuçsuz kalm›ﬂt›r. Neredeyse
bir affedilme derekesine düﬂürülen Kürt
silahl› mücadelesi, varl›¤›na hiçbir ﬂekilde tahammül göstermeyen faﬂist devletin imha politikas›ndan kurtulabilmiﬂ
de¤il. Aç›lan teslim bayra¤› dahi Kürt
silahl› mücadelesinin ‘af’ edilebilir olmas›n› getirmemektedir. Çünkü, bu
ad›m dahi devletin temel görüﬂlerinin
sars›lmas›na yol açmakta, güçlü devlet
imaj›n› zedelemektedir.Bu nedenle devletin kendi içinde Kürt ulusal sorununun siyasal bir sorun olarak, kendilerince tehlikeli geliﬂmelere yol açabilecek
karakterde sürmeye devam etmektedir.
Özellikle Newroz bayram› etkinlikleri
bu ürküntüyü ortaya ç›kard›.

yaﬂamaktad›r. Bunun devam› her zaman için kitlelerin devlet otoritesine,
yerel otoritelere karﬂ› direniﬂ göstermesidir. Köylü eylemleri, gecekondu eylemleri, iﬂçi eylemleri, memur eylemleri art›ﬂ göstermiﬂ, IMF politikalar›na
kitlesel tepkiler geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Büyük ﬂehirlerde artan h›rs›zl›k, kapkaç olaylar› da bunun bir örne¤i olarak
kabul edilmelidir. Artan toplumsal hoﬂnutsuzluk devletin bir baﬂka müdahale
nedenidir.
Ve Ermeni soyk›r›m›n›n uluslararas›
alanda bu derecede gündeme gelmesi
ve iç politikada en ileri seviyede tart›ﬂ›lmas› da devletin resmi görüﬂlerindeki çarp›kl›¤›, çürümüﬂlü¤ü, zay›fl›¤› ortaya seren bir baﬂka olgudur. Ermeni
ulusunun bugünkü ‘cumhuriyet’in önceli olan ‹ttihat ve Terakki taraf›ndan
soyk›r›mdan geçirilmesi en hilekar ve
en çarp›k aç›klamalarla inkar edilmektedir. Bu aç›klamalar›n gerçekler karﬂ›s›nda yerle bir olmas›, Türkiye halk›n›n
belki de ilk defa tarihsel gerçeklerle
karﬂ› karﬂ›ya kalmas› devleti bir kez daha tedirgin eden bir olgu olarak görülmelidir.

Buna koﬂut olarak, Avrupa Birli¤inin Kürt ulusal sorunu ile ilgili politikalar› faﬂist devletin öz kimli¤ini yads›maya devam etmektedir. Faﬂist de olsa
güçlü bir Türk devleti hiçbir koﬂulda di¤er devletlerin benimseyebilece¤i, kabul edebilece¤i bir olgu olamaz. Bu da
emperyalist devletlerle faﬂist devletin
bir anlaﬂmazl›¤› olarak gerçekli¤ini korumaktad›r. Elbette bunda emperyalistlerin kendi aralar›ndaki çeliﬂkiler de etkili bir rol oynamaya devam etmektedir.

Bu somut olgular ve baﬂka, daha az
önemli nedenler daimi devlet ayg›tlar›n› çürümüﬂ resmi görüﬂleri ve devlet
otoritesini gerginlik yaratarak, bir nevi
meydan okuyarak sergilemesine yol açm›ﬂt›r.

Faﬂist devletin ‘zorunlu aç›klamalar›n›n’ bir di¤er nedeni ise ekonomideki
‘büyümenin’ kendi içinde taﬂ›d›¤› y›k›c› durumdur. Kitleler bu büyümenin sonuçlar›n› yoksullaﬂarak, iﬂsiz kalarak,
açl›¤a mahkum olarak, evsiz kalarak

Bunlara karﬂ› bizim sergileyece¤imiz tav›r gerçekleri ›srarla aç›¤a ç›kart5
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mak ve kitleleri bu gerçekler konusunda ayd›nlatmakt›r. Kitlelerin ç›karlar›na
uygun olan sadece gerçeklerin aç›¤a
ç›kmas› ve bu gerçeklerin politik alanda
etkin olmas›d›r. Faﬂist devletin kitlelerin ç›kar›n› temsil etmedi¤ini, edemeyece¤ini; bu devletin sadece emperyalizmin, feodal gericili¤in, uﬂak burjuvazinin ç›karlar›na uygun olarak gerçekleri ört bas etti¤ini, varl›¤›n› çarp›t›lm›ﬂ
gerçekler üzerine inﬂa etti¤ini herkesin
ö¤renmesi gerekir. Temelleri yalan ve
çarp›tmalar üzerine kurulu hiçbir devlet
gerçek anlamda güçlü olamaz ve hiçbir
zaman varl›¤›n› halk›n lehine bir ﬂekilde ilelebet sürdüremez.

Ermeni soyk›r›m› hakk›nda ise, faﬂizm ne kadar inkar ederse etsin tarihsel
gerçekler hiçbir zaman yok edilemez.
Ermeniler ‹ttihat ve Terakki’nin faﬂist,
›rkç› politikalar›n›n bir ürünü olarak
yok edilmek istenmiﬂ, katliama maruz
kalm›ﬂ, iﬂbirlikçi olanlar hariç düﬂman
ilan edilerek bu topraklardan silinmek
istenmiﬂtir. Bunda önemli derecede baﬂar›l› da olmuﬂtur. Ancak, her ﬂeye ra¤men Türkiye halk›n›n Ermeni halk› ile
olan ba¤lar›n› yok edememiﬂtir. Türkiye halk› Ermeni halk›n›n Türkiye’deki
varl›¤›n›, de¤erlerini, yok edilmeye karﬂ› verdi¤i mücadeleyi bir gün mutlaka
faﬂizmi ortadan kald›rma sürecinde
onun karﬂ›s›na koyacakt›r. Partimiz sürdürdü¤ü iktidar mücadelesinde faﬂizmi
tüm aﬂa¤›l›k uygulamalar› ile yerin dibine gömecektir.

Partimizin görüﬂleri tarihsel gerçeklerle uyum halindedir ve kitlelerin devrimci yöndeki hareketini esas alan bir
politik yönelim içindedir: Kürt ulusal
sorunun çözümünü Kürt halk›n›n demokratik halk devrimine kat›lmas› ile
gerçek çözüme kavuﬂaca¤›n› savunmaktad›r. Kürt halk›n›n çeﬂitli vesilelerle demokratik ulusal taleplerinin karﬂ›s›nda de¤il, aksine tam da bunun yaﬂam
bulmas› için mücadele vermektedir. Yine emperyalizmin yar›-sömürgesi konumundaki Türkiye’de halk›n ç›kar›na
uygun olan ekonominin sosyalizme giden yol oldu¤unu savunmakta, talanc›
ekonomiye karﬂ› verdi¤i mücadeleleri
sahiplenmektedir.

Faﬂizmin sahiplendi¤i, savundu¤u
ve uygulamaya devam etti¤i tüm karﬂ›devrimci, ›rkç›, ﬂovenist, emperyalizm
uﬂa¤› politikalar ne kadar güçlü savunulmaya kalk›ﬂ›l›rsa kalk›ﬂ›ls›n, egemen s›n›f kliklerinin ayn› zeminde hareket ederek birbirlerini ne kadar suçlarsa suçlas›n bu son müdahale ile esas
olan kitlelerin devrimci yöndeki hareketini ezmektir. Üzerinde duraca¤›m›z,
sahiplenece¤imiz, mücadeleyi oturtaca¤›m›z tek zemin de kitlelerin devrimci
yöndeki hareketidir.

‹ﬂçi-Köylü-Kurtuluﬂu´nu
Oku, Okut !
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Faşizmin Dini Halklara Düşmanlıktır;
Onlar Asla Laik Olmadılar
Üzerinde tart›ﬂ›lmakta olan, Anayasa Mahkemesinin ve ordunun gündeme
getirdi¤i laiklik, faﬂist devletin baﬂ›ndan itibaren halk kitlelerine, devrimci
harekete karﬂ› sald›r›lar›n› meﬂru k›lmas›na olanak tan›yan, sadece bu
amaçla savundu¤u bir yaland›r. Din
her zaman gerici devletlerin elindeki
bir sald›r› arac›d›r. Faﬂist devletin dini
bir özellik taﬂ›mad›¤›, dinin sadece bireyin bir seçene¤i oldu¤u iddialar›, her
sürecin özelliklerine göre uygulanan
politikalarla defalarca yalanlanm›ﬂt›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›ndan hemen sonra devletin tüm yetkili organlar›nda din
adamlar› görevler alm›ﬂ ve bunlar tam
da sahip olduklar› dini otoritelerini
halk üzerinde bir bask› arac› olarak
kullanm›ﬂlard›r. Kitlelerin dini inançlar› pohpohlanm›ﬂ ve devletin gerici politikalar›n›n desteklenmesi için kullan›lm›ﬂt›r. Kimi dini inançlar›n bask› alt›na al›nmas›, devletin belli mezhepleri
esas almas›, bu inançlar›n (Alevilik,
Zerdüﬂtlük vb.) öteden beri Osmanl›
‹mparatorlu¤unun üzerinde oturdu¤u
dini özelliklere karﬂ› olmas›ndan ve bu
anlamda devlete uyumsuzlu¤undan
kaynakl›d›r. Bu dini inançlar›n devletin
bask›s›na maruz kalmas› dahi, devlet

taraf›ndan laikli¤in kitlelerin bask› alt›na al›nmas›n›n ve devletin kullar› haline getirilmesinin bir arac› olarak kulland›¤›n›n aç›k bir göstergesidir.
Kemalist devrimin en önemli yeniliklerinden biri olarak gösterilen laiklik
uygulamalar› da devrimci hareketi yok
etmeyi amaçlayan karﬂ›-devrimci yönelimden ibarettir.
Hilafetin kald›r›lmas›, sadece hiçbir
hükmü kalmam›ﬂ, günün gerçekli¤inde
anlams›zlaﬂm›ﬂ ve üzerinde politika
yürütülemeyecek denli y›pranm›ﬂ bir
kurumun kald›r›lmas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Keza yerel güçlerin bir
dayana¤› olan dini kurumlar›n kald›r›lmas› da iddia edilenin aksine dini gericili¤in ortadan kald›r›lmas› için de¤il,
merkezi otoritenin güçlendirilmesi için
ve tüm yerel güçlerin merkezi otoriteye itaat etmesi için gerçekleﬂmiﬂtir.
Faﬂist devletin bu ilk y›llardaki politikalar› ile daha sonraki politikalar›
aras›nda özde hiçbir fark yoktur. Merkezi otoriteye destek olan tüm dini örgütlenmeler korunmuﬂ, desteklenmiﬂ,
özel kanunlar ve organlarla büyütülmüﬂtür. En son 1980 darbesi ile yeniden düzenlenen ayn› amaçl› politika,
7
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ayn› zamanda emperyalizmin geliﬂtirmekte oldu¤u “›l›ml› ‹slam”, “yeﬂil kuﬂak” plan›n›n bir parças› olmuﬂtur.
Tüm egemen s›n›f klikleri bu politikaya aç›k destek olmaktan baﬂka bir rol
oynamam›ﬂlard›r. En somut biçimde
milli e¤itime din dersinin zorunlu ders
olarak sokulmas›na bunlar taraf›ndan
hemen hiçbir karﬂ› duruﬂ sergilenmemiﬂtir.

devrimci yönelime hat›rlatmaktad›r;
“Ben buraday›m, ‘kutsal’ gücüm yerindedir” demektedir.
TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç’›n
aç›klamas›na gösterilen tepkilerden de
görülebilece¤i gibi, aslolan amaç devlet otoritesinin Mecliste de¤il askeri ya
da sivil bürokratlarda oldu¤unu göstermektir. Hükümet partisinin verdi¤i tepki ise, bunun karﬂ›s›nda “tamam buna
bir itiraz›m›z yok, ama kitleler karﬂ›s›nda bizi s›k›nt›ya sokmay›n” ölçüsündedir. Hilmi Özkök’ün aç›klamalar›n›n alk›ﬂlanmas›, ordunun siyasi alana müdahale hakk›n›n hararetle teslim
edilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Yani “Ordu görevini yapm›ﬂt›r; biz ordunun görevinin bilincindeyiz ve asla
karﬂ›s›nda de¤iliz…” denmektedir.

