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Giriş

Kapitalistsistem varlığınıemeksömürüsüveyeryüzündekitüm

kaynaklarıntalanedilmesiüzerindensürdürmektedir.Busistem,

heralandaattığıtüm adımlarıkâramacıgüderek

gerçekleştirmektedir.Busistem dünyayıceheneme

çevirmektedir.Sürekliolarakeşitsizlik,adaletsizliküretmektedir.

Sermayedüzeniırkçı,cinsiyetçi,doğadüşmanıvehomıfobiktir.

Budurum öylebirnoktayagelmiştirki,gezegenimizihızla

barbarlıkiçindeyokoluşasürüklemektedir.Dünyanınenzengin8

kişisininservetinintoplamı,enyoksul3.6milyarinsanın

servetindendahafazladır.Dünyanufusununtamamınayetecek

kadargıdaüretimivardır;ancakdünyanın%11’i,yani800milyon

açlığamahkum edilmiştir.1.8milyoninsantemizsudanmahrum

şekildeyaşamaktadır.SSCB’ninkapitalizmeentgrasyonundan

sonrasosyalizminöldüğünün,sınıflarmücadelesininbittiğinin

propogandasıküreselçaptayapıldı.Lakinhayatıngerçekleri

hiçteburjuvaideologlarınönesürdüğüparadigmalarıçürüttü.

Savaşlar,yıkımlar,açlık,yoksullukhızlaartmayabaşladı.

SSCB’ninkapitalizmeentegrasyonundansonrabirçoksosyalist

akım,parti,grup,reformizme,sosyaldemokrasininsaflarına

yelkenaçtı.Sınıfmücadelesiyerine,yenihareketleradıaltında

farklıarayışlariçinegirildi.Budurum partianlayışlarındada

köklürevizyonlarıberaberindegetirdi.Bolşeviktiptedevrimci

partimodelininmiladınıdoldurduğuönesürüldü.Birkısım

sosyalistgruplardatarihselolarakBolşeviktiptepartiyi

savunsadabugünpratikteomodeliuygulamayan,legalist,kitleci,

kendiliğindenciliğe,kuyrukçuluğasavrulmuştur.Bugünküresel

kapitalizminyıkımınakarşısadece2019yılındaLatin

America’danAsya’ya,Ortadoğu’yaAfrika’ya,Avrupa’yakadar



küreselçaptatalepleriveiçerikleribenzeyenayaklanmalarhızla

artmaktadır.Buayaklanmalarmevcutrejimleriköktensarsmakta,

mevcuthükümetleridüşürebilmektedir.Fakatbusürecidaha

ileriyegötürüp,burjuvadevletaygıtlarınınilgasınıgerçekleştirip

yerlerineemekçisınıflarınözyönetim organlarınıyerleştirecek

devrimcidönüşüm sürecineilerletememektedir.İşteburada

miladıdoldudenilenBolşeviktiptebirenternasyonalinyokluğu

kendisinibarizşekildehissetirmektedir.Bugünsosyalistdünya

devrimininnesnelzeminiherzamankindenfazladır.Dünya

emekçisınıflarıbununaracındanyoksundur.“İnsanlığınkrizi

devrimciönderlikkrizineindirgenmiştir”Bumakalemizde

devrimcipartinintemelözelliklerivegörevleriniirdeleyeceğiz.

DevrimciKomünistPartininTemelÖzellikleriveGörevleri

*)DevrimciPartiProletaryaPartisidir

Devrimcipartininentemelözelliğiişçisınıfınınpartisiolmasıdır.

Partininüyeleri,günlükfaaliyetlerivebufaaliyetlerininmerkezi

işçisınıfınadayanmalıdır.Devrimcipartiişçisınıfınınen

mücadeleci,enmilitanenbilinçlikesimlerinisaflarında

örgütlemiş,işçisınıfınınmücadelesindeetkinroloynuyabilecek

düzeydeolmasıgerekmektedir.Partininprogramıvesiyasal

doktorinlerinekadarmarksizmedayansada,işçilerdenyanabir

dünyatasavvuretsede,militanlarıişçilerdenoluşmuyorsa,

faaliyetalanlarıişçisınıfınadayanmıyorsa,opartisınıfın

devrimcipartisiolamamıştır.Üyeleriöğrencilerden,

akademisyenlerden,beyazyakalılardan,küçükburjuvalardan

oluşanvefaaliyetlerininmerkeziişçisınıfınadayanmıyanbir

grubunprogramınedüzeydeortodoksmarksistolursaolsunne

düzeydekendisinisınıfındevrimcipartisiolarakilanetsedekötü



birkarikatürdenbaşkabirfonksiyonuolmaz.Küçükbirdevrimci

siyasalgrupilkolaraköğrencigençliktenaydınlardanoluşabilir.

