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Yoldaşlıı !

Pııiileıiıiı erasında öıgütli i$irliği l yılı e$ın biı Eüıadiı ıürıektediı, 8u

süıe boyunıa hır iki tııai da ideoloİii-politi} hıtlıı ııaşındeki uyuı vı pıfı-
lelliği sevinçle vurgulaıış; bu paralelliğin pııti birliği için güçlü biı ıeıin
oluştuıduğunu belirtıiştiı, $iyasi birlik doğıultusunda şürdüıdiğüıüı oıgütlü
işbiıliğinin geçen süıı boyuma yıııttığı kazınıılaıı göıönüne elan bizler, bu

işbiıliğini ıynı pırspaktifla önuıüıdeki dğıeıde de ıüıdüııayı iııaılı
olduğuıuzu b*liıtıek istiyoıuı, Ancık bu türeıin dıha saglıklı ve vEriıli
yürüyebilıeıi işin eşğıdaki konularda tıvrııızı net biı philde bildiııenin
gerıkli olduğunı inanıytruı,

BİnLİğİI Bİçİtİ

l|art ayında }lK ieısilcileıi arasındı yapılen göıüşıede, Türkiye l(oıunist Hıre-
keti'nin biıliği §Orununun yalnııee TKEF'le peıtiıizin biıliğinden ibıret
görüleneyııegi, bu biılik çerşevesinde yeıılıaıı gerıkan öıgil, ve gruplaıı
yonelıınin de gırekli olduğu taıefııızdan beliıtilıişti, TI(EP'li yoldışleı da bu

perıpektiii beniısediklaıini, ınıık iki oıgüt ııııındati ilişkileıin önıelik
laşıııtı ve bu ganel şerşeve içindı bir çekir ıeıkezi oluştuıııtı geıekiiğini
söyteıişleıdi, $u görüşleı biıiı için gışeıliligini hılı koruıaktadır, iurıda
toıuilıştıfiek iıtediğiıiı konu şuduı: Tl€P nışıl bir siyısi biılik iştiyoı?
Hedeflenen biıin (yı da diğer biı koıünist gıubun} TI(EP'le'bütünleşıeıi', yini
TKEP örgüttülüğü içinda oıüısenıesi ıi, yotsı orgüt ve gruplırın kendi öıgütlü-
lükleıinin üEtinde yani biı İiılik vE ytni biı orgüt oluştuıarah bunun işinde
kaynaşıaları ıı? TI(EP'in anladığı birinıişi ise, bu Türkiyı l(oıüniEi Hareteti',
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nin biılilı ;otununu T[EP'in güçl*nıesinı indirgeıek, ya da bu gtrunde.enehtıı'
ç6züıu TKEP'in güçlenneıi olerat fgrıule etıektiı, Biz, aşağıdı belirttiğiıiz
nedenlerden ötüri hu yaklaşııa karşıyıı,

Herşeyden önıe, kaıdaş parti olaıalı TI(EP'in gü9lenıeıi, bizleıi olga şlça gevin-

dirir, Ancık TI(EP'in, şu andaki güıünün biriaç ıisline ulaşnası duıunundı dıhi
birlik ıorununun çözüleıegine yı da çözülıe yoluna giıeıeğine inemıyoruz, TIEP,
Tüıkiye l(oıünisi Heıeketi'nin'odai nokteçı'ya da'öncüçü'ktıuıunda olın bir
örgüt değildiı. TI(EP kendini bu ş*ilde değeılendiıebiiir, Anıak, biı de dıhil
diğer koşüniEi öıgüt ve gruplaıın bu değerlendiııeye katılıadıklırını yoldeita-
rın anlıneıı gerekir, TI(EP'in nicel gücü, gol hareket içı5ınden süıükleyiıi biı
nitelik taşınaıaktıdıı, §eşıişte iılenilen ve bugün tErkEdilıesine ıağmn hala
açık ıeçik bir özelıştirisi yepılıadan duran THP ile biılik politikaıı, Tl(fP'in
itibeıı açı§ınden şluıguz bir puan olerak vaılığını Eüıdğııektediı, Bıınlııı be-
liıtıekten eüe[ııız, tonüniEt +rgütleı arıçında kEndiıiıe en yakın gordüğüıüI ve

ilişkilerin* en fazla değeı veıdiğiıiz TKEP'i'kötül*ınek'dığil, tnun niçin ko-
ıüniçt haıeketin ontüıü konununda olnıdığını ıçıklarayı çalışnaktıı, 8u çıışıve
de Tl(tP bir taş nisli güçlense dıhi §ol'u süıüileyebileıek biı guı* kıvuşıııye-
cağı gibi, konüniçtleri THEP'* ıaygı duyıaklı birlikte oıa katılıaktın eiakoyan
yafgılet tya da önyaıgılır) oıtadın kaltıayarıktıı. $enıeı gareltçelııin diğır
koıünist iirgütleı (TKP-B gibi} ya dı gruplaı için de geçerli olduŞunu belirte-
lin, 0olayısıylı, koıüniıi hare}elin birliği kendi etıafındı sığlırııı ile de-