Bu, bugün de devam etmektedir.
Laiklik silah›n› sözde ‹slamc› partiye
karﬂ› kullanan devlet organlar›n›n gerçek anlay›ﬂlar› bu somut olguda apaç›k
ortadad›r: Yani, hiçbir ﬂey gibi din de
devletten ba¤›ms›z bir ﬂekilde ele al›namaz, örgütlenemez, savunulamaz…
Dini bu derecede içine alan, kendine bir kalkan olarak kullanan faﬂist
devlet nas›l laikli¤in savunucusu olabilir? Bu koca bir yaland›r. Devletin daimi organlar› son müdahale ile geçici
organlar›na her alanda hüküm verici
otoritenin sadece kendisi oldu¤unu
aç›klamaktan baﬂka bir iﬂ yapm›ﬂ de¤ildir. Gerçek olan budur. Zaten devletten ba¤›ms›z bir ‹slami güç olmad›¤›n›, olamayaca¤›n› deklere etmiﬂ olan
hükümet partisinin bu uyar›n›n muhatab› olmad›¤› aç›k oldu¤u halde ‘laikli¤in’ neden bu ﬂekilde gündeme getirildi¤i ise ﬂu gerçeklikte gizlidir: Devlet
gerilemekte oldu¤unu ya da yeniden
güçlü bir ﬂekilde ortaya koymak gerekti¤ini düﬂündü¤ü otoritesini kitlelere,

Bu müdahaleye yönelik partimizin
görüﬂü, bu müdahalenin devletin esas
olan iﬂleyiﬂini, temel görüﬂlerini geliﬂmekte olan karﬂ›t anlay›ﬂlara ve hareketlere karﬂ› güçlü bir ﬂekilde hat›rlatmas›d›r. Bunu kimi zaman kendi içinde
(MGK toplant›lar› ile) kimi zaman daha zay›f aç›klamalarla, kimi zaman da
bütünlüklü aç›klamalarla gerçekleﬂtirmektedir. Geçmiﬂteki 28 ﬁubat müdahalesi bir kli¤in devletten tasfiyesini
amaçlad›¤› halde bugünkü müdahale
bunu henüz amaçlamamaktad›r. Çünkü, mevcut klikler süreci devam ettirmek aç›s›ndan esas olarak uyumludur;
devletin tasfiye etmek zorunda oldu¤u
8
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bir karﬂ›t klik henüz yoktur.

güçlenmesi esas görevdir. Bunun için,
kitlelerin her bir alandaki öz mücadelelerini birbiriyle iliﬂkilendirmek, s›n›f
savaﬂ›n›n bir parças› olarak ele almak
ve politik iktidar mücadelesine yönlendirmek yönelimi esast›r. Komünist
Partisi kitlelerin devrimci yöndeki hareketini ancak bu ﬂekilde geliﬂtirebilir
ve Komünist Partisi ancak bu ﬂekilde
politik olarak güçlendirilebilir. Kitlelerin devrimci mücadelesini kavramaktan her uzaklaﬂma onu zay›flat›r. Oportünist e¤ilimleri güçlendirir; devlete
karﬂ› yürütülmekte olan silahl› mücadeleyi zaafa u¤rat›r; onu ya pasifleﬂtirir
ya da onun en geri düzeyde ele al›nmas›na neden olur. Partimiz buna karﬂ› etkin kitle çizgisi izlemeyi ve silahl› mücadeleyi devrim perspektifi ile, kitlelerin isyankar karakterine uyumlu bir ﬂekilde ele almay› savunur ve buna göre
hareket eder.

Partimiz devletin oynad›¤› rol hakk›nda berrak bir anlay›ﬂa sahiptir. Devlet faﬂist bir örgütlenme olarak her türlü farkl› zemine onu yok etmek üzere
ya da kendine ba¤l› k›lmak üzere sald›rmaktad›r. Bu politika emperyalizmin çürümüﬂ, gerici karakterinin ülkemizdeki bir yans›mas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Do¤as›nda anti-emperyalist, anti-faﬂist ve anti-feodal özellikler
bulunduran her türlü halk hareketine
(ne olursa olsun) tepeden inmeci bir
ﬂekilde kendi örgütlenmesini, kendi
anlay›ﬂ›n› zorla dayatmaktad›r. Faﬂist
Türk devletinin bu özelli¤inden uzaklaﬂmas› kitle hareketinin siyasallaﬂmas›na ve karﬂ›t bir otorite olarak güçlenmesine neden olmaktad›r. Engellenmek ve bast›r›lmak istenen budur.
Partimiz devletin bu özelli¤inin her
alanda teﬂhirini yapmak ve özellikle iﬂçi s›n›f›n›n ve devam›nda tüm di¤er
ezilen halk›n ba¤›ms›z örgütlenmesini,
devletle olan tüm gerici ba¤lardan kurtulmak üzere bir politik yönelimde olmas›n› sa¤lamak amac›yla hareket etmek zorunlulu¤una iﬂaret etmektedir.
Devrimci görevin bu oldu¤unu propaganda etmektedir. Bu politika kitlelerin
gerçek yönelimine uygundur. Kitlelerin kendili¤inden mücadelesinin bu niteli¤e kavuﬂamayaca¤›n›n, bunun için
siyasi bir öncüye ihtiyaç olaca¤›n›n bilincinde olarak Komünist Partisinin

Tekrarlamak gerekirse, kitlelerin
karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u aldatma, devrimci yönelimden uzaklaﬂt›rma, herhangi bir egemen s›n›f kli¤inin etkisi
alt›na girme sürecine ancak Komünist
partisinin devrim perspektifine uygun
bir silahl› mücadeleyle karﬂ› konulabilir. Perspektifimiz budur. Bir yandan
kitlelerin aldat›lmas›na karﬂ› siyasal
teﬂhiri yo¤unlaﬂt›raca¤›z, di¤er taraftan
pratikte bunu kitlelere benimsetmek,
kavratmak yönünde aktif bir mücadele
hatt› izleyece¤iz.
9
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Özelleﬂtirme Bir Talan
Politikas›d›r ve Tüm
Uﬂaklar›n Görevidir
Özelleﬂtirme politikas›n›n uzun zamand›r hedeflenen do¤rultuda iﬂlemedi¤i, sat›ﬂlardan beklenen “karlar›n”
elde edilemedi¤i, egemen s›n›f kliklerinin bu konuda tam bir iﬂbirli¤i sa¤layamad›¤› herkesin kabul etti¤i bir gerçekliktir. Buna ra¤men egemen s›n›f
klikleri bu alanda karﬂ› karﬂ›ya gelmekte, çeﬂitli aç›klamalarla birbirlerinin üzerine yürümektedir.

tüm uﬂak devletlerin önüne “tart›ﬂmak”, “s›n›rlar› hakk›nda karar verme
hakk›” tan›narak konulmad›¤›n› biliyoruz. Özelleﬂtirme politikas›na karar verenler hükümetler ve hatta uﬂak devletler de¤ildir; emperyalist kurumlard›r,
dev tekellerdir. Bu oluﬂumlara binlerce
ba¤la ba¤lanm›ﬂ olan devletlerin baﬂka
bir rota izlemeleri, ekonomik ve siyasi
ba¤›ml›l›ktan ötürü mümkün de¤ildir.
Unutmayal›m ki, geçmiﬂte yaﬂanan
tüm krizler bu oluﬂumlar›n kendilerini
güvende hissetmemeleri sonucunda
mali piyasadan çekilmeleri sonucunda
yaﬂanm›ﬂt›r. Özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kan ya da onu en az›ndan s›n›rland›rmak isteyen herhangi bir “ulusal” güç
bir ﬂekilde ekonomik ba¤›ms›zl›¤› da
sa¤lamak zorundad›r ya da bu kurumlar› daha fazla sömürmemeleri için ikna etmek (!) durumundad›r. E¤er ideolojik bir karﬂ› ç›k›ﬂ söz konusu de¤ilse, özelleﬂtirmeyi sadece s›n›rland›rmak istiyorlarsa bu kliklerin emperyalist kurumlar› ikna etmeleri gerekir;
bunun gerçek anlam› ise “sömürünüzü

En son CHP, Erdemir’in sat›ﬂ› ile ilgili “ulusalc›” bir ç›k›ﬂ yaparak buna
izin verilemeyece¤ini aç›klad› ve hükümetin d›ﬂ güçlerin bir kuklas› gibi
hareket etti¤ini iler sürdü. CHP, hükümetin karﬂ› aç›klamalar›na ise “özelleﬂtirmeye ideolojik bir karﬂ› ç›k›ﬂlar›n›n” olmad›¤›n› ifade ederek, “özelleﬂtirmeye evet ama…” türünden bir yan›t
vermek durumunda kald›. Amaç ne
özelleﬂtirmeye karﬂ› kitlelerin ilerici
tutumuna destek olmak ne de ekonomik kalk›nma için Erdemir ve benzeri
sanayi iﬂletmelerini emperyalizmden
korumakt›r. Özelleﬂtirmenin bir kapitalist-emperyalist politika oldu¤unu ve
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azalt›n” diye IMF’ye, Dünya Bankas›na yaltaklanmakt›r. Oysa daha yak›n
zamanda IMF Baﬂkan Yard›mc›s› Anne
Krueger, yüksekli¤inden yak›narak asgari ücretin azalt›lmas›n› istedi. Çünkü
onlar›n daha fazla sömürmeye ihtiyaçlar› var; üstelik her gün daha da artan
bir ﬂekilde.

zinin önderlik edebilece¤i bir mücadele ile mümkün de¤ildir.
CHP’nin, DYP’nin, iﬂbirlikçi sendikalar›n özelleﬂtirme politikas› karﬂ›s›ndaki duruﬂlar› özde kapitalist-emperyalist sistemin bir parças› olarak hareket etmelerine paraleldir. Çok ciddi bir
kitlesel karﬂ› koyuﬂ oldu¤u halde, özelleﬂtirmenin bütün egemen s›n›f kliklerinin üzerinde görüﬂ birli¤inde olduklar› bir politika olmas› ﬂunu kesinlikle
propaganda etmemizi gerektirmektedir: Tüm bu egemen s›n›f partileri,
klikleri, örgütlenmeleri halka ra¤men,
ço¤unlu¤a ra¤men emperyalizmin
uzant›lar›d›r ve bunlar›n özelleﬂtirmeye karﬂ› kimi zaman yapt›klar› ç›k›ﬂlar
bu göreve kendilerinin talip olmas›ndand›r. Özelleﬂtirmeyi biz yapal›m, pay› biz alal›m kavgas› verilmektedir.

Özelleﬂtirme politikas›ndan halk
kitlelerinin hiçbir kazan›m sa¤lamad›¤›, sa¤lamayaca¤› apaç›k bir gerçektir.
Söz edildi¤i gibi bunun ülkenin kalk›nmas› ile de hiçbir ilgisi yoktur. Ne Erdemir’in varl›¤› ekonomik kalk›nmaya
bir yarar sa¤lam›ﬂt›r ve ne de özelleﬂtirilmesi bunu sa¤layacakt›r. Amac›n bu
olmad›¤› apaç›k bir gerçektir. Halk›n
mal› oldu¤u iddia edilen bu fabrikalar
bürokrat burjuvalar›n birer payandas›
olmuﬂlad›r sadece. Ülke kaynaklar›n›n
do¤rudan emperyalist tekellerin talan›na aç›lmas›, yerli sanayinin daha da
parçalanmas›, yoksullaﬂmas›, zay›flamas› demek olan özelleﬂtirmeye karﬂ›
gerçek karﬂ› ç›k›ﬂ nihayetinde ideolojik
bir temele sahiptir. Bu, sonuçta hangi
s›n›f›n yan›nda yer ald›¤›n›zla ilgilidir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n m›, burjuvazinin mi?
Aç›kça görülmektedir ki özelleﬂtirme
ulusal ba¤›ms›zl›k mücadelesini içeren
bir sorundur. De¤il komprador burjuvazinin ve toprak a¤alar›n›n partilerinin, ulusal burjuvazinin dahi ulusal ba¤›ms›zl›k rotas›nda tutarl› politik bir
duruﬂ içinde olmas› beklenemez. Ulusal ba¤›ms›zl›k hiçbir ﬂekilde burjuva-

Partimiz özelleﬂtirme politikalar›n›n emperyalizmin talanc› ekonomisinin bir ürünü oldu¤unu ve uﬂak hükümetlerin, partilerin, iﬂveren örgütlenmelerinin, iﬂbirlikçi sar› sendikalar›n
bu politikay› sadece uygulamak üzere
bir tav›r içinde bulundu¤unu propaganda etmektedir. Özelleﬂtirme, bugüne
kadar mücadeleyle kazan›lm›ﬂ iﬂçi
haklar›n›n gasp›na neden olmaktad›r.
Grev hakk› k›s›tlanmakta, ücretler düﬂmekte, iﬂ güvencesi ortadan kald›r›lmakta, tazminatlar yok edilmektedir.
Küçük burjuvazi özelleﬂtirme politikalar› sonucunda daha da yoksullaﬂmak11
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l›m›n› sa¤layarak ilerleyebilir.

ta, milli sanayi emperyalist tekeller
karﬂ›s›nda ezilmekte, dev tekeller lehine yap›lan düzenlemeler sonucunda artan bir bask› alt›na girmektedir. Özelleﬂtirme, sanayinin teﬂvik edilmesi yönünde yap›ld›¤› iddia edilen düzenlemeleri milli sanayi lehinde de¤il emperyalist tekeller lehinde düzenlemeler
haline getirmekte; bu sayede milli sanayi yo¤unlaﬂm›ﬂ bir y›k›ma maruz
kalmaktad›r.

Egemen s›n›f klikleri, partileri, örgütlenmeleri özelleﬂtirmenin sad›k savunucular› ve yeri geldi¤inde uygulay›c›lar› olacaklard›r. Onlar her zaman
bu görevin bilincinde olduklar›n› ve
buna uygun davranacaklar›n› aç›klam›ﬂlad›r. Özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadeleyi tüm halk kitlelerini bu kukla politikac›lara, bürokratlara karﬂ› bilinçlendirmekten ba¤›ms›z sürdüremeyiz.
Özelleﬂtirmenin gerçek niteli¤i hakk›nda henüz bilinçler aç›k de¤ildir.
Halk aldat›lmaya, gerçek kazan›mlar
olamayan küçük tavizlere mahkum
edilmeye devam etmektedir. Mücadelenin k›sa zamanda nas›l ilerleyebildi¤ini gösteren SEKA direniﬂi bizleri
özelleﬂtirmeye karﬂ› güçlü çal›ﬂmalara
yönlendirmelidir. ‹ﬂçi s›n›f›, köylüler,
küçük burjuvalar bu mücadelenin birer
öznesidirler. Halk›n ç›karlar›n› asla
egemen s›n›f klikleri savunamam›ﬂt›r;
onlar›n devrimci mücadeleyi götürdükleri tek yer emperyalizme mahkumiyettir. Mücadeleyi devrimci yönde
geliﬂtirmek için halk›n birleﬂik mücadelesini, egemen s›n›flara karﬂ› bir mücadele biçiminde yürütmek zorunludur. Bunun tek yolu Demokratik Halk
Devrimi mücadelesidir. Halk›n iktidar›n› kurmaya yönelen bir mücadele
perspektifiyle hareket edilmelidir. Partimiz tüm halk kitlelerini bu sürece kat›lmaya ça¤›rmaktad›r.