Fakatbugrupsınıfayönelmeden,faaliyetlerininmerkezineişçi

sınıfınıkoyup,sınıfiçindeköksalmadanaslabirdevrimcigruba

dönüşemez.Butarzgruplargenellikleöğrencigençlikiçinde

çabukkitleselleşebilmektedir.Fakatfaaliyetalanlarıişçisınıfına

dayanmayınca,yürütmüşolduğutüm pratikküçükburjuvakent

aydınlarınaveiyiokullardaokumaşanşıedinmişöğrenci

gençliğeMarksizminhaklılığınınpropogandasınıyapıpsaflarına

aydındevşirmektenbaşkabirişlevgörmemektedir.Sınıfın

devrimcipartisinikurmahedefiyleyolaçıkanbutoplulukların

faaliyetlerisınıfadayanmayıncabolcamarksizm üzerine

gevezelikyapanentellektüellerordusunadönüşmektedir.Hiçbir

entellektüelkerordusu,öğrencihareketi,gerillateşkilatı,teorileri

vesiyasaldoktorinlerinekadarkusursuzolursaolsunaslaişçi

sınıfıiçindeköksalmışdevrimcikomünistpartininişlevini

göremez.

PartiProletaryanınÖncüMüfrezeBirliğidir

İşçisınıfıtarihsahnesineçıktığındanbugünedekburjuvazi

karşısındakendisinisavunabilmekiçinherzamanteşkilatlanma

faaliyetiiçerisindebulunmuştur.İşçiteşkilatlanmalarısistemde

yaşananbüyükkrizlervedevrimcikabarışlardönemidışındaher

zamansınıfınküçükbirkesminisaflarınakatmıştır.Çünkü

sistemdeyaşanansiyasalekonomikkrizlervedevrimci

kabarışlardönemidışındaherzamanegemensınıflar,devletin

ideolojikaygıtlarınıkullanarakkendifikirleriniveçıkarlarınıtüm

toplumunçıkarlarıolaraksunmaktadırlar.Olaganüstükrizlerve

devrimcikabarışlardönemleridışındaburjuvaideolojisinin

hegomonyasıhakimdir.İşçisınıfınıniçindedesınıfbilincinin



gelişimiaçısındandaeşitsizbirgelişim sözkonusudur.Bunun

sonucuolarakolagandönemlerdesınıfıneziciçoğunluğunda

burjuvaideolojisihakimdir.Oyüzdendirki,devrimcipartiişçi

sınıfınınenbilinçli,enmilitankesimlerindenoluşur.Devrimci

partiinşasıyolundasınıfbilinçliişçileriörgütlemeyihedefler.Bir

devrimcigrupişçisınıfınınenmilitanveenbilinçlikesimini

örgütlemeyihedeflerfakatişçisınıfınıntamamınınbilinç

düzeyiniarttırmayayönelikajitasyon,propoganda

faaliyetindendegeridurmaz.Devrimcipartininentemel

özelliklerindenbirisideişçisınıfınınöncümüfrezesiolmasında

yatmaktadır.Fakatöncüpartikavramıokadardeforme

edilmiştirki,bugünbuiddiadabulunanbirçokteşkilatya

kendisinisınıfyerineikameetmektediryadaöncülükadıaltında

işçikuyrukçuluğuyapmaktadır.Öncelikleişçisınıfınınöncü

devrimcipartisisınıfındışındaduransınıfadınapolitikalarüreten

entellektüellerelitindenkurulamaz.Sınıfınöncüpartisisınıfın

anagövdesininiçindençıkan;enmilitan,enbilinçlimarksizmi

eylem klavuzuolarakbenimsemişişçilertarafındankurulur.İşçi

sınıfınıntüm mücadelerininfiiliörgütleyicisiveonuileriye

taşıyan,radikalleştirenunsurlarıdır.Sınıfaöncülük,sınıfındışında

kalanbirtakım öğrencigençliğininveküçükburjuvakent

aydınlarınınsınıfiçineniyisinibizbilirizedasıyla,dışarıdansınıfa

seslenerekvesınıfyerinekendiörgütünüikameederek

verilemez.Öncüpartininfabrikalarda,atölyelerde,şantiyelerde,

madenlerde,tarım arazilerinde,sokaklarda,kısacasınıfınana

gövdesininiçindenkazandığımarksizmikendisineeylem klavuzu

yapmış,kadınveerkekmilitanişçilerlesınıfaöncülükeder.Öncü

partisınıfınpeşindenkoşmaz.İşçisınıfınıngündelikmücadeleri

