
2001
y›l›n› da geride b›rak›yoruz. Bir y›l›n bi-
lançosuna dönüp bakt›¤›m›zda bir kez da-
ha emperyalizmin egemenli¤inin bar-

barl›k oldu¤unu, emperyalizmin dünyay› barbarl›k için-
de çöküflün, yokoluflun k›y›s›na getirdi¤ini görüyoruz.

Barbarl›k… 
Bir yanda dünyan›n hiç bir döneminde yaflanmam›fl

üretim zenginli¤i; öbür yanda bu zenginlikten paylar›na
k›r›nt› bile düflmeyen yoksul, açl›k s›n›r›nda yaflayan
milyarlarca insan; her gün açl›ktan, k›tl›ktan, sa¤l›kl› be-
sin ve su yoklu¤undan ölen 30 bine yak›n insan! “Büyük
insanl›k” için varl›k içinde yokluk; zenginlik içinde yok-
sulluk, açl›k!

Bir yanda dünyaya egemen olan ve dünyay› kendi ara-
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tek alternatifi var:

Emperyalist barbarl›ktan

kurtulman›n tek yolu var:

2001 B‹TERKEN…



lar›nda paylaflmak için dalaflan bir avuç emperyalist bü-
yük güç; di¤er yanda emperyalizme her bak›mdan ba-
¤›ml› ezilen uluslar ve halklar!

Barbarl›k…

B
ir yanda emperyalist metropollerde birikmifl olan
muazzam zenginlik, di¤er yanda yine emperyalist
metropollerde büyük boyutlardaki iflsizlik, emekçi-

lerin önemli bölümlerinin hayat standartlar›n›n düflmesi,
kazan›lm›fl ekonomik haklar›n budanmas›.

Barbarl›k…
Bir yanda açl›ktan, k›tl›ktan, savafltan, iflkenceden ka-

çan 10 milyonlarca insan göç yollar›nda; insan ve umut
tüccarlar›n›n gemilere, t›rlara bal›k gibi istif etti¤i göç-
menler; umuda yolculukta t›r kasalar›nda havas›zl›ktan

öldüklerinde, gemiler bat›p bo¤ulduklar›nda belki hat›r-
lan›lan, en iyi halde mülteci kamplar›nda enterne edilip
bir yerlere gönderilmeyi bekleyen insanlar; di¤er yanda
bu insanlar›n yüzüne kapanan s›n›r kap›lar›, bu insanla-
ra karfl› örülen duvarlar! Ve bu duvarlar› örenlerin i¤renç
insan haklar›, demokrasi, özgürlük, seyahat özgürlü¤ü,
aç›k s›n›rlar vb. vb. masallar›; insanlar› “ekonomimiz
için yararl› ve gerekli” ve “yarars›z ve gereksiz” katego-
rilerine ay›rmay› “reform” ve modernleflme olarak gös-
terme sahtekârl›klar›!

Barbarl›k…

B
ir yanda lafa gelince yüksek perdeden at›lan bar›fl
nutuklar›; öbür yanda emperyalist ç›karlar için yü-
rütülen hunhar savafllar. 2001 y›l› bu ba¤lamda çok

önemli bir bir y›l oldu. 
11 Eylül 2001’de Washington ve New York’ta Penta-

gon ve Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ikiz kulelerini vu-
ran eylemler, bütün dünyada emperyalist ve gerici güç-
lerin aç›kça savafl düzenine geçmesinin bahanesi yap›ld›.
fiimdi emperyalist büyük güçlerin dünya hegemonyas›
dalafl› “terörizme karfl› mücadele” maskesi alt›nda savafl
düzeninde yürüyor. Ve yürüyen savafllarda ölenler, sakat
kalanlar, evsiz barks›z kalanlar, ac›, açl›k çekenler, göç
yollar›na düflenler yine ezilen sömürülen genifl halk y›-
¤›nlar› oluyor.

Dünyan›n en büyük terörist güçleri, kendilerinin üre-
tip, büyütüp besledi¤i küçük haydutlar kontrollerinden
ç›k›nca, yavuz h›rs›z ev sahibini bast›r›r misali, “terö-
rist”, “terörizme karfl› mücadele” yaygaras›n› bas›yor! 