Özelleﬂtirme politikas›na karﬂ› mücadelenin anti-emperyalist, anti-feodal
ve anti-kapitalist içeri¤i aç›kt›r. Partimiz özelleﬂtirmeye karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n
ve di¤er emekçi kitlelerin salt ekonomik karakterdeki mücadelesinin onu
baﬂar›s›zl›¤a götürece¤ini öngörmektedir. Bu nedenle kendili¤inden mücadelenin bu niteli¤ine karﬂ› onun devrimci
özünü aç›¤a ç›kartan, ancak bununla
yetinemeyerek bunu siyasal mücadeleye taﬂ›yan bir hat izlemek gerekti¤inin
alt›n› çizmektedir. SEKA direniﬂi örne¤i mücadelenin ekonomist bir anlay›ﬂla ya da salt hak alma perspektifiyle
ilerleyemeyece¤ini göstermiﬂtir. Özelleﬂtirmenin tümden durdurulmas› gerçek bir anti-emperyalist mücadeleyle
mümkündür. Karﬂ› devrimin vazgeçemeyece¤i bu politikaya karﬂ› sürekli
bir devrimci mücadele zorunludur. ‹ktidar mücadelesinin bir parças› olmak
zorunda olan özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadele tüm halk›n ç›karlar›n› savunarak ve tüm halk›n bu mücadeleye kat›12
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TKP/ML Militanlar› 24 Nisan Ve 1 May›s›
Selamlayan Eylemler Gerçekleﬂtirdi
24 Nisan günü Kartal Kurfal› mahallesine “ 33. y›l›nda ﬂan olsun partimiz
TKP/ML’ye” TKP/ML T‹KKO imzal›
bomba süsü verilmiﬂ pankart as›ld›. Mahalle emekçi halk› üzerinde yank› bulan
eylemden militanlar›m›z kay›p vermeden
çekildi. Pankart düﬂman›n yo¤un güvenlik
önlemleriyle indirilmiﬂtir.

kullan›larak indirilmiﬂtir

Ayn› gün 1 May›s mahallesinde militanlar›m›z “ 33. y›l›nda ﬂan olsun partimiz
TKP/ML’ye” TKP/ML T‹KKO imzal›
bomba süsü verilmiﬂ pankart asma eylemi

Ayn› gün Sar›gazi semtinde kuruluﬂ
y›ldönümü vesilesiyle pankart asma eylemi gerçekleﬂtirildi. Militanlar›m›z taraf›ndan pankart asmak için önceden belirlenen
meydan›n düﬂman taraf›ndan gece süresince tutulmas› nedeniyle eylem, yine meydana bakan Demokrasi Caddesi giriﬂine as›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. “33. y›l›nda ﬂan
olsun partimiz TKP/ML’ye” TKP/ML
T‹KKO imzal› bomba süsü verilmiﬂ pankart gece saatlerinde belirlenen noktaya

gerçekleﬂtirdi. Mand›ra mahallesindeki
TEM otoyolu üzerinde bulunan viyadüke
as›lan pankart sabah, emekçilerin iﬂe gidiﬂ
saatlerine kadar as›l› kald›. Pankart düﬂman›n yo¤un güvenlik önlemleriyle fünye

as›lm›ﬂt›r. Bölgede geniﬂ bir güvenlik önlemi al›nmas›na karﬂ›n eylemin gerçekleﬂtirilmesi emekçi halk›m›z taraf›ndan da
coﬂkuyla karﬂ›lanm›ﬂt›r. 24 Nisan olmas›
ve partimizin eylem gerçekleﬂtirme olas›l›13

Özel Sayı

İşçi-Köylü-Kurtuluşu

¤›na karﬂ› güvenli¤i en üst noktaya ç›karan
düﬂman›n önlemlerine ra¤men, militanlar›
eylemi gerçekleﬂtirmiﬂtir. Eylemi gerçekleﬂtirmelerinin ard›ndan düﬂmanla karﬂ›laﬂan militanlar›m›z baﬂar›l› bir ﬂekilde geri
çekilmiﬂ, düﬂman ›srarl› bir yönelim gösterememiﬂtir. Partimizin kuruluﬂunu selamlayan pankart›n emekçi halk›m›zda yank›s›n› bulmas›n›n önüne geçmek isteyen
düﬂman geniﬂ güvenlik önlemleri alarak
saat 08:00 sular›nda fünyeler kullanarak
pankart› indirebilmiﬂtir.

“Yaﬂas›n Marksizm, Leninizm, Maoizm”,
“Gerillalar ölmez yaﬂas›n halk savaﬂ›” sloganlar› duvarlara nakﬂedilmiﬂ ve birçok
yere partimizin imzas› at›lm›ﬂt›r. Militanlar›m›z son süreçte Dersim’de ﬂehit düﬂen
MKP gerillalar›n› anmak ve direniﬂlerini
selamlamak için “MKP ﬂehitleri ölümsüzdür” yaz›lamalar›, partimizin imzas› at›larak yap›lm›ﬂt›r.
Militanlar›m›z eylemlerini 1 May›s
alan›na da taﬂ›yarak iﬂçi s›n›f›n›n mücadele gününü selamlam›ﬂt›r. Miting alan›nda
militanlar›m›z özgür bir eylem gerçekleﬂtirerek 24 Nisan, 1 May›s, 18 May›s’a yönelik anlam ve önemine yönelik propaganda
yürütmüﬂtür. Militanlar›m›z “Yaﬂas›n 1
May›s, B›ji yek gulan” TKP/ML T‹KKO
imzal› pankart açm›ﬂ ve partimizin kuruluﬂunu 1 May›s alan›nda iﬂçi s›n›f›n›n mücadele gününde selamlayarak daha da anlaml› k›lm›ﬂt›r. Pankart›n aç›lmas›n›n ard›ndan bir militan›m›z megafonla Partimizin kuruluﬂunu ve1 May›s’› selamlayan,
Komünist önder ‹brahim Kaypakkaya’n›n
katledildi¤i 18 May›s’› hesap sorma bilincimizle karﬂ›lamam›z gerekti¤ini vurgulayan bir konuﬂma yapm›ﬂt›r. Partimizin ﬂiarlar›n›n hayk›r›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan yürüyüﬂe geçen militanlar›m›zla birlikte partimize gönül vermiﬂ yüzlerce insan TKP/ML T‹KKO pankart›n›n arkas›na
geçmiﬂ ve militanlar›m›zla birlikte ayn› ﬂiarlar› hayk›rarak yürümüﬂtür.. Miting alan›ndaki bu coﬂkulu yürüyüﬂ mitinge kat›lan kitlelerde de bir sevinç ve coﬂku yaratm›ﬂt›r. Yürüyüﬂümüzün yaratt›¤› coﬂkuyla
militanlar›m›z pankart› uygun bir noktaya
asarak eylemi sonland›rm›ﬂlard›r.

26 Nisan tarihinde militanlar›m›z Gülsuyu Mahallesinde 24 Nisanla ilgili bir eylem daha geçekleﬂtirmiﬂtir. Mahallenin en
merkezi noktas› olan ve düﬂman›n ablukas› alt›nda tutulan Heykel Meydan›na gece
saatlerinde “33. y›l›nda ﬂan olsun partimiz
TKP/ML’ye” TKP/ML T‹KKO imzal›
bomba süsü verilmiﬂ pankart as›lm›ﬂt›r.
Düﬂman›n ablukas› alt›nda tutulan bu
meydana militanlar›m›z cüretli bir ﬂekilde
girmiﬂ ve eylemi kay›p vermeden gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Düﬂman›n abluka alt›nda
tuttu¤u ve üs olarak kulland›¤› bu meydanda eylemin gerçekleﬂtirilmesi mahalle halk› üzerinde güven yaratan bir iﬂlev görmüﬂtür.
24 Nisan ve 1 May›s militanlar›m›z taraf›ndan yap›lan yaz›lama eylemleriyle
karﬂ›land›. 1 May›s ve Gülsuyu mahallesinde gerçekleﬂtirilen yaz›lama eylemleri
mahalle halk› üzerinde olumlu bir etki ve
coﬂku yaratm›ﬂt›r. “24 Nisanda parti bayra¤›n› yükselt”, “33. y›l›nda ﬂan olsun partimiz TKP/ML’ye”, “1 May›s’ta alanlara
TKP/ML saflar›na”, “Devrimci 1 May›s
için ileri”, “Yaﬂas›n 1 May›s”, “Yaﬂas›n
partimiz TKP/ML”, “Yaﬂas›n halk savaﬂ›”,
14
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TKP/ML Merkez Komitesi Siyasi Büro’sunun komünist önder ‹brahim Kaypakkaya’n›n 32. Ölüm Y›ldönümü nedeniyle yay›nlad›¤› bildiri:

ÇEﬁ‹TL‹ M‹LL‹YETLERDEN HALKIMIZA;
k›lar›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›ndan ötürüdür ki,
‹brahim Kaypakkaya
yaﬂ›yor.
B›rakt›¤› miras; ard›llar›n›n yürüttükleri
savaﬂ, direniﬂ ve mücadele sonucu bugüne kadar taﬂ›nd›¤› için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Baﬂlatt›¤› savaﬂ; yenilgilere, kay›plara, sapmalara, ihanetlere, y›lg›nl›klara karﬂ›n kesintisiz bir çizgiye oturtuldu¤u için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Gerçekleﬂtirdi¤i direniﬂ; bütün olumsuz örneklere, zafiyetlere, k›r›lmalara karﬂ›n gelene¤e dönüﬂtürüldü¤ü için ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Halk›na olan derin sevgisi ve ba¤l›l›¤›;partisinin ve yoldaﬂlar›n›n, kitlelerle kurdu¤u iliﬂkideki tavr›n› benimsemeyi rehber alma konusundaki titizli¤iyle sürdürüldü¤ü için, ‹brahim
Kaypakkaya yaﬂ›yor.

Türkiye proletaryas›n›n MarksizmLeninizm-Maoizm’i rehber edinmiﬂ
öncü Partisi TKP/ML’nin kurucu önderi ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor!
18 May›s 1973’de Diyarbak›r iﬂkencehanelerinde katlediliﬂinin 32. y›ldönümünde, onun ülkemiz devrimi
özelinde proleter dünya devrimine kat15
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Partisi/partimiz TKP/ML; bugün
ihanet çemberlerini k›rd›¤›, rotas›ndan
ç›kar›lma çabalar›ndan kurtulmay› her
defas›nda baﬂard›¤› için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Türkiye topraklar›na dikti¤i enternasyonal proletaryan›n k›z›l bayra¤›;
partimiz TKP/ML, halk ordusu T‹KKO, gençlik örgütümüz TMLGB’nin
kadrolar›, militanlar› ve savaﬂç›lar› taraf›ndan yüzlerce ﬂehit ve gazi pahas›na elden ele ve ﬂerefle taﬂ›nmakta oldu¤u için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Aﬂk›n, Muharrem, Cafer silah elde
topra¤a düﬂtü¤ü için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Yoldaﬂlar› F tipi zindanlar›nda 4,5
y›ld›r faﬂist diktatörlü¤ün tecrit iﬂkencesine karﬂ› tavizsiz bir direniﬂ hatt› ördü¤ü; Nergiz ve Muharrem kahramanca ölümsüzleﬂti¤i için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Partimiz, önder yoldaﬂ›n› ölümsüzlü¤e u¤rat›ld›ktan sonra geride b›rakt›¤› 32 y›l›n ard›ndan geldi¤i aﬂaman›n
hiçbir gerekçeye s›¤›n›lamayacak biçimde kabul edilemez oldu¤unu ilan
ederken, bunu ilan etmenin de yaln›z
baﬂ›na bir ﬂey ifade etmedi¤inin bilinciyle hareket etti¤i için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Önder yoldaﬂ›m›z› ﬂekillendiren
rehber ideolojimiz Marksizm-Leninizm-Maoizm’in donan›m›yla dünyan›n bir dizi ülkesindeki komünist parti

ve hareketlerin iktidar yürüyüﬂleri
emin ad›mlarla sürdü¤ü için, ‹brahim
Kaypakkaya yaﬂ›yor.
Filistin ve Felluce’de emperyalizm
ve Siyonizme diz çöktürüldü¤ü; Bolivya’da Ekvator’da halk›n soka¤a dökülmesi, Beyaz Saray koridorlar›nda panik yaratt›¤› için, ‹brahim Kaypakkaya
yaﬂ›yor.
Faﬂist diktatörlü¤ün; bayrak kampanyal›, provokasyonlu-linç giriﬂimli
faﬂist sald›r›lar eﬂli¤inde, s›n›f mücadelesinin yan›t›, bütün eksikli¤ine, sorunlar›na karﬂ›n her ﬂeye ra¤men yüz
binlerin kat›l›m› ile 1 May›s alanlar›nda verebildi¤i için, ‹brahim Kaypakkaya yaﬂ›yor.
‹BRAH‹M KAYPAKKAYA; Türkiye’de partimiz önderli¤inde demokratik halk devrimi mücadelesi verildi¤i,
halk savaﬂ› stratejisi do¤rultusunda gerilla savaﬂ› sürdürüldü¤ü için YAﬁIYOR! BEYN‹M‹ZDE B‹L‹NÇ, B‹LE⁄‹M‹ZDE GÜÇ, YÜREKTE CESARETT‹R;