içerisindeyeralırfakatsendikabürokasisininpeşinden

sürüklenerekbunugerçekleştirmez.İşçisınıfınıniçinde



örgütlenmekvekitleselleşmekiçinkendisiyasaldoğrularınıgeri

planaitip,sınıfıngeribilincineseslenereköncülük

gerçekleştiremez.İşçisınıfınınöncüpartisisınıfıntüm gündelik

mücadelerinekatılırfakatherfırsattasınıfınyaşadığısorunlar

üzerindensermayedevletiniteşhirederek,devrimcikomünist

ajitasyon,propogandaveörgütlenmefaaliyetigerçekleştitir.

Henüzpartiolamamışküçükdevrimcigruplarda,faaliyetinisalt

ajitasyonpropogandayaindirgememelidir.Gücüoranındaişçi

sınıfınıntüm mücadelerineaktifkatılım sağlamalıdır.Fakat

buradakiamacısınıfmücadelesideneyimleriniartırmak,sınıf

içindebağlarkurmak,mücadelealanlarıiçerisindedevrimci

komünistajitasyon,propoganda,örgütlenmealanlarıaçmayı

hedeflemelidir.Aksihâldesınıfayöneliktüm faaliyetlerikuyrukçu

birdayanışmacılığaindirgeyengrubaevrilmesikaçınılmazbir

sondur.

DevrimciPartiYeraltıPartisidir

Devrimcipartininnihaihedefi,neburjuvadüzeniçerisindebir

iktidardeğişikliğinedeburjuvadevletaygıtlarındaresterasyonlar

gerçekleştirip,emekçilerlehinebirtakım reformlarkoparmaktır.

Devrimcipartininnihaiamacıburjuvaziyiekonomikvesiyasi

olarakmülksüzleştirmek,tüm burjuvadevletaygıtlarınınilgasını

gerçekleştiripyerineemekçisınıflarınözyönetim organlarının

iktidarınıgerçekleştirmektir.Marks’ınmanifestodabelirtiğigibi”

Komünistlergörüşveamaçlarınıgizlemeyetenezületmezler”.

Devrimcikomünistlerinamacıaçıktır:Burjuvazininhüküm

sürdüğüherşeyinilgasınıgerçekleştirmek.Devrimcikomünist

fikirlerinbirkısmınıterkederekveyayumuşatarakdahakitlesel

olup,kestirmedendevrimcipartiyiinşaedebileceğinisavunmak

herşeydenönceaçıkbiroportonizmdir.Burjuvadüzeniçerisinde,



burjuvademokrasisininverdiğiolanaklardahilindedevrim

yapılacağınısavunmakherşeydenönceemekçikitlelerisilahsız

bırakmaktır.70’liyıllardabununörneğiŞili’deacıbirşekilde

tecrübeedilmiştir.Burjuvazininveonundevletkurumlarının,

yasalarınınhüküm sürdüğüyerdedevrim gerçekleşemez.

Burjuvazitüm ordusu,kollukgüçleri,istitbaratbirimleri,gizlisuç

örgütleriyleteşkilatlanarakiktidarınısürdürmektedir.Burjuva

demokrasisininengelişkinolduğuülkelerdedahigerekmedya

olsun,gereksedepartiler,legalişçiteşkilatlarıburjuvazinin

belirlediğikurallardahilindefaaliyetyürümektedir.Burjuvazinin

belirlemişolduğukurallarındışınaçıkıldığındaburjuvadevletin

yaptırımlarıgerçekleşir.Oyüzdendirki;devrimcipartiburjuva

devletinkoyduğukurallaratabiolmadaninşasınıgerçekleştirmek

zorundadır.Devrimcipartininanagövdesiillegalitekuralları

içindefaaliyetyürütenyeraltıpartisiolmakzorundadır.Devrimci

partiişçisınıfınınveezilenlerinçıkarlarınınmilitansavunucusu

olduğunupratiğiniçindekanıtlamakzorundadır.Ensertbiçimde

gerçekleşeceksınıfmücadelesine,kitleselisyanlara,devrimci

kabarışlaraönderlikedebilecek,silahlıayaklanmaları

yönetebilecekdüzeydekendisinihazırlamalıdır.Buşuanlama

gelmemektedir,partiişçisınıfıiçindekifaaliyetleriniaskıyaalıp,

kendiküçüksilahlıgruplarınıkurup,sınıftankopukküçükburjuva

radikalizminedayalıeylem tarzınıbenimseyemez.Devrimci

partininfaaliyetlerininmerkezindeherkoşuldaişçisınıfıvardır.