ği1, öıgütlerin oı[ak biı plaiforada bir aııya gelerek gerek progrııatik, geıek-
s* prıtik düzeyleıde kıynaşnelaıı ve yeni biı kinlik altında bütünleşneleıi ile
sailenaıattıf. Biiyleıi bir pletforıda, daha sağlıklı biı işleyiş işin örgütüıü-
zün vı TIEP'in oriak davranaıak bir şekiı ıerkeıi aluşturııları ıon dereçe oluı-
lu bir öneridiı, Ancak geıei bu gekiı nerkezi, geıekıe ileıde oluşaıei tek
paıti, bir öıgütün dangasını tışııarak, orgütlerin ortah iıtılııını ve biıliktr
liğini ifade Etnek ıorundadır, 6eçıişin hetalarını ışsenınI bunlaıdan dogan on-
yefgıleıı geçeısiz kıinının yolu, eıkl kiılikl*ıi ışaıılı üıt biı örgütlülük
düıeyinde ve yeni bir kiılitle oıtaya çıkıaktır, ilpoıiünist hııeketin 'öntüsü'
olın Tl(P, biı biılikielik havıçı yaııtıbilıei için yegane sarıayesi olan
isıinden ve kiıliğinden vızgeçebiletek tesıreti gösteriyoısa, devriıtiler de
eynı [esıreii gösteıebiliı ve gösierıelidiı,

ORTAİ YAİIİ tr)aurİI

Partiıiz, birleşne peıskpektifi şerçevesindı yüıütületek EOıut çelışıelaıdaı bi-
ıini dE oıtık yayın faeliyıti olerek sıptıııktadıı, Birleşıeyi hıdellıyen öı9üt-
ler, ın ızınden lıitlElııı günlük politikılırı ilıtıeye y6nelih yıyınlardı ortıi
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ününl*ı çıkırıbil*tek kıdar biıbirleıiııe yıkın oinık vı güvınıek zoıundedır, $iı
ve TKEP sonutunda iıe, ',,, " v8'.,,'öıgütleıin öıgün teoıik yıyın organlırı
olaıık keinık kaydıyla (ki bu da kesinliktı Eüıetli olıaıalıdır} işçilert ve
genşliğe yönelik yıyınlaı birlikte çıkarılabilir v9 iıkeıılıeiıdın, $u koıulaıdı
yaptığıııı heı iki öneıide de TKEP v* §(B'nin yalılaşııı bu yıyınlaıın kendi
yeyınlaıı olduğu, bunlara katkıda bulunulabileıeği orlak yonlendiııenin ise
ıüıeç içinde geıçekleşetıği şeklinde olıuştur, Bizıe bu yıklaşıı, yoldışlırın
birlik goıununu TI(EP'le bütünleşne olııık ele alın anlıyıçının yıyın alınında
sınu|laşuış şeklidiı, {ıaç, yayın politikııı oıtak olaıık yönl*ndiıilen ve heı
iki öıgütün de tebanlaııne biılik plaifornunun oıganı olııak tınıüaıağı biı ya-
yın yaıatnakiır, öıel olaıak örgütiıüzün, gınel olaıılı da bifliği arzuleyen
koıijnigt kıdıolaıın ihtiyetı ve beklEntisi buduı, TI(EP'e yukaııda btliıttiğiıiz
oneıileri biı olanekıızlık nedeniyle ye dı TI(EP'in yıyın şlaneklaıını
'kullannel' ııacıylı değil, bu ihtiyata kaışılık yerebilıEk igin dil* getirdik.
Su aılayışla ele ılına(ak bif çeİışıeya geşıişt* olduğu gibi bııgün üe haııııı,
Ancek oriak şalışna düzeyinin 'ketiıdı bulumak' -ile 5ıRıflı tutulıaşını
beniıseniyoruz, ıki ıebeplel Eiıintisl, gerek ideolojik-pıogıaıatik, gere*se
soıut poli[ik konularda l,$ yıla yakın bir çüıediı yoğun bir diyalog ve filıiı
alışverişi içindeyiı, 8irbiriıiıi tanııaııı için gerekti güvıni yeratıatış5a, bu
güveni yaıaiıak işin neyin geıekli olduşunu ıçılça ıerek ediyoruı, liinıisi,
kitılı[ınızın yelnızıe katkıdı bulunıı ile gınırlı tututduşu biı yayını iendi
taban ve ıeıpatizanlııııızı "oıtık yayın' olarık beniııetıeyi anlaılı
görıüytıuı, §orun'katkıda bulunıak' iıe, geıekli katiılııı önıelihle kındi
yayını*ız olen , . ,'iı, çıkarrayı düşündüğüıüz genşlilt ye işçi yıyınlarlna
yapabiliıiz va sığlıklı bir öneri gelıedikçe de yapaıığııız budur,