‹BRAH‹M KAYPAKKAYA
YAﬁIYOR!
YAﬁASIN PART‹M‹Z TKP/ML’
YAﬁASIN T‹KKO, TMLGB!
YAﬁASIN HALK SAVAﬁI!
TKP/ML MK-SB
May›s 2005
16
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YAŞASIN GERİLLA SAVAŞI
kurtulmak ve kendi iktidarlar›n› yaratmak
noktas›nda kesinlikle olumsuz bir yaklaﬂ›m içinde olamazlar; sadece buna güçlerinin yetmeyece¤ini düﬂünürler; kendilerinin bu güce sahip olduklar›n›n fark›na varamazlar. Bütün mesele kitlelere devrimci
yolu göstermek, bu yolun geliﬂmeye aç›k
oldu¤unu göstermektir. Ezilenler her zaman ilerici olandan tav›r alarak tarihin
devrimci yönde ilerlemesine hizmet etmiﬂlerdir. Günümüzde iﬂçi s›n›f›, yoksul
köylüler, küçük burjuvazi ezilenlerin en
dinamik kesimlerini oluﬂturmaktad›r; çünkü onlar›n bu düzenden hiçbir ç›karlar›
yoktur… Onlar ö¤rendiklerinde gerçek
gücün kendilerinde oldu¤unu, birleﬂtiklerinde, örgütlendiklerinde, silahland›klar›nda yönelecekleri yer iktidar olacakt›r.
Partimiz tam da kitlelerin bu gerçekli¤inin
fark›nda olarak devrimci silahl› mücadelenin
geliﬂip güçlenebilece¤ine inanmaktad›r. ‹ktidar
mücadelesi nihayetinde
iki gücün karﬂ›l›kl› savaﬂ›na mecburdur.
Baﬂkan Mao bize ﬂunu söylemiﬂti: “‹ktidar›n
silahl› güçle ele geçirilmesi meselenin savaﬂla
çözülmesi, devrimin temel görevi ve en yüksek
biçimidir. Bu MarksistLeninist devrim ilkesi

Devrimimizin baﬂar›s› için silahl› mücadelenin do¤ru kavranmas›, geliﬂtirilmesi büyük önemdedir. Marksizm-LeninizmMaoizm bize proletaryan›n iktidar› ele geçirmek için silahl› mücadelenin zorunlu
oldu¤unu, bu olmadan zafere eriﬂilemeyece¤ini ö¤retti. ‹ktidar ele geçirilmeden
hiçbir ﬂeyin proletarya lehine geliﬂemeyece¤ini, her ﬂeyin sadece hayalden ibaret
kalaca¤›n› da ö¤rendik. ‹ktidar› ele geçirmenin biricik yolu halk›n silahl› mücadelesini yaratmak ve geliﬂtirmektir. Bu olmadan faﬂizmi yok edemeyece¤imizi, aksine sürekli yenilgiler alaca¤›m›z›n bilincindeyiz. Bu bilinci halk kitlelerine taﬂ›mak ve gelecekten beklentilerini ancak
kendi elleriyle yaratabileceklerine onlar›
ikna etmeliyiz.
Halk kitleleri var olan gerici iktidardan

17
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evrensel olarak Çin için ve bütün di¤er ülkeler için geçerlidir”
Biz Baﬂkan Mao’nun bu sözünün takipçileri olarak Türkiye’de devrimci silahl› mücadelenin gerçekleﬂmesi, geliﬂmesi u¤runa gerilla savaﬂ›n› ›srarla savunmak, onu geliﬂtirmek için yo¤un bir çaba
içinde olmak zorunday›z.
Son y›llarda artan bir ﬂekilde silahl›
devrim mücadelelerinin “terörizm” olarak
yaftaland›¤›n› duyuyoruz. Kitlelerin bilinci “terörizm” yalan›yla buland›r›lmakta ve
halk›n silahl› mücadeleye olan kaç›n›lmaz
e¤ilimi yok edilmek istenmektedir. ‹ktidar›n halk kitleler taraf›ndan ele geçirilmesinin biricik yolu olan silahl› mücadelenin
burjuvalar taraf›ndan bu ﬂekilde adland›r›lmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir; bu çürümüﬂ demagojiyi her zaman kulland›lar; sonucu
ise sadece hüsran oldu. Elbette bu demagojik propaganda etkili olmuﬂtur ve bugün
de etkili olmaktad›r. Ancak bunun nedeni
devrimci silahl› mücadelenin yeterince
geliﬂtirilmemesi, bu anlamda yap›lan hatalard›r. Nihayetinde biliyoruz ki kitleler,
devrime kat›lana kadar iki karﬂ›t gücün etkisine aç›kt›r; aldat›lmaya aç›kt›r… Devrim gibi karﬂ›-devrim de kitleleri yan›na
çekmek, tarafs›zlaﬂt›rmak için çaba harcar. Devrimci irade kitleleri devrime yönlendirirken, karﬂ› devrimci irade onu devrimden uzaklaﬂt›rmak için çaba harcar.
Bugün karﬂ›-devrimci iradenin bu konuda görece baﬂar›l› oldu¤u do¤rudur. Bir
baﬂka do¤ru da bu baﬂar›n›n temelsiz oldu¤u, baﬂar›s›zl›¤a dönüﬂtürülmesinin
mümkün oldu¤udur. Tam da bunu yerine
getirmek için partimizin silahl› mücadele
ile ilgili görüﬂlerinin “terörizm” yaftas›na

tümüyle ayk›r› oldu¤unu, partimizin “terörist” bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmad›¤›n›
ve silahl› mücadeleyi halk iktidar› için
sürdü¤ümüzü ortaya koymal›y›z.
Öncelikle bir yan›lsaman›n ortadan
kald›r›lmas› gerekir: Kitlelerin tarih boyunca as›l olarak ilgilendi¤i sorun ﬂiddetin
kendisi olmam›ﬂt›r. ﬁiddet bir ﬂekilde toplumsal hareketlerin içinde her zaman var
olmuﬂtur. Bir kitle yürüyüﬂünde, bir grevde ya da toplumun kendi içindeki sorunlar›n çözümünde ﬂiddetin bulunmad›¤›n› iddia etmek gerçeklerle tümüyle çeliﬂir. As›l
mesele ﬂiddetin kim taraf›ndan, kime karﬂ› ve neden uyguland›¤›d›r. Halk›n tutumunu belirleyen öz budur. Tümüyle ﬂiddete karﬂ› olmak, var olan ﬂiddet gerçekli¤ini görmezden gelmek iktidarlar›n varoluﬂ
gerçekli¤ini inkar etmektir. Bu konuda
herkesin bilinci aç›kt›r. ﬁiddet, yani terör
bir gerçekliktir.
Terörizm esasta, siyasal içerikten yoksun, salt nefret, intikam düzeyinde kalan,
bireysel bir karaktere sahip; iktidar›n ele
geçirilmesini amaçlamayan bir anarﬂist
anlay›ﬂt›r. Uzun bir geçmiﬂe sahip olmas›na ra¤men terörizm hiçbir zaman siyasal
baﬂar›lar kazanamam›ﬂ, güçlü bir toplumsal karakter sa¤layamam›ﬂt›r. Çünkü bunu
sa¤layacak bir bak›ﬂ aç›s›na sahip de¤ildir. Terörizmin gücü sadece amaca ulaﬂm›ﬂ eylemlerden, baﬂar›l› imhalardan, sabotajlardan gelir; asla kitlelere dayanan
bir baﬂar› söz konusu olmaz. Bu nedenle
görece güçlendi¤i dönemler olsa da sonucu kesin yenilgiler olmuﬂtur. Kitlelerin terörizmden etkilenmesi ile ilgili olarak ﬂunu unutmamak gerekti¤ini belirtmekle yetinelim: Terörizmin halk kitleleri taraf›n18
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dan benimsemesi genellikle zay›ft›r ve geçicidir.
Yine terörizm ile ilgili önemli baﬂka
bir saptama, kitlelerin devrimci hareketi
içinde, belli dönemlerde devrimciler belli
düzeylerde bu ak›mdan etkilenmiﬂler ve
uygulam›ﬂlard›r. Ancak bu esas olarak bir
çaresizlik ve zay›fl›k sonucudur. Özellikle
devrimlerin ilk aﬂamalar›nda, elbette, daha gerilemiﬂ halde devrimlerin ileri aﬂamalar›nda da siyasal ve ideolojik gerili¤in
oldu¤u durumlarda terörizm bir e¤ilim
olarak varl›¤›n› hissettirir.
Marksizm-Leninizm-Maoizm terörizmi en temel ilkesi ile olumsuzlar; Marksist bilim tarihin (ilk aﬂamas› hariç) s›n›flar savaﬂ›m› oldu¤unu ve s›n›f mücadelesi
ile ilerledi¤ini savunur. Bu tarihsel ilerleyiﬂ kitlelerin mücadelesi ile gerçekleﬂir.
‘Tarihin motoru s›n›f savaﬂ›m›d›r ve tarihi
kitleler yapar.’
Bu temel ilke terörizm ile iliﬂkimizi
kökten keser. Aç›k ki Marksist teorinin terörizm ile iliﬂkisinin kökten kesik olmas›,
toplumsal bir gerçeklik olan bu “canavar›n” devrimci hareketten tümüyle koptu¤unu ifade etmez. Her burjuva hastal›k gibi terörizm de devrimci hareketlerin belli
süreçlerinde etkili olmuﬂtur. Ancak, ilerleme ve Marksist teorinin yol göstericili¤i
ile bunlar esas olarak aﬂ›lm›ﬂt›r. Lenin
yoldaﬂtan verece¤imiz aç›klamalar Marksistlerin teröre ve terörizme yaklaﬂ›m›n›n
ne oldu¤una çok belirgin bir ›ﬂ›k tutmaktad›r:
“Elbetteki biz, bireysel terörü yerinde
bir davran›ﬂ saymad›¤›m›z için reddederiz. Oysa, büyük Frans›z Devriminin terörünü “ilke olarak” mahkum edebilen, ya

da bütün dünyan›n burjuvazisi taraf›ndan
kuﬂat›lm›ﬂ muzaffer devrimci bir parti taraf›ndan genel olarak uygulanan terörü
mahkum edebilen kimselerle Plehanov,
daha 1900-1903 y›llar›nda, henüz Marksist ve devrimci iken, alay etmiﬂ, onlar›
gülünç duruma düﬂürmüﬂtür.”
“Dolay›s›yla, her ﬂeye ra¤men, ﬂeyler
ileri do¤ru hareket ederler. ‹nan›lmaz, tarif
edilemez zorluklara ra¤men, kilelerin silahlanmas› ilerler. Bireysel terör, ayd›nlar›n, zay›fl›klar›n›n do¤urdu¤u bu canavar,
art›k maziye kar›ﬂm›ﬂt›r… ﬁimdi art›k
halkla birlikte silahl› eylemler gündemdedir. Silahl› mücadeleyi baﬂlatanlar, kendilerini proletaryan›n savaﬂanlar› ve ileri kesimlerinin baﬂ›na geçerek, yar›n iﬂçi ayaklanmas›n›n gerçekleﬂti¤i gün, tecrübeleri
ve yi¤it cesaretleriyle binlerce, on binlerce iﬂçiye önderlik edecek olan halk önderlerini savaﬂ›n ateﬂinde ve çeli¤inde e¤itecek; sadece sözde de¤il fiili olarak da kitleleri kendilerine temel ald›klar›nda, böyle olacakt›r. Yaﬂas›n halk›n devrimci ordusunu baﬂlatanlar!..”
“Çok ﬂükür ki, devrimci bir kale yoklu¤unun, devrimci tecrit olmuﬂ devrimci
teröristlerin bir karakter ‘haline getirdi¤i’
günler geçmiﬂ bulunmuyor. Bombalar art›k tek tek silahﬂörlerin bir silah› de¤il halk›n cephaneli¤inin gerekli bir ö¤esidir…”
Bütün mesele kitlelerin devrim için silahlanmas› ve ‘halkla birlikte silahl› eylemlerin’ gündeme gelmesidir. Terörizmin
pratik olarak aﬂ›lmas›nda belirleyici özellik bu olmuﬂtur.
Silahl› devrim mücadelesinin içerdi¤i
ﬂiddetin terörizm ile olan temel fark›n›n
ne oldu¤u burada aç›kt›r. Halk›n kurtulu19
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ﬂunun kesinlikle devrimci ﬂiddete ihtiyaç
duymas›, iktidar savaﬂ›n›n nihayetinde iki
silahl› gücün bir savaﬂ› olarak gerçekleﬂmesi yads›namaz bir gerçekliktir. Bunu
yads›yanlar mevcut gerici iktidarlar›n
kendilerini silahl› güçlerle korudu¤unu ya
bilmiyorlar (ki mümkün de¤il) ya var olan
silahl› güçlerin gerçekten “düzen koruyucu” olduklar›n› hiçe say›yorlar ya da tümüyle karﬂ›-devrimin y›k›lmas›na, parçalanmas›na yanaﬂm›yor ve onlar›n lehinde
tav›r al›yorlard›r. Biliyoruz ki bu “bilmeyenler”, “hiçe sayanlar” ya da karﬂ›-devrim lehinde tav›r içinde olanlar her türden
ﬂiddete karﬂ› olduklar›n› da propaganda
edip genellikle terörizm yalan›na ortak
olurlar. Baz› durumlarda devlet teröründen bahsetseler de, bu kesimler için gerçek olan ﬂey kitlelerin devrimci eyleminin
kaç›n›lmaz y›k›c› özelli¤ini benimsememeleri ve karﬂ›-devrimci iktidar›n parçalanmas›na olumsuz bakmalar›d›r. Bu duruﬂlar›yla sonuçta karﬂ›-devrime hizmet
ederler. Çünkü savaﬂ›n y›k›c› özelli¤ine
karﬂ› ç›kmak, y›k›lmas› gerekenin y›k›lmamas›n› istemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Terörizm kitlelerin devrimci mücadelesinden esas olarak silinmiﬂtir. Tekrarlamak gerekirse bu eylemlerin kitlelerin
devrimci hareketinde olumlu ya da olumsuz etkileri zay›ft›r.
Esas olan ﬂey kitlelerin devrimci yöndeki kaç›n›lmaz hareketi ve bu harekete
yön verecek olan, ona önderlik eden Komünist Partilerin ve olabildi¤i ölçüde küçük burjuva partilerin kitlelere dayanan
eylemleridir. Bu nedenle bir ﬂekilde “terörizm” üzerine aç›klamalar yapan, kitleleri