Terörizme karfl› mücadele ad›na dünyan›n zaten en
yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan adeta tafl devri-
ne bombalan›yor! 

Terörizme karfl› mücadele ad›na, ABD emperyalizmi
flimdi kendisinin hedef olarak tespit etti¤i herhangi bir
ülkeye “dünya toplulu¤u” ad›na “uygarl›¤›”, “demokra-
siyi”, “insan haklar›n›” “savunma” vb. vb. ad›na sald›r-
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ma yetkisini ele geçirmifl durumda!
Emperyalist büyük güçlerin kendi aralar›nda anlaflma-

s› halinde art›k “terörizme karfl› mücadele” ad›na isten-
meyen tüm rejimler y›k›lma tehdidi alt›nda! 21. yüzy›l-
da kimi alanlar klasik sömürgecili¤i aratmayacak yön-
temlerle yönetilmeye bafllan›yor! ‹lk örneklerini Bos-
na’da, Kosova’da yaflad›¤›m›z NATO mandas›nda dev-
letlerin önümüzdeki dönemde ço¤alaca¤› görülüyor. Af-
ganistan’da Taliban sonras› rejim emperyalist güçlerce
dikte ediliyor! Emperyalist büyük güçler kimin terörist,
kimin savafl suçlusu vb. oldu¤una karar veriyor! 

NATO’nun, emperyalist büyük güçlerin her dedi¤ini
yapmayan S›rp faflisti Miloseviç savafl suçlusu olarak
yarg›lan›yor! Yarg›lama karar›n› verenlerin kendileri en
büyük savafl suçlular›. Yugoslavya’daki savafl ba¤lam›n-
da savafl suçlusu yaln›zca Miloseviç de¤il, hatta ondan
da önce NATO generalleri, onlara sald›r› emrini veren
Clintonlar, Blairler, Schröderler, Fischerler ve benzerle-
ridir. Fakat onlar›n iflledikleri savafl suçlar› savafl suçu
say›lm›yor, “istenmeyen zarar” hanesine yaz›l›yor!

Pentagon ve DTM kulelerine yönelik sald›r›n›n so-
rumlusu say›lan ‹slami cihadc› faflist Usame bin Ladin
terörist! Ona sahip ç›kan ‹slami cihadc› faflist Talibanlar
terörist! Usame bin Ladin’in kellesine 50 milyon dolar
ödül koyan ABD yönetimi; Afganistan’› 3 ay süreyle
korkunç bir hava gücüyle bombalayan ABD yönetimi
“demokrasi savunucusu”!!! Gerçekte ABD yönetimi an-
da dünyan›n en büyük teröristi! Afganistan’daki ‹slami
cihadc›lar› “komünizme karfl› kutsal savafl”lar›nda mafla
olarak kullanan, büyütüp güçlendiren Dr. Frankenstein-
lar kendileri asl›nda! 

Usame bin Ladin, Talibanlar savafl suçlusu! Terörist!
Afganistan’da bombalamalarda binlerce emekçiyi katle-
den ABD özgürlük savaflç›s›, uygarl›k savunucusu! Af-
ganistan’da ABD’nin karar gücü olarak hareket eden
Kuzey ‹ttifak› güçlerinin, ellerindeki 400’ü aflk›n esiri
“isyan bast›rma” gerekçesiyle hunharca katletmesi,
Kunduz’da esir al›nan Talibanlar›n bir bölümünün kon-
teynerlerde havas›zl›ktan ölmesi, Türk-
çesi bo¤ularak katledilmesi savafl suçu
de¤il! Ne de olsa Kuzey ‹ttifak› güçleri
flimdi “iyilerin” yan›nda!

Barbarl›k…

B
ir yanda demokrasi nutuklar›; di¤er
yanda her yerde h›zla t›rmand›r›lan
iç faflistleflme. Bir yanda bat›n›n

“hukukun üstünlü¤ü” ilkesini savunma
iddias›, di¤er yanda “iç güvenli¤i sa¤la-
ma”, “terörizme karfl› mücadele” ad›na
kifli dokunulmazl›¤›, konut dokunul-
mazl›¤›, haberleflme özgürlü¤ü, seyahat
özgürlü¤ü, savunma hakk› gibi en te-
mel burjuva haklar›n aç›kça t›rpanlan-
mas›; terörist ilan edilenlere karfl› bur-
juva hukukun geçersizli¤inin ilan›, sa-
vafl- s›k›yönetim hukukunun devreye
sokulmas›! 