ğneıli biı 1alışna olan yayın şalışilasındaki düzey, doğal olaıak diğeı çalışıa-
lırın düıeyini de etkileyeıettiı, Bir yandan ,,,'in üıetiıinde ıınırlı biı
katılııı öngörıek, ote yandan sendikatırda çoruılulır düıeyinde oıtak örgütlen-
*eleıi ıavunıak; biı yendın.,.'i tünüyle §X8'nin yiyın oıganı olaıık tanıtnak,
öie yandan gençlik içinde heı düzeyde ortat çalışnayı telep etıek,,, Buıeda aşık
bir dengesizlik Eöıkonusudur, 8u dengısiıliği kıbullendiğiıiı tatdirdı gostııe-
teğiıiz iyinseılilı, uzun vadgde her lki taıaf işin de yıpretıtı eilıi}Eı
yaıatatakiır, 0 yüzden, kitle işindeii ortıt şalışıenın düzeyi da, bundın böyle
süreç içinde yükselıelidir,

llTtt şş ışEiTtiştişI trı§İITlı

llart ayında yıpılan ortık [oplantıda, T, taıafından yonlendiıilen ve üf'den ıy-
şılan hizip gündene gel*iş, TI(EP'll yoldaşlaıı bu hiıbin 9ftayi çıkışı ye lezlt-
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ıine iliştin bilgi verilıişiiı, loldışlıı, bu grubun işinde olıbileıei ıığlıltlı
kıdıolaıı Eınıi ıürıdeleıinı yıniden haıanıai enetıylı onlarlı ilişti }uıdutlı-
Iını, affak bu ilişki T[EP-T8ff ilişkisine zırır veıdiği taktiıde kendileri işin
gereksiı hale geleteğini belirüıişleıdi, fu aıdı yarılın no[tada T[EP'in T. ve

erkadeşları ilE oiış ilişiisi, bizle olen ilişhişine ışıkşa ıeıat verıeküediı,

Biıinciıi, T. rı yındışları yırolabilıık işin, iendilçıine bığıısıı bir ıücıdale
yolu giınek yerine örgüiüıüıe ıusıllıt olıa yolunu ıeşıişlııdir, 8unu yıpırkın,
kendileıine ıeşrululı yııatıak içiı TKEP'le olan ilişkileıine aiıftı bulumıkta,
',,'i. berıbeı şıkıraca§ıı' yı dı 'bıoşürüıüıü basıektı bize TI(EF yııdıı etti'
gibi laflarla yalnızıa yoldaşlarııızdı TI(EP'e duyulın saygıyı yıpıatııklı kılıı-
ııkta, berıberleıinde eplitikliŞe ıüıülıledikleri unsuılaıı da enıık bıı lüı
habeılerle biı ııada tutabilı*ktedirleı, (ırıte T, ve yandaşları öıgülrel çılış-
üenııe trefaİ vırıehtediı ve şnları gıılı tuiın Eizle sÜrdukleıi ilişkidiı, Bu

yüzden, biziı eşııııdın bu ilişkiniı çona eıdiıilışgi şarttır,

ılıintisi, otıovist ya da illegal görünüılü paıifiet göıüşlaıi ıavunduğu işin
eıaıııdan eyıılan I.'in, açık ıüıadelenin ve yısal deıneklırin öneıini {biıleı
gibi) kavrayan THEP'le bağ kurıasının kendisi eçısındın biı gelişki teşkil etti-
ğini beliıtıiştik, 8u ilişhiyi ıürdüıdükşe, ıynı şelişki TKEP için de geçııli
olnıktadıı. Ptlitik plında pasifizıi teorileştiıan ye bu iınuda henüz öıelıştiri
yapıeilış biıiyle TIEP'in iliş}iıinin ne ınleıı gtldiğini kıvıayebilıiş değiliı,
Antık bu şelişii, bir diğeı çelişkinin yınında onııini leybetıeitediı,0 dı
sğzkonusu gıubun ıon tıvırleıını ilişkiıdiı. çıiaıdıkları yeni bir bildiıide,
örgütüıüzden'ltaşailır, oportinistleı,,' gibi deyiılerle sözetıektediıler, TlffiP,