terörizm yalanlar›yla kendi saflar›na çekmeye çal›ﬂan, bilinçleri buland›rmaya
gayret eden tüm fikirlerin devrimci silahl›
mücadeleye set çekmek amac›na dahil olduklar›n› bilmeliyiz.
Devrimci savaﬂlar›n baﬂlang›çlar› ve
görece uzun süreli güçlenme süreçlerinde
halk kitlelerinin silahlanmalar› ve silahl›
mücadeleye kat›lmalar› zay›ft›r. Bu durum
devrim ile karﬂ›-devrim aras›ndaki çeliﬂkinin bir özelli¤i olarak kavranmal›d›r. Bu
zamanlarda eksiklikler, hatalar, baﬂar›s›zl›klar mümkündür. Bu süreçlerde karalamalar, kitleleri devrimden, devrimci eylemden so¤utma çabalar› bir ölçüde etkili
olur. Bu durum sadece do¤ru politik çizginin ›srarl› savunusu ve prati¤i ile aﬂ›labilir. Yine Lenin yoldaﬂtan bir al›nt› ile bu
sürece yaklaﬂ›m›n ana özelli¤ini ortaya
koyal›m:
“Tecrübeden tecrübeye koﬂtuk, kör topal yürüyerek devrimci bir ordu oluﬂturmaya çal›ﬂt›k, el yordam›yla yol ald›k ve o
durumda, görevlerimizi yerine getirmenin
yollar›n› arad›k ve görev aç›kt›. Bugün bu
zorluklardan kurtulmuﬂ olmaktan hala çok
uza¤›z. Baﬂ›nda, konuﬂan ancak zorluklar›
yenme yollar›n› tamamen gözard› eden
devrimciler gibi tamamen soyut bir ﬂekilde hareket ettik. Do¤al olarak, bir çok kiﬂi bizi suçlamaktad›r, hatta tüm sosyalistler ve sosyal demokratlar bugün bile, sonunu nas›l bitirece¤imizi bilemedi¤imiz
bir ﬂeye baﬂlad›¤›m›zdan dolay› bizleri
suçluyorlar. Ancak tüm bunlar, yaﬂayan
ölülerin saçma suçlamalar›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Devrimlerin en büyü¤ünü
yapmaya, onu sonuna kadar nas›l yürütece¤imizi önceden bilerek baﬂlamam›z na20

Özel Sayı

İşçi-Köylü-Kurtuluşu

s›l mümkün olabilirdi? Hay›r, kararlar›m›z, yaln›zca kitlelerin tecrübesinin içerisinden yükselebilirdi.”
Silahl› mücadelenin koﬂullar› üzerine
aç›l›mlar yapmak bu yaz› için çok gerekli
de¤ildir; ﬂununla yetinelim: Faﬂizm koﬂullar›nda, yar›-sömürge bir ülkede devrimin
objektif ﬂartlar› esas olarak vard›r. Ancak
bu, savaﬂa etkin bir haz›rl›¤›, halk kitlelerinin savaﬂ hakk›ndaki bilinçlerinin aç›¤a
ç›kar›lmas› ve do¤ru bir yönelimde geliﬂtirilmesi gere¤ini, Lenin yoldaﬂ›n belirtti¤i gibi “kararlar›m›z, yaln›zca kitlelerin
tecrübesinin içerisinden yükselebilirdi”
anlay›ﬂ›n› ve burada özellikle belirtmek
gerekir ki Marksist savaﬂ tarihinin ve düﬂman›n savaﬂ tecrübesinin elde edilmesi
zorunlulu¤unu ortadan kald›rmaz. Kendimizi tümüyle savaﬂa haz›r hale getirmedi¤imiz durumda yenilgilerimizin kavranmas› da mümkün de¤ildir. Kendimizi savaﬂa her bak›mdan koﬂullamad›¤›m›z taktirde halk kitlelerinin düﬂman taraf›ndan
karart›lm›ﬂ bilinçlerini do¤ru bir yönelimde geliﬂtirmemiz de imkans›zd›r. Ve yine
savaﬂ tecrübemiz karanl›klar içindeyse savaﬂ› baﬂ›ndan itibaren kazanmaya muktedir bir umut (teorik düzeyde de olsa) ile
geliﬂtirmemizi sa¤layacak birikime s›rt›m›z› çeviriyoruz demektir.
Buradan varaca¤›m›z sonuç, zorunlu
bir silahl› mücadele içindeyken görevlerimizi eksiksiz yerine getirme sorumlulu¤umuzun büyüklü¤üdür. Savaﬂa haz›rl›¤› ise
ancak savaﬂ içinde gerçekleﬂtirmek bizim
koﬂullar›m›zda bir zorunluluktur. ‹brahim
yoldaﬂ›n ﬂu belirlemesi tam da bu gerçekli¤in alt›n› çizmektedir:
“Di¤er yandan, köylük bölgelerdeki

faaliyetimizin muhtevas› ve biçimi, ﬁafak
revizyonizminden ayr›ld›¤›m›zdan beri
h›zla de¤iﬂmiﬂtir. “Bar›ﬂç›” propaganda ve
ajitasyonun yerini silahl› mücadele biçimleri, silahl› propaganda ve ajitasyon metotlar› alm›ﬂt›r. Ayr›ca, hakim s›n›flar›n
genel olarak devrimci faaliyetlere karﬂ›,
özel olarak köylük bölgelerdeki devrimci
faaliyetlere karﬂ› tutumu da son derece de¤iﬂmiﬂtir. Hakim s›n›flar, köylük bölgelerde devrimci faaliyetlere meydan vermemek, mevcut faaliyetleri yoketmek için
azg›n sald›r›lara giriﬂmektedirler. Ufak bir
ihbar üzerine büyük birlikleri harekete geçirmektedirler. Bir veya birkaç kiﬂinin
üzerine yüzlerce, binlerce askerle gitmektedirler. Bu sebeple “bar›ﬂç›” propaganda
ve ajitasyona, özellikle köylerde imkan da
kalmamaktad›r. Bu yüzden, köylük bölgelere gönderdi¤imiz kadrolar› silahland›rmak, hakim s›n›flar›n silahl› sald›r›lar›na
karﬂ› yine silahla karﬂ› koyacak hale getirmek zorunday›z. Ayr›ca, tabiat›n güçlüklerle dolu ﬂartlar› da kadrolar› silahland›rmam›z› zorunlu k›lmaktad›r.”
E¤er devrimci mücadele silahl› mücadeleyi ﬂart koﬂuyorsa, devrimci çal›ﬂmalar›n düﬂman taraf›ndan engellenmesine
karﬂ› durulmas› bir gereklilik ise (kimse
bunu inkar edemez) o halde baﬂ›ndan itibaren silahl› bir örgütlenmenin gere¤ine
inanmak gerekir. Bunu belirleyen objektif
ﬂartlard›r.
Terörizm olarak adland›r›lan bu anlay›ﬂ›m›z ve prati¤imiz aç›kt›r ki devrimin
zorunlu bir hamlesidir. Terörizm ile hiçbir
iliﬂkisi de yoktur.
Gerilla savaﬂ›n›, gerillalar› “terörist”
olarak karﬂ›s›na alarak devlet, esas olarak
21
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onun devrimci özünü, kitleleri kurtuluﬂa
götürmeyi amaçlayan siyasal içeri¤ini gizlemek istemektedir. Ve yine, haks›z bir savaﬂ sürdüren devlet bu sayede alçakça
gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar›n›, yoksul köylülere yönelik bask›lar›n›, gerillaya azg›nca gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lar›n›, kitle eylemlerine karﬂ› gösterdi¤i tahammülsüzlü¤ünü aklamaya çal›ﬂmaktad›r. 8 Mart etkinlilerinde kitleye sald›r›s›na nas›l meﬂruluk kazand›rd›¤›n› an›msayal›m: “Terör
örgütü lehine slogan att›lar”, hapishane
katliam›na nas›l meﬂruluk kazand›rd›klar›n› unutmayal›m: “Teröristleri kendilerinden kurtard›k”, 12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz’› babas› ile birlikte katleden devletin
yapt›¤› aç›klamay› hat›rlayal›m: “O bir teröristti”… Dersim’de k›ﬂ›n gerçekleﬂen
MKP gerillalar›n›n bulundu¤u bar›na¤a
yap›lan bask›nda iki gerilla sa¤ olarak ele
geçirildikleri halde orada katledildiler; nedeni “terörist” olmalar›yd›… Nam›k Dursun çat›ﬂmalarda, bask›nlarda, pusularda
“sa¤ terörist” istemedi¤ini söylemekte,
ölüm kararlar›n› baﬂtan almakta ve uygulatmaktad›r.
Bu konuda faﬂist devlet, onun hükümeti emperyalizm taraf›ndan öne sürülen,
gerçekleﬂtirilen politikalar› takip etmekten baﬂka bir ﬂey yapm›yor. Emperyalizmin bugün dünyada geliﬂen devrimci savaﬂlara terörizm yaftas›n› yap›ﬂt›rd›¤›n›
herkes bilmektedir. Üstelik bunu pervas›zca yapmaktalar. Adalet Bakan› dünya devletlerini “terörizm” hakk›nda ortak bir görüﬂü benimsemeye ça¤›r›rken “benim teröristime baﬂkas› özgürlük savaﬂç›s› demektedir. Bunun düzeltilmesi gerekir” demektedir. Irak direniﬂçilerine denilenleri

hat›rlayarak faﬂist hükümet sözcüsünün
bu anlay›ﬂ›n› bir araya getirin, ortaya nas›l bir acizlik ç›kt›¤›n› çok net
göreceksiniz. Silahl› mücadeleyi kitlelerin gözünde, Marksist - Leninist – Maoist
savaﬂç›lar›n ret ettikleri bireyci terörle
ayn›laﬂt›rarak sayg›nl›¤›n› zedelemeye çal›ﬂmaktalar. “Sosyal Bar›ﬂ”› savunduklar›n›, buna çal›ﬂt›klar›n› söyleyerek, gerçekte
yapt›klar›n› gizleyerek, “terörizm” ile mücadele ettiklerini söyleyerek halk› kand›rmaya çabalamaktad›rlar. Böylece kitleleri
kendi saflar›na çekmeyi ya da en az›ndan
tarafs›zlaﬂt›rmaya gayret etmektedirler.
Bu tutum emperyalizmin tutumuyla
uyum içindedir. Bir taraftan karalamalarla
örtülmeye çal›ﬂ›lan devrimci mücadeleye
karﬂ› ç›kmay› sa¤lamay› hedefliyorlar di¤er taraftan katliamlar›n, devrimci çal›ﬂmalara yönelen kanl› bask›lar›n gerçekleﬂmesi için zemin haz›rlamaktalar.
Parti taraf›ndan baﬂlat›lan ve sürdürülen silahl› mücadele halk›n s›n›f mücadelesinin bir devam›d›r. Siyasi mücadelenin
silahl› devam› olan bu savaﬂ halk kitlelerinin deste¤ini ve kat›l›m›n› kazanacak öze
ve yetene¤e sahiptir. Bunu baﬂar›ya ulaﬂt›racak çetin bir yolumuz oldu¤u do¤rudur.
Bu yola girilmiﬂtir. Bu yolun k›z›l fenerle
ayd›nlat›ld›¤› gerçe¤i bizleri gerilla savaﬂ›na sar›lmaya, onun tüm haz›rl›¤›n›n savaﬂ içinde gerçekleﬂece¤ine sonsuz güven
duymaya götürmektedir. Halk›m›z bu
hakl› savaﬂ›n, halk›n devrimci yöndeki
ilerlemesine uyumlu savaﬂ›n gerçek öznesidir. “Yaﬂas›n halk›n devrimci ordusunu
baﬂlatanlar!”

Yaﬂas›n gerilla savaﬂ›..
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Partimiz TKP/ML’nin 33. Kuruluﬂ Y›ldönümü Eylemlerle Selamland›!
Partimizin kuruluﬂunun 33. y›l›n› ona yak›ﬂ›r bir etkinlikle kutlamak ve selamlamak anlay›ﬂ› ile 25 Nisan 2005 tarihinde Adana Seyhan’daki Türk-Amerikan
Derne¤i, Mersin Mezitli Oyakbank ve Adana 6 kat köprüsü Aksa-Oyak Sigorta ﬂirketi molotoflanm›ﬂt›r. Ç›kan yang›nlarda maddi hasarla birlikte bir k›sm› tamamen kullan›lmaz hale gelmiﬂtir. Partimizin 33 y›ll›k mücadele ve savaﬂ tarihi
bugün hala halk›m›za umut olmaya devam ediyor. Partimizin kuruluﬂu da yine savaﬂç› geleneklerle; kimi zaman bir düﬂman unsurunun imhas›nda, kimi zaman düﬂman kurumun ve kuruluﬂlar›n tahrip edilmesinde kimi zamanda Marksizm-Leninizm Maoizm biliminin rehberli¤inde en olunmaz denilen, cüreti-cesareti ve yarat›c›l›¤› zorunlu k›lan eylemlerde hesap sormaya devam edecektir.
Bugün için emperyalizmin her yönden kuﬂat›lm›ﬂl›¤›nda bulunan halk›m›z ﬂunu bilmelidir ki; partimiz savaﬂç› çizgisiyle günden güne büyüyerek kurtuluﬂumuzun yolunu çizmeye ve yeni ufuklar açmaya muktedirdir. Savaﬂ içinde basitten
karmaﬂ›¤a do¤ru yol alarak her dönem için bir ad›m önde olmay› baﬂaracak ideolojik güce sahiptir ve bu yüzden baﬂta Türk ve Kürt ve çeﬂitli milliyetlerden halk›m›z sömürüye, yoksullu¤a ve yozlu¤a karﬂ› savaﬂ›m›z›n öncü kurmay› TKP/ML
saflar›nda yerini almal›d›r.