Tüm legalalanlardafaaliyetyürütür.Herkoşuldaveheralanda

işçisınıfınıntabandangelenmilitanmücadelesiyledevrimin

gerçekleşeceğininpropogandasınıyapmaktangeridurmaz.

Bununaraçlarınındaişçimilislerindengeçtiğiniherzamandile

getirir.Devletinkollukgüçlerininvefaşistçetelerinsaldırıları

karşısındaözsavunmakomitelerininkurulmasınaönayakolur.



Emekçisınıflarınisyanlarıveayaklanmalarıdönemlerinde

mücadeleyidevrimcibirrotayasokmakiçinhızlasilahlıbir

ayaklanmayaönderliketmeniteliğinesahipolmalıdır.Bir

devrimcipartininamacıkendimilitanlarınınnekadarsavaşçıve

gözükaraolduğunukanıtlamakdeğildir.Devrimcipartininamacı

emekçisınıflarımilitanlaştırmakvekararlıradikalbir

mücadeleniniçinesokarakonlaraönderliketmektir.Oyüzdendir

kidevrimcipartininanagövdesiişçisınıfının,ezilenleriniçinde

olmaklabirlikteillegalitekurallarınıuygulayanlegalalanlarda

aktifçalışabilenyeraltıpartisiolmakzorundadır.

DevrimciPartiDemokratikMerkeziyetçilikİlkesineGöreFaaliyet

Yürütür

Demokratikmerkeziyetçilikdevrimcipartiyivaredenana

unsurlardanbiridir.Demokratikmerkeziyetçilikilkesipartininiç

işleyişiniveçalışmatarzınıbelirleyentemelunsurların

düğümlendiğiilkedir.Birpartininiçişleyişiveçalışmatarzı

tasavvurettiğiiktidarbiçminebenzemekzorundadır.Emekçi

sınıflarınözyönetim organları(Sovyet,komite,konsey)

aracılığıylaiktidarısavunanbirpartinin,devrimcigrubuniç

işleyişiveçalışmatarzıdabunuyansıtmakzorundadır.Aksi

hâldehem sınıfahem kendimilitanlarınavesempatizanlarına

yabancılaşmasürecikaçınılmazolur.Bununsonucuolarakta

bürokasininpartiyielegeçirmesürecibaşlar.Partidedemokrasi

esasolmalıdır,politikkararlarveörgütselfaaliyetlerin

belirlenmesiküçükbirmerkezkomiteazınlığıtarafından

alınmalıdır.Devrimcipartidemokrasiyiesasalmalıdır.Çünkü

partiiçidemokratikaygıtlargeliştiğiölçüdepartininniteliksel

gelişimigerçekleşir.Unutulmamasıgerekendurum şudurki;

partisınıfınüstündebirelitlertabakasıveyanihaibiramaç



değildir.Partiyalnızcaişçisınıfınınkurtuluşuvedevrim için

gerekliolanaraçtır.Eğerpartidedemokrasiveözgürtartışma

ortamıyoksa,partininsiyasetüretmesürecindepartitabanındaki

işçilerinbirrolüyoksa,yalnızcaküçükbirmerkezkomite

tarafındankararlaralınıyorsa,opartiişçisınıfınınsomut

durumunacevapverecek,müdahilolacakpolitikalarüretemez.

Çünküişçisınıfınınsomutihtiyaçlarını,burjuvazininpolitikalarına

karşınasılreflekslerverdiğini,neyehazırolupolmadıklarınıbir

takım entellektüelgevezelerdeğil,ancakonlarlaaynıhayatı

yaşıyan,aynıkaygılarıolanlarbilebilir.Oyüzdendirki

faaliyetlerininmerkeziveüyelerinineziciçoğunluğuemekçi

sınıflaradayanmayan,siyasetüretim sürecindepartitabanının

asliözneolmadığıbirpartidünyanıneniyiteorisyenlerindende

oluşsaişçisınıfınınsomutihtiyaçlarınacevapverecekdevrimci

politikayıvepratiğiortayakoyamaz.