biıleri bırıştırıalı gibi bir niyeti olııdı§ıne gOığ, i*i ılteınatifle karşı kıı-
şıtıdııi Ya bu gıubu tiddiyg elatılt, doleyıtıylı ıöylediklerini de ıiddiyı alı-
ıak 'kıçak ve opoıtüniıt' diye anılın bizlerle bağını keıe[*tiı. Yı dı bizlerlE
l,§ yıldır süran ili$iyi değeılendiıeıek geıçet lıeşık ve oporiünistlel., ıfı-
ıızdahi ilişki aşısınden biı pıovokısyon odağı haline gelen bu güruhla bığını
ktşeıektiı, Bunlaıın aıatındı yeı alabileı* ıağlıklı unsuılaıı kuıiırıanın yolıı
bışlaıındıki şahteiarları yüı vıııek değil, ili$iyi lıopaıııak işledilıleıi ıuçun
kıfalarına tazınıegını sığleıaktır, 8aşlaıındı yer alın kıriyeriıtlııin onları
nereye sürüklıdiğini ıntaıılaıı ve onlırdın kuıtulıaları entak boyleıe
ıünkündüı, T, gibil{ıim yüz verıak ise, onlaıın şahtEkırlıilııını yeni
plıtfoıılııda, örneğin girıeyi bapııılaısı TI(EP içinde, sürdürıeleıine yo1

aşıaktan bışltı bir işe yaıaıayacıktır,
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soruç

lurliye iı*ıinisl llerı*eli, biıli/. wranunuı her gaçen gun üahe de aıii hela
geldiğİ bir donııı girıİş duraıdadır, ba şııçevıdt, birii* iıınuguade aüıiıre,t
adııtaı, karşıIı/,iı itişiiiırda goılıriterrt ısnetlilt daha dı oneı *ızamalia-
iır, §eşıiştı iii derriıti grup aıagındı oiuıiu ılerei başlayan iIiş/iiır,
yu|arıdı beıiriüiğiıiı İurde eleştirıler forıüıp eüitişıe on$ soğur, birtit
şahaiarı yrrini iarşıIıltlı ıuçlaıılere y8 giderei dağılıaya ierhederüi, §aıa/" şu
ırleıda, gıçirilen buwa deneyüen 50nüı iuı lııinisl orgüiler, öıei alarık la
ffEF ve biı, daha ılgun davranıayı barcııei ıırundıyıı, f,ıetıııı li€p'le
iIişiileri soguiıat ye de birliiien iaylarıal değil, ıraıııdıti ilişiiıin heı
tıiriu belirgiıliiten tuıluieiai dıtıe net ııı aşı/. bir iiııyı yüiıetiilıesidir,
riEF'ii yıtüaşlaı eleşliıileriıiıi geçersiı buiüuğu re işlır eıkisi gibi gilıeşe
dıveı ıiliği iakdiıle, I{EP'Ia lirlit loğıuiiuıunüeii ili$i*iı gıne ıüruei,
ancal lıuruiıası gere/.en *ııunişi orgüilır piatforıunda ğir EnışIitti ili$i ya
da bir çıkiı rşıfegj oiuştuııı fiiri geşerıiı olaıaiiır, iıretli olan isı, pırti
birIiği dogıutüusundı bir ioginisl orEütlır ptatforıu ı}uşluııel, vş afaırıdıti
ilişiinin biriiiıini en §eğlıklı şekitdı buraye e*üırara* bu plelforıu aluılu
bir yindı ei*jjeıeiijı, TKEPıin ifirııdJ,fj itiştiyi ra *leşiiritıriıiıi bu
gorerter i n ı şığı fida ve knini g i ıigunlui t a deger lındi rırııi ıi bei l i yıruı,

Yolda*ça Selaı.lar!

TBİP ilerkez Eoıiteşi
Iİs^r 1989
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I{Oı*tirIr İ s:r B t §ıL İ ı< PI-A:rF(3Rıfir
I,ZEFı İ IrE

Paı[iıiı, 'devriwi üJoP kıvraıını pıOgrııındı yen vırdi, llüııdılı işinde
ilkeli ve iılıgı biılikler yıııtıayı, esneklik ile ilkeıal tutırlılığı belli bir
teoıik çeıç*vede biılıştirıeyi, paıtili olıeyın dEvriııilerlı birliktı ıütıdıle
etıeyi, bunu paıti çalışıaıının biı boyutu olııık kıvıayaıık hayetı Eçiııeyi
her zııan başa koydu. Eu ınlayışa ıahip olıek, birlik ıorunuıı doğru ye dEvıiııi
bir- ışılıı geliştiııek aşıEııden pııtiıiıe bir sşıuılulıık yuilüyoı, Biılik
50funlııa ili$in tıhlil yt tnerilıriıizi geliştiııei, ıyııntılındırıılı yı
ıoıutlıştırıık duıuıundıyıı, Aşa§ıda Eunulın çıtçevenin içinin doldurulıı§ı,
iıoıik zııininin sa6lıılıştıpılııEı ve bu doğrultudı pııtik ıdıı}ının etılıa§ı
için ll$ geıeken goıevlandiııeleri yapecık, giıişiılerini Eürdürıı*itir,