NEWROZ’da ‹llegal Gösteri
Çukurova’da gerçekleﬂtirilen illegal kitle gösterisiyle Ortado¤u halklar›n›n isyan günü olan Newroz selamland›. 21 Mart günü akﬂam saatlerinde Kürt emekçilerin yo¤un oldu¤u bir mahalledeki ana yolun molotoflanmas›yla baﬂlayan illegal
gösteride “Yaﬂas›n Partiniz TKP/ML, Halk Ordusu T‹KKO ve TMLGB”, “Newroz ‹syanda, ‹syan Da¤larda”, “Kürt Ulusuna Özgürlük Halk Savaﬂ› ile Gelecek”
sloganlar› at›ld›. Göstericilerin haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Newroz ‹syanda, ‹syan Da¤larda” yaz›l› bir pankart yol kenar›ndaki bir duvara as›ld›. loganlar›n at›lmas›ndan ve
yol molotoflarla ateﬂe verildikten sonra eylem baﬂar›yla sonland›r›ld›.
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S›n›f Savaﬂ›m› Bütün ‹nkarlara Karﬂ›n Hükmünü Sürdürüyor

DEVR‹MC‹ DURUﬁU YÜKSELTEL‹M!
ra ç›kart›lan manifatura milliyetçili¤i ve
Ermeni soyk›r›m›na karﬂ› geliﬂtirilen;
“hay›r ortada bir soyk›r›m yok, varsa bile Türklere yap›ld›, Ermenileri Türklerden korumak için yani onlar›n soyk›r›ma
u¤ramamas› için tehcir karar› al›nd›” gibi abuk sabuk ama TC’nin çaresizli¤ini
oldukça iyi özetleyen aç›klamalar, hem
faﬂizmin içinde bulundu¤u durumu ve
hem de bu faﬂist devletin üzerinde yükseldi¤i temel ideolojik argümanlar›n ne
kadar güçsüz ve safsata oldu¤unu aç›¤a
ç›kartmaktad›r. Faﬂizmin üzerinde yükseldi¤i argümanlar tarihsel gerçekler
karﬂ›s›nda ufak darbelerle yerle bir olmaktad›r.
Ancak faﬂist devletin kurumlar› arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirdi¤i bask›, manipülasyon ve yönlendirmeyle ezilen halk
kitleleri üzerindeki tahakkümünü sürdürmektedir. Bu tahakküm içerisinde
dönem dönem yaﬂanan tart›ﬂmalar ve tepiﬂmeler, hakim s›n›f klikleri aras›nda
yaﬂanan “sömürüden pay kapma dalaﬂ›d›r.” Aslolan devletin bekas›d›r. Bu konuda tehlikeli bir geliﬂme oldu¤unda bütün klikler birleﬂmektedir. Çünkü “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan
olma” tehlikesi yani sömürülerinin devam etmemesi tehlikesi baﬂ göstermektedir.
Faﬂizm bu durumu nedeniyledir ki;
her daim bir elinde sopay› tutmakta, öte

Geride b›rakt›¤›m›z yaklaﬂ›k bir y›ll›k süreç, Türkiye devrimci hareketinde
belli ayr›ﬂmalara sahne oldu. Reformist,
gerici ve iﬂbirlikçi önderliklerle devrimciler aras›ndaki ayr›ﬂ›m kitlelerinin gözünde iyiden iyiye belirginleﬂmeye ve
netleﬂmeye baﬂlad›. Her daim varolan
politik ve ideolojik farkl›l›klar, pratikte
daha somut ve berrak bir yans›maya dönüﬂmektedir. Özellikle ‘90’l› y›llarda,
esen tasfiyeci rüzgarlar›n da etkisiyle,
reformist, tasfiyeci bir hatta çekilmeye
çal›ﬂ›lan kitle hareketleri sistemi rahats›z
etmeyen ve düzene ba¤›ml› bir ﬂekilde
“hakk›n› ve hukukunu arama” rolünü
oynamay› terk ediyor. Bunun yavaﬂ ve
sanc›l› oldu¤u bir gerçektir. Ancak bir o
kadar gerçek olan baﬂka bir ﬂey sistemin
kitleleri kendisine yedekleme arac› olarak kulland›¤› araçlar›n›n t›kand›¤›, ilerleme sa¤layamad›¤›d›r. Türk devleti gerek içerde ve gerekse d›ﬂar›da s›k›ﬂt›kça,
elindeki paslanm›ﬂ argümanlara sar›lmakta, bu haliyle de asl›nda ne kadar
güçsüz bir pozisyonda oldu¤unu ele vermektedir.
Son birkaç ayda yaﬂananlar bu güçsüzlü¤ün somut bir ispat› de¤ilse nedir?
Newroz’daki kitleselli¤e, yayg›nl›¤a ve
coﬂkuya karﬂ› geliﬂtirilen “sözde vatandaﬂ” argüman›, ard›ndan devrimcilere ve
devrimci çal›ﬂmaya karﬂ› geliﬂtirilen linç
giriﬂimleri, bayrak fetiﬂizmi ile dorukla24
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ler, övgüyü hak edecekler ve beslenmeye devam edileceklerdir. Bu asalak ve
sat›lm›ﬂ ruhlu, güya ezilen halk y›¤›nlar›n›n önderli¤ine soyunan kesimler elbette devrimci önderlik boﬂlu¤unda,
halk kesimlerinin hoﬂnutsuzlu¤unu kendi çizgilerinde eritme koﬂullar›n› daha
fazla yakalamaktad›r. Ve sadece bununla
yetinmeyecek kadar egemen s›n›flar›n
maﬂas› durumundad›rlar. Bununla yetinmeyeceklerdir. Koﬂullar ve bunun oluﬂturdu¤u sald›r›lar oldukça pervas›zd›r.
Halk kesimleri bunlar› yaﬂamaktad›r ve
görmektedir ve halk›n biriken öfkesi
akaca¤› kanal› önünde sonunda bulacakt›r. Bundan dolay›, devrimci çizgi bu kesimleri tedirgin etmekte ve endiﬂelendirmektedir. Ezilen halk kesimlerinin bu
çizgiye kaymas› onlar için ölüm demektedir. Bu bilinç onlar›n “yarat›c›l›¤›n›”
körüklemekte, argümanlar›n› zenginleﬂtirmektedir.
Sömürücü egemen s›n›flar sömürü
sistemine karﬂ› ç›kacak ve bu u¤urda savaﬂacak geniﬂ bir ezilen kesimin varl›¤›n› kabul eder. Bu kesimlerle tutuﬂtu¤u
cenkte her türlü zorbal›¤›, ﬂiddeti ve bask›y› kaç›n›lmaz olarak uygular. Ancak
ayn› zamanda ideolojik araçlar›n› da etkin bir ﬂekilde devreye sokar. Bu temelde geliﬂecek ve geliﬂmesi kaç›n›lmaz
tepkileri kendi potas›nda eritmek için,
ezilen halk kesimlerini temsil etme ad›na iﬂbirlikçi önderlikler ve örgütlenmeler yarat›r. Ezilen s›n›flar›n kan, can u¤runa kazand›¤› haklar›n savucusu görünümündeki bu örgütlenmelerin gerici
özelli¤inin ezilen kitlelerce anlaﬂ›lmas›,

yandan ise “demokrasisi”ni hayata geçirmektedir. Devleti sorgulayan ve ezilen halk›n ç›karlar› do¤rultusunda de¤iﬂtirmeye yönelen her güç, devlet taraf›ndan terbiye edilmekte, yola getirilmektedir. Buna uymayan her örgütlenmeye
“katli vaciptir” ferman› ç›kar›lmaktad›r.
Çünkü “Türkiye bir hukuk devletidir ve
yasalar›n gere¤i yap›lmaktad›r!”
‹ﬂte devletin terbiyesinden geçen ya
da baﬂ›ndan itibaren faﬂist demokrasinin
çizdi¤i daire içinde bilerek ve isteyerek
rollerini oynayanlar da faﬂizmin bu “kutsal görevi” için, devletin bekas› için sahnelenen bu müsamerede kendilerine verilen ufak rollerle yerine getirmektedirler.
Ezilen halk y›¤›nlar› aras›ndaki çal›ﬂmalar ve örgütlenmeleriyle ve bunlar
arac›l›¤›yla yaﬂama geçirdi¤i ideolojik
ve politik çizgisiyle reformist, gerici ve
iﬂbirlikçi siyasal partiler, sendikal örgütlenmeler ve sivil toplum kuruluﬂlar›, ezilen halk y›¤›nlar›n› devrimci rotadan
uzaklaﬂt›rma noktas›nda büyük gayretler
içerisindedirler. Emperyalizme ve onlar›n uﬂaklar› olan Türk egemen s›n›flar›n›n sald›r›lar›na karﬂ› geliﬂen tepkiyi pasif etkinlikler ve tepkiyle ve inan›lmaz
yarat›c›l›klar›n› da kullanarak çeﬂitli ideolojik argümanlarla sisteme yedeklemektedirler.
Bu örgütlenmelerin s›n›fsal duruﬂu
ve ç›karlar› baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere
tüm ezilen halk y›¤›nlar›n›n var olan sisteme yedeklenmesine dayal› bir nemalanma üzerine kuruludur. Bunu baﬂard›klar› oranda varl›klar›n› pekiﬂtirecek25
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rumdur. Bunun korkusunu yaﬂad›¤›
oranda, bilinen eski ve pasl› argümanlar›n› (en çok da vatan, millet bayrak argüman›n›) kullanarak ideolojik araçlarla
kitleleri manipüle etmekte ve onlar› etkisiz k›lmaya ve kendi politikalar›na yedeklemeye çal›ﬂmaktad›r.
Son birkaç ayd›r bayrak edebiyat›yla
bariz bir biçimde aç›¤a ç›kan bu ele al›ﬂ,
dünya üzerinde estirilen karﬂ› devrimci
sald›r›larla da birleﬂtirilerek ezilen halk›n ç›karlar›n› savunanlar› “terörist”,
“özgürlük düﬂman›”, “katil” vb. olarak
ilan etme ve bu temelde teknolojik geliﬂmenin ürünlerini de kullanarak sald›r›lar›n› yayg›nlaﬂt›rma anlay›ﬂ› içerisinde
hareket ediyorlar.
Hakim s›n›flar reformist, gerici ve iﬂbirlikçi örgütlenmeler arac›l›¤›yla bu
ideolojik sald›r›lar›n› bizzat iﬂçi s›n›f› ve
çeﬂitli emekçi katmanlar içerisinde dolayl› ve dolays›z bir ﬂekilde yaﬂama geçirdi. Bu temelde kitle hareketlerini bölen, parçalayan ve yöneten bir yaklaﬂ›mla sürece yaklaﬂt›. Son bir y›ll›k süreçte
yaﬂanan pratiklerde, bu temelde bir derinli¤in ve sistemli ele al›ﬂ›n oldu¤unu
söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
1 May›s 2004’te devrimci anlay›ﬂlar›
kendilerine yedekleyerek, devrimcilerin
parçal› bir duruﬂ sergilemesini baﬂaran,
ancak 28-29 Haziran 2004 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂen NATO
karﬂ›t› eylemde devrimcilerin militan ç›k›ﬂ› ve karﬂ› koyuﬂu ile birlikte tedirgin
olan bu iﬂbirlikçi, reformist ve gerici anlay›ﬂlar, devam›ndan bugüne gelen süreçte, devrimcileri d›ﬂlayan, kitle hare-