Kapitalistsistem içerisindebirişçiişyerindeürettiğiherşeye

yabancılaşmıştır.Neürettiğininsahibidirnedeüretim sürecinin

örgütlenmesindebirsözhakkınasahiptir.Aynışekildeyaşadığı

ülkeninyönetimindedehiçbirsözhakınavedeğeresahipdeğildir.

Yalnızcaseçim zamanlarıoyistenirkenhatırlanır.İşçi

mücadelesinisistem içindetutmak,pasifizeetme,patronlariçin

emniyetkemeriişlevigörensendikalardabürokasininmutlak

hakimiyetivardır.Sendikalbürokasideişçileresöz,kararyetki

hakkınısüreklikapatmayaçalışır.İşçilerburadadaasliözne

değildir.Hayatınheralanındahiçbirsözhakkıolmayan,her

alandanesneolanişçisınıfınınasliözneolabileceğitekyerkendi

özteşkilatıolanpartisidir.Eğerdevrimcipartiiçindedeişçilerin,

emekçilerinsöz,karar,yetkihaklarıyoksa,oradadaonlarınadına

entellektüellerkastındanoluşanküçükbirmerkezkomitekarar



veriyorsa,hayatıntüm alanlarındabaşlıyanyabancılaşmakendi

özteşkilatıolarakgördüğüpartisindedebaşlar.Bu

yabancılaşmanınsonucuisekendisininkararalışsürecinde

bulunmadığıfakatpratikfaaliyetinikendisininyürüttüğübir

işleyişbaşlar.Buradadayönetenveyönetilensınıfıortaya

çıkmışolur.Yönetilenpartitabanıkendisinesorulmadanalınmış

kararlarınfaaliyetiniyürütürkendevrimcimotivasyonyerini

memuriyetilişkilerinebırakır.Busürecinkurumsallaşmasıda,

partininkendiiçişleyişindekarşıçıktığıdüzenebenzemeye

başlar.Birdevrimcigrubun,partinintemelgörevlerindenbiriside,

kendikendisinisürekliolarakörgütlemesidir.Yenihedefler,yeni

mevzilerkazanmakiçintüm partiveçevresinibuhedefler

doğrultusundakollektifseferberlikleriçerisinesokmalıdır.Bir

partitüm militanlarının,sempatizanlarınıntecrübe,birikim ve

niteliğiniarttırmasızorunluluktur.Bununyoludademokratik

işleyiştengeçmektedir.Demokratikişleyişeksiksepartininüye

vesempatizanlarıkendiyaşam veçalışmaalanlarınamüdahale

edecek,insiyatifgeliştirecek,emekçikitlelerinözörgütlerinin

inşasınıgerçekleştiremiyecektir.Bununiçinpartiyönetiminin

insiyatifalıp,müdahilolmasınıbekleyecektir.Demokratikliktek

başınayeterlibirunsurdeğildir.Eğerbudemokratikliğinyanında

birdeeylemdebirliğisağlayanmerkeziyetçilikyoksa,partibir

taştışmaklubündenöteyegidemez.Budemokrasininyanında

merkeziyetçilikzorunluluktur.Çünküpartininsavaştığıburjuva

sınıfıkendisinidevletolaraktüm aygıtlarıylatepedentırnağa

merkezibirbiçimdeörgütlemiştir.Burjuvaziyekarşıyürütülen

tüm mücadelerde(enbasitbirgrevde)eğermerkezivedisiplinli

birbirlikyoksayenilgikaçınılmazdır.Oyüzdendirkitartışmalarda

vepartipolitikalarınınbelirlenmesindekidemokratiklikeylemde

merkezibirörgütlülüğedönülmesizorunluluktur.



DevrimciPartiHerKoşuldaSınıfınBağımsızPolitikHattını

Savunur

DevrimcipartiBolşevizmintarihselöğretilerinikendisine

referansalır.Herkoşuldaişçisınıfınıntarihselçıkarlarının

savunucusudur.Devrimcipartiişçisınıfınıküreselbirsınıfolarak

elealmaklabirlikte,sınıfınbirkısmınındeğiltamamının

savunucusudur.Buyüzdendirki,devrimcipartiküreseldüzeyde

tüm ayrıcalıklara,hegomonyalaraveiktidarlarakarşıçıkar.