'Xoıüniıt hareketi pıoleter biı sınıf labanını otuıtıak, işşi sınıfıyia koıüniçt
siyaıi hıreketin kaynışıasını ıığlııık, bütün çıbalırııt vı dtvıiıti Emıjiniı
saferber *dilıesini gaııktiren birintil hçdef tir,'

İşçi l(onf eramı sonuç Eelgesi'nde yenelan, işi sınıf ı içindı çıtışıanın ,ilesi
çeışeveıini çizen ilteleıiıiıin birinıiEi buüıı, 8uıada dile getirilın göıev

hayati Enenini horuyoı. $ınıf ıüıad*leıine ilişltin bütğn şoıunlır bu ierE1
qörevin belirlediği çerçevede tıntışılnalıdır,

Koninisü örgütleıi, çevııleıi ve kadıolııı biı çıtı altııdı toplena1 dıha üşt
düzeyde bir öıgütlülügu ve ğınıf işinde kök salıış bir pıoletarya pırtiıini
yaıatmı ğütunu kedaı, birlik 90ıunu da bu şerşevede anlan yE hıyıtiyet
kazanıaktadır,

Biılik sorunu tinalı[ı önrnde, siyasi biı sorundun, Belli sayıda öışütün biıleş
nııinden değil, sınıf ıüıadElesindE nitEl bir 5ıçıııı ınlııına gıleıek bir şr-
gütlülüğün yaratılıaıından söı e[tiğiıiı için biılik şoıunu, keliıenin geniş ve

kepsayıtı anlanındı "ıiyııi' bir nitelik taşııakiadır, oüe yından başta beliıt-
tiğiıiz [enel göıevle içiçe geşıişliği biılit Eütunune ıanelıtı bir oıen kaıan-
dıınaktıdıT, Parçalannışlık, aynı çatı al[ında nüııdele gdebileıık güşleıi dı-

ğıtnakla telnanakta, kilünist hııekEt.in pıoleteı bir ıınıf [abanıne olurıışınııı
önünde ıiddi biı engel oluşturnaktadıı, içinde bulundıığunuz dönen, hın reforıiEt
opoıtünisi eğilinlere karşı ıııkıiıt-leniniEt güçleıin dığınıkiığı, hEı de bir-
lik ve devrinri *üııdeleyi yükıeliıe potensiyeli ıçı5ından Lenin'in '}le Yapıı_

lıoyı yııdığı 20,yüzyılın ilk yıllarının Rusyı'sına benzeiilebilir, 'ile Yapıa-

lı?* çoruiuna Lenin'lı ilnı ıevibı veııek ıorundayıEı ıBu döneıg son verşliı',
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ğ§r küıelenıı oluştuııılıtıdır, Bu küışlenıe içindeki
faıklılıklan, kiıi l(ürt öıgütlerini ıüeedelıniı şu ye dı bu

eşiııElnde konüniıt hır*ketle bütünleşıeyı gölüıeıık iıdır
deıindiı,

ğ) §u §iyılefı dışında kılan orgüt ve şevrelır, kendi
içlaıinde küşüıseneıeyeçık fırtlılıklııa ıahiptiı, l{eselı,
illegal orEütlere dostçı bir yaklaşıı işinde bulunııklı
biılikte, kEndini büiüıüyl* legıl plandı tanıılıyen
şevreleıle, illegal öıgütler ırasındaki ba*ış e$ıEı
larklılığı, ieknik biı ıoıun değil, ggaia ilişkindiı, Xeza,
geleneklııinin kökenini l1,1(ıvılcıılı'ya götüıen öıgut ve

çevıeleıin büyük bolüıünde varolan, Türkiye lıoıüniçü
hareketinin bu değırli ıilitanıRı fetişleştiren; görüşlırini
ye üslııhunu keıikleştiren;'l(ıyılııılıi iııini Tüntiye
golunda bir tayıııılıklı konurun" elııeti fafikıEı halin€
getiren yekleşıı dı biıleşik biı ıeıitist-leniniıi odak

yıratıanın önünde enEaldiı, ErnEileı çoşllılabiliı, Anıak

bütün Eoıunlafa rığüenı işçi *ınıf ı işiıe ltök sılıış gqlü
biı toıünist heretıt yarıtıe ıtruıluluğunu, 'bu döneıe soı
veııe' Eoıuıluluğunu hapiıiı paylaşrakteyıı.