kitlelerin devrimci yöndeki kaç›n›lmaz
e¤iliminin bu güçler taraf›ndan engellendi¤inin fark›na var›lmas›, onlar›n siyasileﬂmesini ve devrim partisiyle buluﬂmas› olas›l›¤›n› güçlendirir. Hakim s›n›flar bu tehlikenin fark›nda olduklar›
için s›n›f savaﬂ›m›n›n kaç›n›lmazl›¤›n›n
bilincinde olarak kitlelerin devrimci partiler ve özellikle de komünist partiyle
buluﬂmas›n› engellemek ad›na, kitlelerin
iﬂbirlikçi gerici ve reformist hareketler
içerisinde yer almas›n›, onlar›n belirledi¤i s›n›rlarla ve çizgilerle hareket etmesini ister. Bu durum tarihsel olarak varl›¤›n› korumuﬂ, çeﬂitli biçimlere bürünerek
ve her dönemin özelliklerine uygun olarak biçim de¤iﬂtirmiﬂtir.
Bugün, yine ezilen geniﬂ kitlelerin
emperyalizmin ekonomik, siyasi, ideolojik ve askeri sald›rganl›klara karﬂ›
memnuniyetsizlikleri ve tepkileri üst düzeyde yans›maktad›r. Bu tepkiler çeﬂitli
düzeylerde eyleme ve kalk›ﬂmaya dönüﬂmektedir. Özellikle özelleﬂtirme sald›r›lar›na karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n tepkisi, devleti küçültme politikalar›n›n en büyük
ma¤duru memur eylemleri yine küçük
iﬂletmeleri yutma ve yok etme politikas›n›n bir yans›mas› olarak esnaf eylemleri
ve köylü eylemleri, e¤itim alan›nda uygulanan pervas›z sald›rganl›klara karﬂ›
geliﬂen ö¤renci hareketlili¤i ve bütün
ezilen emekçi kesimlerinin yo¤un tepkisi söz konusudur. Sistemin, yaﬂad›¤›
krizlerin ve ç›kmaz›n faturas›n› kesti¤i
emekçi kesimlerin, bu küçük çapl› kalk›ﬂmalar› ve hareketlili¤i elbette egemenler aç›s›ndan tedirgin edici bir du26
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oluﬂan tepkiyi bu ﬂekilde geçiﬂtirme ve
özünden uzaklaﬂt›rma çal›ﬂmas›n› ifade
etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nü sadece feminist bak›ﬂ aç›s›yla ele
alma ve sistemin istedi¤i ﬂekliyle kad›n
sorununu sadece cins ayr›mc›l›¤›na indirgeyen yaklaﬂ›mlar ve sloganlar yine
devrimci yöndeki geliﬂimin bir alternafi
gibi sunuldu.
Nihayet ayn› politik çizginin ürünü
olan 1 May›s iﬂçi bayram›nda kepazeli¤e
dönen yaklaﬂ›mlar: “Kahrolsun de¤il
seviyorum” ﬂiar›yla örgütlenen bir 1
May›s. “Sendikam›, laikli¤i, ülkemi,
düﬂünmeyi, kitap okumay›, üretim araçlar›n›, fabrikam› seviyorum vb.” dövizleri, pankartlar› ve sloganlar›yla yasak
savmadan baﬂka bir amaç taﬂ›mayan ele
al›ﬂ. Newroz’dan sonra Genelkurmayl›¤›n emriyle doru¤a ç›kart›lan bayrak tutkunlu¤u eﬂli¤inde geliﬂtirilen ﬂovenist
histeri. Katliamc› faﬂist TC’nin “‹stiklal
Marﬂ›n›n” iﬂçi s›n›f›na ve emekçilere
zorla dikte ettirilmesi... K›sacas› amaçlanan, 1 May›s’› 1 May›s yapan, iﬂçi s›n›f›n›n birlik mücadele ve dayan›ﬂma gününün içeri¤inin boﬂalt›lmas› ve sisteme
yedeklenmesi oldu. Geçmiﬂte bahar bayram› yap›lmak isteniyordu, ard›ndan salonlara hapsedilmek istendi, ﬂimdi ise bu
tür bir ele al›ﬂla yine içeri¤i boﬂalt›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Böylelikle devrimci gelenekte önemli bir yeri olan, yüzlerce devrimci demokrat›n kan› ve can› u¤runa
kazand›¤› tarihsel günlerin içeri¤i boﬂaltmak istenmektedir. Ve bunun en
önemli arac› da bu reformist, gerici ve
iﬂbirlikçi anlay›ﬂlar olmaktad›r.

ketlerinden uzak tutmaya çal›ﬂan bir
yaklaﬂ›m ve pratik içerisine girdiler. Yap›lan eylemlerde devrimci sloganlar›n
hayk›r›lmas›ndan dahi korkuya düﬂecek
düzeyde bir yaklaﬂ›mla, ilerici kesimleri
devrimci platformlardan uzak tutmaya
çal›ﬂt›lar. Amaçlar› hiç kuskusuz ki devletten, faﬂizmden icazet almakt›. Faﬂizmin yo¤un ideolojik ve psikolojik sald›r›s› alt›nda: “Bak›n biz farkl›y›z, biz onlar gibi de¤iliz” mesaj›n› vermek istiyorlard›. Mart ay›n›n tarihsel günlerinde bu
yaklaﬂ›mlar›n› en üst düzeye ç›kararak; 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gününde,
19 Mart Irak sald›r›s›n›n y›l dönümünde
devrimcileri kitlelerden uzak tutacak ve
d›ﬂlayacak örgütlenmeler ve ayr›ﬂ›mlar
içerisine girdiler. Ve nihayet 1 May›s çal›ﬂmalar›nda bu anlay›ﬂlar›n› en üst düzeye ç›kararak hareket ettiler. Devrimcilerin ayr› alanlar seçmesi ve genel olarak
kitleden uzak durmas› onlarda büyük
memnuniyet uyand›rd›. Çünkü yapt›klar› eylemde devrimci sloganlar duyulmuyordu. Kitleler bundan soyutlan›p daha
çok ekonomist yaklaﬂ›mlarla hareket ettirildiler.
‹ﬂte ABD ve ‹ngiliz emperyalistlerinin Irak’a yönelik sald›rganl›klar›n›n y›l
dönümünde ve hala devam eden iﬂgale
ve katliamlara karﬂ› 19 Martta gerçekleﬂen protesto biçimleri, her ne koﬂulda
olursa olsun silahl› mücadeleye nedamet
getiren kof bar›ﬂ söylemleri, dansl›, müzikli, koﬂulu protestolar, Türk milliyetçili¤i çat›s› alt›nda oluﬂan popülist ve gerici bayrak hayranl›¤›yla sallanan bez parçalar›, Irak’ta yaﬂanan iﬂgale ve katliama
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rinden ö¤rendikleriyle bulduklar› her f›rsatta, en gür sesleriyle “sat›lm›ﬂlar” slogan›n› hayk›rmaktan geri durmamaktad›r. ‹ﬂte reformist gerici ve iﬂbirlikçi anlay›ﬂlar bunu bildikleri içindir ki kitleleri ideolojik olarak yozlaﬂt›rma ve devrimcilerden uzak tutma u¤raﬂ›ndalar.
Çünkü kitlelerin bu dolays›z bilgileri,
devrimci politikayla buluﬂtu¤u an eﬂsiz
bir güce ve kendilerine dönecek bir silaha dönüﬂecektir. Vars›nlar demagojilerini ve “yarat›c›” materyallerini kullans›nlar. Bu onlar›n yüzlerinin daha fazla aç›¤a ç›kmas›ndan baﬂka bir iﬂe yaramayacakt›r. Ama unutulmas›n kitleler devrimci politikalar ve ﬂiarlardan kopartma giriﬂimleri hep baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂt›r ve gerici odaklar her defas›nda bu ba¤› kopartmaya yeniden baﬂlamak zorunda kalmaktad›rlar. 1 May›sta devrimciler
bunu göstermiﬂtir. Reformist, gerici ve
iﬂbirlikçi anlay›ﬂlar›n yapmak istedi¤ini
fark etmiﬂ ve kendilerini kitlelerden soyutlanamayaca¤›n› pratikleriyle göstermiﬂlerdir. Tarih yaz›lmaya devam ediyor. Reformist, gerici ve iﬂbirlikçi anlay›ﬂlar da tarihin sayfalar›nda yerini al›yor. Ayn› ﬂekilde devrimciler de. Devrimciler bugün tarihin ve s›n›f savaﬂ›n›n
kendilerine yükledi¤i görevin bilincinde
olarak, devrimci duruﬂu, devrimci çizgiyi yükseltme gayreti içindedir. Ne devletin sald›r›lar› ne de reformist, gerici ve
iﬂbirlikçi anlay›ﬂlar›n sald›r›lar› bu yürüyüﬂü durduramaz. Çünkü Partimiz bu
yürüyüﬂün en önünde tavizsiz yürümektedir.

Reformist, gerici ve iﬂbirlikçi anlay›ﬂlar taraf›ndan ön plana ç›kar›lan sevgi; asl›nda iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçi kesimlerin ihtiyac› olan ﬂeylerin önündeki
engelleri sevmesini sal›k veren, en iyi
niyetli de¤erlendirmeyle kaba bir “hümanizmi”le oluﬂan ideolojik bir sald›r›
olarak yorumlanmal›d›r. “Sendika, laiklik, düﬂünme, kitap okuma, fabrika vb.
gibi ﬂeyleri sev ve onlar› kazanmaya çal›ﬂ, ama ne olursa olsun bar›ﬂ içinde ve
huzur içinde yap bunlar›” denmektedir.
“Devlet ve egemenler sen bunlar› seversen ve ona kahrolsun demezsen sana
hepsini verecektir” demektir. “Kahrolsun kelimesini duydu¤un yerde, bunu
hayk›ranlar› gördü¤ün yerde kaç, uzak
dur; onlar bozguncu, provokatördür”
denmektedir. Gerçekte ise do¤ru bir
okuyuﬂla onlar faﬂizmin düﬂman›d›r emperyalizmin ve her türden gericili¤in
düﬂman›d›r denmektedir. Ve bu gericiliklere karﬂ› olmak sizin iﬂinize gelmez
denmektir. “Sevgi, aﬂk, aile, demokrasi”
kavramlar› nas›l da bir anda bu hain iﬂbirlikçi ve gerici anlay›ﬂlar›n yarat›c› ve
ayn› zamanda sald›rgan tutumlar›na materyal oluveriyor! Nas›l da egemen s›n›flar›n bilumum temsilcileriyle ayn› dili
çekinmeden kullan›yorlar! Afganistan
ve Irak’a bugün “demokrasi” getirdi¤ini
iddia edenlerle, her demokratik tepkiyi
provokatörlükle suçlayan ve devam›nda
insana olan sevgisini dile getirenler nas›l
da paydalar› ortaklaﬂ›yor!
Emekçi s›n›flar bugün gerek devletin
ve gerekse de bu türden anlay›ﬂlar›n etkisi alt›nda olsalar da, dolays›z pratikle28
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FAﬁ‹ZM HALK GENÇL‹⁄‹NE H‹ÇB‹RﬁEY VEREMEZ!
HALK GENÇL‹⁄‹ GELECE⁄‹N‹ KEND‹ ELLER‹YLE
YARATMAYA MUKTED‹RD‹R!
Son birkaç ayd›r, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günüyle baﬂlayan, Newroz’la
devam eden ve Ermeni soyk›r›m›n›n inkar›
ile doruk noktas›na ulaﬂan; burjuva feodal
devlet ayg›t› içinde yaﬂanan tart›ﬂmalar bizlere bir kez daha, faﬂist devletin çaresizli¤ini, üzerinde yükseldi¤i ideolojik zeminin çürüklü¤ünü ve bu çürümüﬂlü¤e paralel
biçimde halk geçli¤inin gelece¤ine dair hiçbir ﬂey veremeyece¤ini gösterdi. Faﬂist devletin halk geçli¤ine verebilece¤i, içi boﬂ
hamasi nutuklarla bezenmiﬂ vaatlerden baﬂka bir ﬂey olam›yor. Nas›l olabilsin ki?
Bugün faﬂizmin ve onun halk kitleleri
üzerindeki bask› ayg›t› devletinin durumu
ortada. Bu devlet ki iç ve d›ﬂ borçlar›yla tarihinin emperyalizme en ba¤›ml› dönemini
yaﬂ›yor. ‹ﬂsizlik devletin kendi aç›klad›¤›
rakamlarla dahi oldukça yüksek oranlarda
seyrediyor. Açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda
yaﬂayan yirmi milyon insandan bahsediliyor. Tüm bunlarla beraber, devletin
yönetimini elinde bulunduran hakim s›n›f
klikleri, var olan bu sorunlar›n, kendi s›n›fsal iktidarlar› var oldukça çözümünün imkans›z oldu¤unun bilincinde olarak; halk
kitlelerinin var olan gündemleri aç›s›ndan
hiçbir anlam ifade etmeyen tart›ﬂmalarla
geçiriyorlar.
Bu politik ortam ve tart›ﬂmalar bizlere
bir kez daha ﬂunu göstermektedir: Faﬂist
devletin ve bu devletin yönetimini elinde