Çünkünihaihedefisınıfsız,sömürüsüz,hudutsuz,patronsuzbir

dünyainşaetmektir.Tüm faaliyetlerivegündelikgelişmelere

müdahiloluşubuperspektifdoğrultusundagerçekleşir.O

yüzdendirkidevrimcipartiherkonuda,hergündemdeişçi

sınıfınınbağımsızsınıfhattınısavunur.Hergelişmekarşısında

aldığıpozisyonlarlaburjuvazininsiyasaltemsilcilerinden,

reformistlerden,milliyetçilerden,sosyalyurtseverve

merkezcilerdenayırtediciliğinibarizşekildegösterir.Devrimci

partihiçbirkoşuldavedurumdaburjuvazininherhangibir

kanadıylaittifakiçerisindebulunmaz,onudesteklemez.Kısacası

devrimcipartininşiarı”SınıfaKarşıSınıf!DüzeneKarşıDevrim”

dir.

DevrimciPartiİşçiSınıfınınBirliğiİçinSavaşır

Devrimcipartininzaferkazanmasınınanakoşullarındanbiriside

işçisınıfınınbirliğinisağlamakiçinsavaşmaktır.Burjuvazinin

iktidarınıdevam ettirmesinisağlayananaetmenlerdenbiriside

işçisınıfınıniçindeoluşansunnibölünmelerdir.Burjuvazibu

bölünmüşlüklerisürekliolarakcanlıtutmayaçalışır.Sınıf

bilinciningelişmediğikoşullardaişçilerburjuvazininyaratmış

olduğusunnibölünmelerlebirbirlerinekarşısavaşır.Oyüzdendir



ki;partininsınıfbirliğinisağlamasavaşınıntemelindesınıf

bilinciniyeşertmekolmalıdır.Malesefkibugünsosyalistsolun

hatrısayılırbirkısmısınıfbilincindensendikalbilincianlamakta,

hedefolaraktaişçilerinekonomiktemellihaklarvereformlar

kazanmasınımücadelesininmerkezinekoymaktadır.Bu

durumdasınıfiçindekibölünmeleriortadankaldırmayayönelik

faaliyetiesgeçmektedir.Sınıfmücadelesindenyalnızcasendikal

mücadeleyianlayanhateketleraslaişçisınıfınınbirliğini

sağlayamaz.Çünküsendikalaşmanınengelişmişolduğu

ülkelerdedahi,sendikalıişçioranı%30’ugeçmez.Sendikalı

işçilerdegeneldegörecesınıfıngüvenceliişesahipkısımlarından

oluşmaktadır.Sendikalmücadeledeherdönem bürokasi

tarafındanişyeridüzeyinehapsedilmeyeçalışılır.Oyüzdendirki

sendikalperspektiftemellibirliğintemeliişyeridüzeyindeveya

enfazlasektördüzeyindekigüvenceli,kadroluişçilerarasında

kalmaktadır.Devrimcipartiküreseldüzeydesınıfıntamamının

birliğinisağlamakiçinsavaşır.Buamaçdoğrultusundadevrimci

partienradikalşekildeherkoşuldasınıfıniçindeyaratılantüm

bölünmelerekarşıkesintisizsavaşhalindeolmakzorundadır.

İşçisınıfınıniçindekitüm bölünmelere,ırk,milliyetayrımlarına,

göçmen,mülteci,yerli,vasıflıvasıfsız,kadrolu,taşeron,işsiz,

çalışan,sigortalı,sigortasız,genç,yaşlıvbtüm ayrımlarapirim

vermezler.Mücadeleninheralanında,ortayaatılantüm

taleplerdesınıfınbirkısmınıdeğil,tüm kesimininbirliğini

sağlamayayönelikmücadeleyürütür.Devrimcipartisınıfın

günlükmücadelesindeilkekerdenödünvermemekadına,ultrasol

sekterşöylemlerlesınıfınbirliğininbozulmasınaizin

vermemelidir.Sınıfınihtiyaçlarınayönelikolarak,reformist,

sendikalistönderliklerle“birleşikişçicephesi”kurabilmenin

yolunuaramalıdır.Buradakiamaçsınıfıntüm kesimlerinibirleşik



birmücadeleiçinesokmakvebirlikteyürüyüpayrıvurmaktır.