Yukıııdahi ıiyasi gürüşler ıEıE ılınaıık yapılan gınıflandırıayı keseı öıgüi
anlayışı v* örgütsti düıeye ilişkin bir sınıllındıııa dı bulunıaktıdıı. Yukırıdı
beliıtilen eğilirleıı ıahip partileı, paıtinin oneıinin bilintinda olup, pırti
olarak öıgütlınıeyi sonıı geİıez biı paıtilepe süreıiıin eıtııine bırakanlıı,
odeşantraliıE olıuş' öıgütlır, güıünü kanıtleıış biı pııtinin ortaya şıkıııını
b*leyen şevııleı ye kıdıolar, l*niniıt öıgüt nor*lerındın bütünüyle uzık
olınlıı bulıınıaktadıı, Bu ikinti sınıflandırıının iıdüşünü ıınıİ içine lıok

sılıış biı proletııyı pırtisi yerıtıa soıuılulpğu teşıyınlır eıısıRda da

gOıülıektediı,8u duruı biılik kavıaiını yğ güıeıini daha çoıunlu bir hılg
şıtirnektıdir, İle var ki bu şorunlııı dı aşıak ıoııındeyız, Bu konudı başiın
soylenıesi gıreken şey {teorih düıey ve politik ıtlıinlik konulaıındı oldus.ı

gibi} biı ortalııa bulıenın eılı soıkEnusu edİleıeyeıeği, leniniıt noıılaıa
ıehip bir parti yaıaiıanın e§eı olduğudur, Bu hedef konusunda fikir birliği
oldukten sonra 6ıgütlülük konusunda bugünkü düzey feıklılıklarını tertışıe yE

bİrİiİ ıgçttindı ş&ıülıtıı ıştun ülııhtın tıkirıının ytlları bulunıüiliı.

Faıklı galenehlerden gelıiş, İııklı dıneyiıleı yeşaıış olıanın yııattığı
oınellikÜıin aşılıeıı İoı ve sınıılı bir Eüııri geııktiıeteLtiı. öınelliklerin
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yifatitığı Eıkıntılııı hef illetnık için yıpılıısı gafekınleıin bışındı ııılıEiıt-
lıniniıt güşleıi i}ielerin beliılediği biı zeıinde tınıılaıık gelıe}tedir, Eu

zenin eças olaıak şu ilkelerlı beliılenıektedir:

(6üntel göıeve ilişkin;iı 
_.

ll Eıtelıneıez onıelikli göıev koıünist hdr*ıtin işçi
5ınıfı içinde kök şalıaıını sağlaıık yE işi ııDıfıflı
devıiııi riyısi ıüııd*lınin içine Eokıalıtır,

21 8u gorıvi yeıinı gıtirı* 'işin gışıiçin ye bugünün

devıiıci örgütleıini nicel y8 nitel olırık ışın bir
orgütlülük yııatıek zotunludur, tlbEtte proletar bir gınıf
tabanını olurıuş *eıişist-leniniıt pırti anlııına gelın bu

örgütlülük enıa& ıevıut siyasi hareketlıre dıyanaıai,
onlarüan güç alaıak geışekleşüiıilebiIiı. 6eşıiçi yot

ıayıık, eflansız baıkı koşullırıııdı vırlığını ve ıütıdelesini
ıürdüııüş örgüi,leıi küşüııııık, tıorik gelişiılerini, pratik
kazınıılııını yok ııyıak yınlış vı zııırlıdıı, Onrak bugün

sınıf haıeketinin ihtiyacını duyduğu şey yeni ve dahı ügt

düzeyde bir Orgütlülüktür, §egıişin yinlış ye ıaıflıııne
kaışı ıtııaıız olıık, bunları apaya yönelik bir el*ştiıi,
ozeleçtiıi-tırtışıa ortaıılı ti[lı iutıai, geşıişi bir ovünç

uesilesi değil, ileıi ıevıileıı ulıpak işin bir §ıfıııı
tahtaEı olarak tullınıak; yeni ve dıha üıt düıeyde bir
orgütlülüi yııatıanın vazgeçilıez 6ıko7ıludur.