bulunduran s›n›flar, ülkemizin içinde
bulundu¤u durumu esasl› bir biçimde
de¤iﬂtirecek hiçbir ad›m› atamazlar. Hele ki
bu ad›mlar›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk›n
yarar›na olabilece¤i, halk gençli¤inin
gelece¤ine dair olumlu yönde de¤iﬂimler
içerebilece¤ini düﬂünmek büyük bir yan›lg›
olur. Çünkü böylesi ad›mlar atmak bu s›n›flar›n varl›k gerekçesine terstir. Do¤ald›r ki
atacaklar› ad›mlar, gerçekleﬂtirecekleri projeler her daim kendi s›n›fsal ç›karlar›na uygun olacakt›r. Nitekim bugüne kadar gerçekleﬂtirilenler ve uygulamalar bunu
defalarca kan›tlam›ﬂt›r.
O nedenle bu konuda net olunmal›d›r.
Bu devletin halk gençli¤ine verebilece¤i
hiçbir ﬂey yoktur. Aksine pek çok uygulamas› ve yapt›r›m›yla halk geçli¤inin
gelece¤ini ipotek alt›na almakta, kendi
s›n›fsal ç›karlar› için gelece¤e yat›r›m yapmaktad›r. Bu ülke hakim s›n›flar›n›n ve onlar›n devletinin, halk gençli¤ine verebilece¤i hiçbir ﬂey olmad›¤› ve olamayaca¤› tarihsel tecrübelerle sabittir. Çok uzun
de¤il, sadece faﬂist TC’nin kuruluﬂundan
itibaren yap›lacak objektif bir de¤erlendirme, bu gerçe¤i bizlere fazlas›yla gösterip
ispatlayacakt›r.
Bu ülke hakim s›n›flar›n›n “özgür ve
müreffeh” bir gelecekten kastettikleri, kendi geleceklerinin, kendi zevk-i sefalar›n›n
rahat bir biçimde sürdürülmesidir. Onlar›n
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ba¤›ms›zl›klar›, emperyalist efendilerine
tam ba¤›ml›ktan ibarettir. Demokrasileri ise
bu ba¤›ml›l›k alt›nda kendi saltanatlar›n›n
sürdürülmesinin bir arac›d›r. Onlar›n
“ba¤›ms›zl›¤›” dörtyüz milyar dolar› aﬂan iç
ve d›ﬂ borç alt›nda sürmektedir. Onlar›n
“ba¤›ms›zl›¤›”, emperyalist efendilerinin
kendilerine biçtikleri çizgilerin d›ﬂ›nda bir
rol oynayamamalar›, ilan ettikleri “k›rm›z›
çizgi”lerin her geliﬂmede de¤iﬂmesinde
kendini göstermesidir. Onlar›n “ba¤›ms›zl›¤›”, emperyalist efendileri karﬂ›s›nda el
pençe divan durmalar› ve baﬂ›na çuval
geçirilen askerlerinin hali karﬂ›s›nda bunu
“not ettik” demekten öte bir ad›m atamamalar›d›r. Onlar›n “ba¤›ms›zl›¤›”, emperyalistlerin her dedi¤ini yerine getirirken, ‹ncirlik üssünü Ortado¤u halklar›n›n üzerine
bomba ya¤mas› için s›n›rs›z bir biçimde
kullan›lmas›na izin vermek, Afganistan’da
“bar›ﬂ bekçili¤i” ad› alt›nda emperyalist
efendilerinin bekçi köpekli¤ini yapmakken;
ülke içinde ise baﬂta Kürt halk› olmak
üzere, çeﬂitli milliyetlerden Türkiye halk›n›n üzerinde azg›n bir terör uygulamakt›r.
“Sözde vatandaﬂ”lar›n katliama u¤rat›lmas›
için fermanlar yay›nlamak; iﬂ istiyorum
diyenlere, “aslan gibi adams›n, git çal›ﬂ,
ben mi sana iﬂ bulaca¤›m?”, Karn›m›z aç
diyen köylülere; “Yok öyle üç kuruﬂa bir
simit”, diyerek cevap vermek, “param yok,
böbre¤imi sat›yorum” diye pankart açana;
“buras› sakatatç› dükkan› de¤il” diyerek
azarlayanlar, bu ülke halk›na ve gençli¤ine
gelecek sunabilir mi?
Tam aksine bu insanl›k ve halk düﬂmanlar›, halk›n ve gençli¤in eme¤i, al›nteri ve
gelece¤i üzerinde pervas›z bir biçimde at
koﬂtururken; bir de hakk›n› arayan, iﬂ isteyen, aç›m diyenleri piﬂkin bir arlanmazl›kla, kabaday› bir biçimde azarlama tavr›n-

dad›rlar. Bu gayet do¤ald›r! S›rça köﬂklerde
yaﬂayanlar, kulübelerde (gecekondularda)
yaﬂayanlar›n halinden anlamaz. Anlasa bile
iﬂine gelmez. Çünkü onlar›n hizmet ettikleri, emrinde bulunduklar› emperyalist
efendileri ve hakim s›n›flard›r! T. Özal’›n
aç›kl›kla ifade etti¤i gibi “sevdikleri bu ülkenin zenginleridir.”
O yüzden bu halk düﬂmanlar›ndan, halk›n ve gençli¤in yarar›na bir ﬂeyler beklemek, halk›n ve gençli¤in yar›nlar›na dair
iyi ﬂeyler yapacaklar›n› ummak büyük bir
yan›lg›d›r. Bunlar, varl›k gerekçelerine uygun olarak; halka düﬂmanl›k, emperyalistlere ve hakim s›n›flara hizmet etmekle
görevlidirler.
Ancak; “sabah›n bir sahibi var.”
Bu ülkede ne kadar aﬂa¤›l›k, kiﬂili¤ini
baﬂkas›na satm›ﬂ, onursuz ve bu ülkenin
de¤erlerini pazarlayan ve bu de¤erler
üzerinde sefa süren varsa, buna karﬂ›
mücadele eden, kiﬂili¤ini ve onurunu
koruyan, ülkemizin de¤erlerinin emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmesini ve bu peﬂkeﬂ
çekilme üzerinden zevk-i sefa sürdürenlere,
açl›¤a, yoksullu¤a ve bu sistemin her türlü
yozlu¤una karﬂ› mücadele edenler de var.
Bu ülke halk›na y›llard›r, yolsuzlu¤u ve
yoksullu¤u kadermiﬂ gibi sunanlara; “devletin mal› deniz, yemeyen keriz” zihniyetiyle, halk›n eme¤inin vergi ad› alt›nda gasp
edilerek var edilen de¤erlerin arpal›k olarak
kullan›l›p, ﬂimdi de zarar ediyor gerekçesiyle göstere göstere ya¤ma ve talana u¤rat›lmas›na karﬂ› hiçbir karﬂ›l›k gözetmeksizin mücadele edenler de var.
Halk gençli¤i kendi gelece¤ini, kendi
ellerine almaya, kendi gelece¤ini yaratmaya muktedirdir. Bunu kendimize ve halk›m›za olan sonsuz inanc›m›zla söylüyoruz.
Bu konuda iyimseriz. ‹yimseriz çünkü bu
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halk hareketine ve halk gençli¤ine yönelik
sald›r›lar›n artt›¤›, öte yandan yine halk›n
devrimci ve komünist öncülerine yönelik
her türlü yalan, çarp›tma ve spekülasyonun
yap›ld›¤›, emperyalizmi ve yerli uﬂaklar›n›
hedefleyen halk mücadelelerinin terörizm
olarak adland›r›ld›¤›, devrimcilerin birer
terörist, cani olarak gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤›
bir ortamda, devrim ve sosyalizm bayra¤›n›, silahl› mücadele prati¤ini yükseltmek, halk gençli¤inin önündeki tek alternatiftir. Halk gençli¤i kendi gelece¤ini
belirlemek, kendi gelece¤ine sahip ç›kmak
için, t›pk› kendileri gibi birer genç olan
M.Çayan, D.Gezmiﬂ ve ‹. Kaypakkaya’n›n
yolundan; onlar›n silahl› mücadele prati¤inden, her türlü pasifist, statükocu düﬂüncenin karﬂ›s›nda olma pratiklerinden ö¤renmelidir.
Halk gençli¤i kendi içerisinden Kaypakkaya gibi komünist bir önderi ç›kartabilmiﬂtir. Kaypakkaya gibi bir komünist
önderi kendi ba¤r›ndan ç›kartabilenler
yar›n› kazanmada tereddütsüz olmal›d›rlar.
Ancak yar›n› kazanmak için bugünden iﬂe
baﬂlamal›y›z. Gelece¤imizi kazanmak için,
silaha sar›lmaktan, mücadele etmek ve
yar›nlar için savaﬂmaktan baﬂka yolumuz
yok! Tarihin ve s›n›f mücadelesinin binlerce tecrübesi bize bunu ö¤retiyor. Partimiz
ve onun ortaya koydu¤u devrim çizgisi,
halk›m›z›n ve gençli¤inin özgür, ba¤›ms›z
ve demokratik bir ülkede yaﬂama amaç ve
hedefi bunu emrediyor. O yüzden
gelece¤imiz için, yar›nlar›m›z için savaﬂmal›y›z. Bu savaﬂta dayanaca¤›m›z tek güç
partimiz TKP/ML ve kitlelerdir. Unutmayal›m; parti ve kitleler oldukça, her türlü
mucize yarat›labilir!

halk ve bu halk›n ba¤r›ndan ç›kan binlerce
genç canlar› pahas›na, kanlar› pahas›na bu
ülke topraklar› üzerinde mücadele yürüttüler. Ve halen yürütüyorlar. Ülkemizin
ﬂehirleri ve k›rlar›nda, bu halk›n ve gençli¤inin özgür, ba¤›ms›z ve demokratik bir
ülkede yaﬂayabilmesi için ﬂu veya bu
boyutta mücadele edenler, bizlere gelece¤e
iyimser bakmam›z›, gelece¤in mutlaka ama
mutlaka kazan›laca¤›n› ö¤retmektedir.
Gelece¤e iyimser bak›yoruz; çünkü her
türlü bask›ya, zulme, iﬂkence ve sömürüye
ra¤men bu ülkenin halk› ve gençli¤i, kendi
içinden, kendi gelece¤i için savaﬂan, kendisine sunulan kölece ve onursuzca yaﬂam›
kabul etmeyen binlerce evlad›n›, özgürlük,
ba¤›ms›zl›k, devrim ve sosyalizm
mücadelesinde ﬂehit verdi. Türkiye halk›n›n
onurlu erkekleri ve k›zlar› olarak tarihteki
ﬂanl› yerlerini ald›lar! Bu ülkenin hakim
s›n›flar› ne kadar onursuz, sat›lm›ﬂ ve uﬂak
ruhlu ise; bu ülkenin devrimci k›zlar› ve
o¤ullar›, yi¤it, onurlu ve namuslu birer insan olarak insanl›k tarihinin alt›n yald›zl›
sayfalar› aras›nda yerlerini ald›lar.
Bugün halk›n haf›zas›nda Deniz Gezmiﬂ, Mahir Çayan ve ‹brahim Kaypakkaya
gibi devrimci ve komünist önderlerin silinmez birer iz b›rakmalar› nedensiz de¤ildir.
Deniz Gezmiﬂleri asanlar› kim hat›rl›yor
bugün, ya Mahirleri katledenleri? Kaypakkaya yoldaﬂ› iﬂkencede katledenler, halk›m›z›n haf›zas›nda lanetlenmiﬂ bir biçimde
yer edinirken, partimizin bilincinde ise
sorulacak hesap kavray›ﬂ›yla “onu anmak
savaﬂmakt›r” ﬂiar›na dönüﬂmedi mi?
Bugün yine ve daha ›srarl› bir biçimde
ifade etmek gerekirse; “yolumuz Çayanlar›n, Denizlerin ve Kaypakkayalar›n
yoludur.” Bir taraftan azg›n bir biçimde
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Komünistler, komplonun hiç bir türlüsünün, hiç bir yarar sa¤lamad›¤› gibi,
hatta zararl› oldu¤unu çok iyi biliyorlar. Devrimlerin kasten ve keyfi olarak
yap›lmad›klar›n›, bunlar›n her yerde ve her zaman belirli partilerin ve koskoca
s›n›flar›n irade ve önderliklerinden tamam›yla ba¤›ms›z koﬂullar›n zorunlu
sonuçlar› olduklar›n› çok iyi biliyorlar. Ama, proletaryan›n geliﬂmesinin, hemen
her uygar ülkede, zorla bast›r›ld›¤›n› ve komünistlerin muhaliflerinin, böylece,
bütün güçleriyle, bir devrime do¤ru gittiklerini de görüyorlar. Ezilen proletarya,
sonuçta bir devrime zorlanacak olursa, biz komünistler, nas›l ﬂimdi sözle
yap›yorsak, o zaman fiilen de proleterlerin davas›n› savunaca¤›z. (Engels)

Baﬂkald›rman›n bütün ülkeyi kucaklayan uzun bir iç savaﬂ, yani halk›n iki
kesimi aras›ndaki silahl› bir mücadele ﬂeklinde daha yüksek ve daha karmaﬂ›k
bir biçim alaca¤› kesinlikle do¤al ve kaç›n›lmazd›r. Böylesine bir savaﬂ, oldukça
uzun aral›klarla çok az say›da büyük çarp›ﬂmalar ve bu aral›klar aras›nda çok
say›da küçük çarp›ﬂmalar dizisinden baﬂka bir ﬂey olarak anlaﬂ›lamaz. Böyle
olunca -ve kuﬂku yok ki, böyledir- sosyal-demokratlar›n, bu büyük çarp›ﬂmalar da ve ayn› zamanda da olabildi¤i kadar›yla, bu küçük çat›ﬂmalarda y›¤›nlara en
iyi bir biçimde önderlik edecek örgütlerin yarat›lmas›n› kendilerine görev edin meleri kesinlikle zorunludur. S›n›f mücadelesinin iç savaﬂ noktas›na kavuﬂtu¤u
bir dönemde, sosyal-demokratlar, yaln›zca bu iç savaﬂa kat›lmay› de¤il, ayn›
zamanda da önderlik rolünü oynamay› da görev edinmelidirler. Sosyal-demok ratlar, örgütlerini, düﬂman güçlerine zarar verecek bir tek f›rsat› bile kaç›rmayan bir savaﬂç› parti olarak gerçekten hareket edebilecek biçimde e¤itmek
ve haz›rlamak zorundad›rlar.
Savaﬂ, s›n›flar, uluslar, devletler ya da politik gruplar aras›ndaki çeliﬂkiler
belirli bir aﬂamaya geldi¤i zaman, bu çeliﬂkilerin çözülmesi için giriﬂilen en yük sek mücadele biçimidir, ve özel mülkiyet ile s›n›flar›n ortaya ç›kmas›ndan beri,
varolagelmiﬂtir. Savaﬂ›n gerçek koﬂullar›n›, do¤as›n› ve baﬂka ﬂeylerle olan iliﬂ kilerini anlamad›kça, savaﬂ yasalar›n›, nas›l yönetilece¤ini ya da zaferin nas›l
kazan›laca¤›n› bilemezsiniz.
Devrimci savaﬂ›n, ister devrimci bir s›n›f savaﬂ› olsun, ister devrimci ulusal bir
savaﬂ olsun, genellikle, savaﬂ›n koﬂullar›ndan ve do¤as›ndan fazla olarak, ken di özel koﬂullar› ve do¤as› vard›r. Bundan ötürü, savaﬂ›n genel yasalar›n›n
yan›s›ra, kendi özel yasalar› vard›r. Özel koﬂullar›n› ve do¤as›n› anlamadan,
özel yasalar›n› bilmeden, devrimci savaﬂ› yönetemez ve baﬂar›yla savaﬂamaz s›n›z. (Mao Zedung)
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