Devrimciparti,reformist,sosyaldemokrat,sosyalyurtseverve

gericisendikalarınetkisialtındakiişçisınıfıylaarasınaduvar

örmez.Onlarınsınıfsalönderliklerininihanetleriniteşhiredip,

etkisialtındakiişçisınıfınıkazanmakiçinsistematikfaaliyet

yürütür.Devrimcipartiişçisınıfınıngeribilincinesahipolan

kesimlerikazanmakveonlarahoşgörünmekadına,programını

yumuşatmaz,sınıfıngeribilincineseslenmez.Böylebirtutum

sınıfınbirliğinisağlamamaklabirlikteburjuvaideolojisininsınıfın

içineköksalmasınısağlar.Saltmültecidüşmanlığıveyakürt

halkınakarşısovenbirdamarsınıfıniçindeyaygındiyebunun

üstünegitmeyenbirsınıfpartisi,sınıfıniçindesovenizmindiri

kalmasınayenidenüretilmesinehizmetetmişolur.Devrimciparti

sınıfıngeribilincinekarşısistematikbirşekildeideolojik

mücadeleyürütür.

DevrimciPartiİşçiSınıfınınKızılÜniversitesidir

Devrimcipartininanagörevlerindenbirisidesüreklivesistematik

olarakeğitim faaliyetiiçerisindeolmasıdır.Bueğitim işçi

sınıfınıneylem klavuzuolandevrimcimarksizm temelinde

olmalıdır.Devrimcipartiveyahenüzpartiolamamışdevrimci

gruplarınasligörevlerindenbirisidemarksistfikirlerinişçisınıfı

içindeyayılmasınısağlamaktır.Devrimcipartiyiinşaetmenin

önemlibirfaaliyetalanıdaişçiözeğitim gruplarından

geçmektedir.Partiherşeydenönceişçisınıfınıntarihsel

hafızasıdır,partiolmadanişçisınıfıkenditarihini,kendi

felsefesiniöğrenemez,onugeliştiremezvehaliyleyayamaz.

Burjuvazininideolojikkuşatmasıaltındakalır.Partinineğitim

çalışmasındaveteoriüretim sürecinintemelinitelikbakımından

aslaamaaslaakademikolmamalıdır.Devrimcipartiningörevi



aydınlara,akademisyenlere,iyiokullardaeğitim almaimkanını

kazanmışöğrencigençliğemarksizminhaklılığınıkanıtlamak

değildir.Devrimcipartiningörevi,işçisınıfınınbilinçdüzeyini

yükseltmek,marksizm biliminikuşanmışproletermilitanlar

yetiştirmektir.Oyüzdendirki,tüm eğitselaraçlarsınıfıngenelinin

anlayacağıyalınlıktavegündelikhayattanderslerçıkartacak

nitelikteolmalıdır.Devrimcipartininsiyasalveideolojik

mücadelesinintemeliişçiözeğitimlerindengeçmektedir.

Devrimcipartiişçisınıfınınkızılüniversitesiolmakzorundadır.

Buişleviyerinegetirmeyenparti,gruplardüzenekarşıverdiği

siyasalveideolojikmücadeledenyenikayrılmayamahkumdurlar.

DevrimciPartiEnternasyonalOlmakZorundadır!

Devrimcipartitüm teorisindede,güncelsiyasetindede,

faaliyetlerindede,siyasalstratejilerindedeenternasyonalolmak

zorundadır.Çünkümücadeleettiğidüzenküreselçaptaörgütlü

birsistemdir.Buyüzdendirkiproletaryaküreselbirsınıftır.

Proleterdevrim sürecideulusaldüzeydebaşlayıpküresel

düzeydenihaizaferineulaşanbirsüreçtir.Oyüzdendirki,

devrimcipartinininşasıyalnızcaulusaldüzeydetamamlanamaz.