(Leninişt politikının ilkelaıine ilişkinı }

$) l(oıüniıt hıreket önüıüıdeki yıllırda ıefşrıiııle Eüıe*li
tıesaplaşarai ileıleıek duıuıundıdıı, Bu duıuıdı leniniEt
politikının kiıi teıel ilkeleşi öıel biı öneıle ruıgulımı,
1ıdıı, Koıünistlerin birtiği, devriııi şidd*tin, şenel
olaıık ıırksisü tetıi, ozel olııalı da Tüıkiye'd*ki sınıf
ıüıadeleçi için öneıinin bilinıinde olanların biıliğidiı,
8uıjuşa devlgtin devıiıle paıçalanıaıının geıekliliği
kıpltaltxdın [ç*üniıı* gışil ıürııindı pııletııyı
diktatöılüğünün vaıgeşilıezlişi koıünist bir platfoııda
iaftışıı konusu bile edileıez.
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l} Ulugal soıunı l*ninist yaklışıı da Küıt uluşal ıüııdeleçi
açııınden Tüıkiyı'de özel biı öneı kazenııktadıı, l(onınist-
lEı, l(üıt ulusunun kadarini tayin hıkkını açık vş nei
bişiıdr vumulaıelı (tunun ayrı devlet kuııı hakkını
içeııeıi ieıel bir leninist ilke olşıkla birlikte çöz konuşu

iayraılıra ili$in çırpıtıalııın. yırıttığı tahribet yııün-
den}, uluslırın kadeılırini iayin Fa*iının ıyrı devlet kuını
hakkı deıek oldugunun ıltın çizneli, ve *üıadele birliğini
bu teısl üzeıinde inşa ıtıek işin çaba saıfetnılidir, işşi
ıı[ıfıfiııı devıiııİ ıÜıadelesinİn çıİırlarını esas alın koıü-
niı[leı, bu çıkarlaıa anıık biyle agık biı tıvırla hiııet
edebiliıleı, l(ürt eıekşilef ıte§ındı ıücadele biıliği prope-
gandalarına enıık boyle inandırııılık kızandıııbiliıleı.
Tüıh eıehçilen eratında yıygın olan ıilliyetgitiğa ve
buıiuva şoven atkileıe kıışı ıücıdelı de bu çerşevEda özEl
biı onen taşıtak[adıı,

(örgüt ve ıücadeleye iliştin;}

E} l(oıunist,lerin birliği bir ıavaş öıEütü oluşturıayı
hedefleıelidir, l(oıünişileı yesel-ye§ıdışı iüı ıüıadelı
elanlaıını dolduııılı, her kenıldan yıraılınarık ıücadeleyi
yüksel[ıelidir, Agık nütıdelı veıilen alanlaıın {segiıl*ı,
sendikalar, kitle orgüileri, vş.} buguı taşıdıgı öneı
ortadadıı, Antak korünisülerin biıligi huıjuva hukukun
5ınıflefı dışındaı illegal teıelde geıçekteşnelidir. Legal
planda atılaıak ileıi adıılaı, heı koşulda vırlığını
Eüıdüııesi gereken illegal örEüiün kaıarlarıyla gündeıe
giııeli ye onun denıtiıinda gerçekleşi,iıitıelidiı.

6} §avaş öıgüiü, deıoiretii ıerkeziyıtçi bir işlıyişe ıahip
olıalıdıı, ğirlik Eüreıi, pırti işi deıokıasinin, aııılılı
hıklırının, tenlı bir pırüi hayatı için geıeken öıgütsel
kanallaıın ve pla[foııalerı[ i|tıntıIı biçiıde [ınıılanıeşı-
nı çeıektirıektEdiı. Yaşadığırız koşullııda ıüııdele şdetek
paıtinin şok sıkı leninist noıılarle güşlendirilniş olnııı
hayıti önı* kazanraktıdıı, §on dııeı* gelişkin bir pııti içi
deışkraşi ile leniniınin ışığınde, biıliküe [ırtışılerak
oluştuıulnuş norılefın, kurallaıın çiğnenıeıina keıçı
hoşgörüıüılüğü biıleştirıeh ıorunluduı,
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{Deyıinıi hedefe ilişkinı }

7} Oeıokıesi ığıadEleşinin keıkinleşt,iıilıesi, devrircil*y
tirilneıi devıiı ıüııdelesinin anıhları duıuıundıdır,
Tüıkiye'dı denokıasi rütadelısini sosyalizı peıspekiifine
ıahip biı halk devriıi hedıfine bağlııeyanların, derokratii
haklaıın bir üir kopaıılııııyla deıçkraEinin elde edileıe-
gini düşümnlerin lıonüniştlerin platfoıııında yeıi yoktur.