Devrimcipartiinşasürecideküreselbirsüreçtir.İşçisınıfının

teşkilatlanmadeneyimlerideherzamanküreseldüzeyde

kendisinivaretmiştir.KomünistlerinBirliğindenDördüncü

Enternasyonal’egidensüreçdevrimcimarksistgeleneğin

sürekliliğidir.Bugelenekherzamanişçisınıfınındevrimci

partilerinitekbirdünyapartisindesomutlayıp,dünya

proletaryasınayönveren,kapitalizmekarşısosyalistdünya

devrimininotoritesiolmuşlardır.Bugündünyadaböylebirotorite

yoktur.Enternasyonalakımlar,gruplarvardır,fakatdünyaişçi

sınıfınayönverecekgücüsahipdeğillerdir.Bugünküreselçapta



kapitalizmekarşıdünyanındörtbiryanındaayaklanmalar,

başkaldırılar,isyanlarmevcuttur.Fakatbuisyanlarıküresel

düzeydebirleştirecekdevrimcibirsürecesokupdünya

devrimininstartınıverecekenternasyonalönderlikeksikliğitüm

şiddetiylekendisinigöstermektedir.DevrimcipartiSosyalist

dünyadevrimihedefinisomutpratikfaaliyetlerindedegöstermeli

vehergiriştiğidahilolduğumücadeleyidebuenternasyonal

amacabağlamakzorundadır.Bununiçindevrimcipartilerininşa

yolundayürüttükleritüm faaliyetlerigerekteorikgerekpratik

alandaenternasyonaldüzeyetaşımakzorundadır.Enternasyonal

birpratiktenkaçmak,ulusalperspektifledünyayıyorumlamanın

kaçınılmazsonusosyalsovenizm batağınasaplanmaktır.

DevrimciPartiEzilenlerinMücadelesineProleterDevrimci

PerspektifleDahilOlur

Devrimcipartiezilenlerintüm güçleriniişçisınıfınınönderliği

altındakapitalizmekarşımücadeleiçinbirarayagetirmekle

yükümlüdür.Kapitalizm yalnızcaişçisınıfınıveyoksulköylüleri

ezmemektedir.Bununlabirliktekadınları,göçmenleri,LGBTİleri,

etnikvemezhepselazınlıklarıdaezmektevesömürmektedir.Bu

kesimlerinüzerindesüreklibaskıveötekileştirmepolitijaları

uygulamaktadır.Devrimcipartibukesimlerinsorunlarınave

onlarınmücadelerinesırtçeviremez.Özelliklesonyıllarda

ezilenlerinhareketitoplumsalmuhalefetinönemlidinamiği

hâlinegeldi.Sosyalistsoldabuhareketlerekarşıikisorunlu

eğilim boygöstermektedir.Birincisorunlueğilim ezilenlerin

mücadelesiniküçümseyenveyayüzçevireneğilimdir.Bu

hareketlerinsiyasalprogramlarını,parçalıkarakterlerindendolayı

düzeniçiolduğunu,sınıfperspektifinesahipolmadığınıöne

sürerek,bizim asligörevimizişçisınıfıdır.Devrimlebirlikte



ezilenlerindesorunlarıçözülecek,oyüzdendevrimekadarbizi

beklesinlerdiyensektereğilimdir.İkincisorunlueğilim ise

ezilenlerinoluşturduğubudinamiğikıtsayıp,onlarınkuyruğuna

takılıpbudurumuyenidevrimcisınıflarvedinamiklerolarak

tanımlayaneğilimdir.Ezilenlerinüzerindekitüm baskı,ayrımcılık,

kutuplaştırmanınsonucuolarakmilliyetçilik,ataerkillik,homofobi,

gericilikgüçlenir.Bugericiakımlarınemekçisınıflarda

güçlenmesiburjuvazininiktidarınıvesömürümekanizmalarının

güçlenmesineyolaçar.Devrimcipartitüm ezilenlerin,baskıya,

ayrımcılığauğrayanlarınyanındayeralarak,burjuvadevletekarşı

ezilenlerdenyanatutum sergilemekasligörevidir.Ezilenlerin

mücadelesininmerkezindedoğasıgereğiuğradığıbaskınınve

ayrımcılığınsonbulmasıvardır.Budurumdasistemle

hesaplaşmadanuzak,sınıfperspektifindenyoksun,reformist

taleplerdesomutlanmaktadır.Devrimcipartiyeolanihtiyaçta

buradadakendisinigöstermektedir.Devrimcipartininburadaki

görevisaltezilenlerledayanışmaiçindeolmakdeğildir.

Ezilenlerinyaşadığıtüm sorunlarınkaynağındasermaye

düzenininolduğunu,mevcutburjuvadüzeninbusorunları

yenidenürettiğinianlatmasıdır.Busorunlardankurtuluşun

yolunundaproleterdevrimdengeçtiğini,bununiçinde

teşkilatlanmakgerektiğiperspektifiniezilenleretaşır.Sözün

kısasıdevrimcipartiezilenleriişçisınıfısaflarındaproleter

devrim mücadelesinedaveteder.Buamacauyguntaleplerve

örgütlenmeplatformlarıüreterekezilenlerinmücadelesinedahil

olur.