(Enteınasyonaliım ilişkinı }

8} Tüıkiya'deki koıünişt hıreket dünyı dıvıiıti şüreıinin
bir pançası, ıarkıizıin, enteınısyonılleıin, Kı*ün'ün, Ehiı
0evrini'nin, Xoninleın'in, helk devıinlerinin ırirısçısıdıı;
0ünyanın heı tarefında,ioıünistlırin hırşı kaışıya bulundu5u

ıoıunlar, yaptıkları hatalar, koıüniEt ıotuıluluğuıuıun biı
sonutu olaıak biıi de ilgilendiımktEdiı. Türlıiye kşıünişt
haıekEti {en büyük kıtkıyı Türhiye devriıini geıçekl*ştiıı-
rek yıpııağını da unutıadan}, koıünistlırin dünyı şapındaki
nücadeleşiıi ıüııkli goıonünde hulunduııalı, enteınaıyoıı-
lizı bayragını hep yükı*te tutrılı, gerekiiğinde dıyaıışnı,
ya, genektiğinde haiı ye ıaailaıa karşı l,aıtışna ve eieşti-
ıiye tüı gütüyle giıişnelidir,

9) Yukeııdaki şeışrve üünya $osyalitt $iıt**i'ne bakış
aşııını dı beliıleııktedir, Anıık ideooiii plındı burjuvızi-
nin en etkin Eilıhlaıından biıi olın, sosyıliın düpenlığını
sffiuüleştıren an[i-ıovyetiıı; tahıifatlıılı ye varolan ıeai-
}arıR utannazta ıoıuıülnegiyle gEliştiıilen sosyalist ülke-
leıe ilişlıin kaııleıalaı önüıüze Ek bir göıev koynıktıdıı:
0ünya devriııi haıekeiinin kaıınnış olduşu en ileri neyıi
olan 0ünya $oıyalist §igteni'ni eıperyalizıin vE hurjuyızi-
nin ideoloİik galdııılaıını karşı ııvunnak, Eu giirtv elbıtte
sosyılist ülİelerin Eorunlaıı ve yanlışları- üıeıiıe
düşünnek, tırtışnak ve . eleştirıek gibi biı ikinıi
ıoıuıluluk la çel işnıı,

Bu dokuz ilke, koıünisi biş birlit platfoııu oluşturıılı için yıieıinte ayııdadi-
ci ve yıterintı eEn*ktir, }tuhakkak ki birtik, buradeki şerç*veniı öteşinde bir
neilik oluştuııılıdıı, Eu ilİeleı sıdeıe bİr ple[ftınu,oıteye koyıaİtadıı, Siı-



liğin tıorii şeı9ıveıiniı geliştiıilıesi, ltoıünist heıglıetin birliğini yıııtıe
iııdesiyla bu ilkıleıle b*lirlenen bir plıt,ioııda ioplınaıık orgüt, çıv§ ye

kıdıolerın üıeıine düşektediı, l(oıünişt birliğin gorevleri yılnız bu teoıik
şerçeveyi geliştirııile da sınıılı değildir; ınıalı biı dizi t*orik ve prıtik
50tunü şözüı bulııak birleşik koıünigt hırgk*t bu ıda lıyık olduğunu
gösteı*bilir, iIi elde gündeıe girıesi gerıken seıunlıı şöyle sııelanabilirı

t ) lşşi 9ı[ıtı içine höh galıanın gorut poliIikılarını
ureiıek,

2) ılhıli ve güveni geliştirici biı politik hıtle günlüi
ıüıadelEnin geıekleıini yırin* çtirı*; ıüııdel* içindı
varolnak,

?} Anadolu hılllerının tültürüyle büüünleşarek eıı*şilere
hitap etne, onlııı kıvrııi ye}eneğine ııhip bir konünist
üslup yeııtıık,

1l 'llışıl biı soıyıliıç!|, illııı1 bir ıoıyıliıt deıokıaşi?'
ıoıulırı ıtrıfınde düşünıek, tırtıpak, sosyıliııi,
konüniEt.ltıiı'alterınıtifini', ııei9ilırin ıihnin*,
laşınen sefelet ve çürüıenin kırşııındı biı şöıüı olııık
ıonutlıştıraıek ialışilelır yıpıık,

Konüniştleıin bu ıeıinde gelişkin bir öıgüilülük sığlaıaıının önünd*i yer yef
peıspektifsiılikten, deı göıüşlülü}tın, oınellitlerden, önyaıgılııdan
kıynaklanan engellar, dıhı önıE bıliıtildiği gibi uzun ve ıehııtli bir süıeıi
geıeküirebiliı. Anıık bu şürıti taııılıııh :oıunluduı. iilitınlaıııııa düşın
göıev, insiyıtiili vı ıüdahaleıi olrak, her düzayde ili$ileıi şOgıltıek, biı
yınden biılikte ıüıadelııin tıbınını öııeye giıişiıtın, biı yandan da buııda
giıilen ştıçevede tııtışıılırı ıoılıııktır.
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