Bunun, haklar›n› arayanlara, bu düzenin flu veya bu
olumsuzlu¤unu sorgulayanlara karfl› ne anlama geldi¤ini

daha 11 Eylül öncesinde Göte-
borg ve Cenova’da büyük hay-
dutlar›n zirvelerindeki protesto
gösterilerinde egemen s›n›flar›n
tak›nd›¤› tav›rlarda yaflad›k. Hem
Göteborg’ta, hem Cenova’da po-
lis göstericiler üzerine atefl açt›.
Cenova’da bir gösterici genç öl-
dü. Hem Göteborg’ta hem Ceno-
va’da eylemlerde tutuklanan gös-
tericilerinden bir bölümü hâlâ tu-
tuklu! “Toplum huzurunu boz-

mak” suçuyla yarg› önüne ç›kart›l›yorlar! Emperyalist
ülkelerde polisin gözüne batm›fl olan bir dizi insana,
flimdi büyük haydut zirve toplant›lar› öncesinde “seyahat
yasa¤›” konuyor! ‹flte burjuva demokrasisi denen fley,
onun en genifl biçimde uyguland›¤› ülkelerde böyle iflli-
yor! 11 Eylül sonras› düzenin reformist ve devrimci mu-
haliflerine yönelik sald›r›lar› daha da artt› ve artacak!

Barbarl›k…

K
âr u¤runa talan edilen do¤al kaynaklar; delinen gök
kubbe; zehirlenen sular; ya¤malanan tropik orman-
lar, yok edilen bitki örtüsü, bozulan iklim ve bunun

felaketli sonuçlar›: artan çölleflme, artan sel felaketleri,
artan açl›k ölümleri, hastal›klar ve göç sarmal›! K›saca
do¤al dengelerin kâr u¤runa insan eliyle bozulmas›! ‹n-
sanl›¤›n yaflam temellerinin dinamitlenmesi! 

Barbarl›k…

‹
nsani iliflkilerde dayan›flma düflüncesinin yerine bi-
reycili¤in, “gemisini kurtaran kaptan” düflüncesinin,
köfle dönmecili¤in egemenli¤inin kesinlefltirilmesi;

küreselleflme söylemlerine paralel olarak azd›r›lan milli-
yetçi, ›rkç›-flovenist düflüncelerin yayg›nlaflt›r›lmas›.

Barbarl›k…
Erkek egemenli¤inin en kaba biçimlerinden, en incel-

tilmifl biçimlerine kadar bütün versiyonlar›yla sürmesi!
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Barbarl›¤›n burada sayd›¤›m›z bütün görüntülerini
Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de çok kaba biçimleriyle
yafl›yoruz.

2001 y›l›, ülkelerimizde yoksullar için yoksullu¤un
çok daha büyük boyutlara vard›¤› bir y›l oldu. Bu hükü-
met ülkemizde son on y›llarda ilk aç›k “açl›k ölümü”nün

siyasi sorumlusu olma onursuzlu¤unu yaflad› geçti¤imiz
y›l içinde.

Bu hükümet, ülkeyi son on y›llar›n en derin ekonomik
krizi içine sokmay› becerdi ve sonra da bu krizden ç›k-
ma ad›na ülkeyi  IMF’nin emir ve direktifleri do¤rultu-
sunda yönetmeyi kendine fliar edinme flerefsizli¤ini “ka-
rarl›l›kla” sergiledi. TÜMT‹S veya Türk-‹fl’in verilerine
göre bir y›l içinde 1 milyon 600 bin civar›nda iflçi iflsiz
kald›; 50 binin üzerinde esnaf ve zanaatkâr iflas etti, kü-
çük ve orta köylülük açl›k s›n›r›na gelip dayand›.

Yine bu hükümet bu y›l içinde bir y›l› aflan “Ölüm
Orucu” eylemine karfl› “taviz vermeme” ad›na, en basit
insani hak taleplerini bile reddeden konumuyla onlarca
devrimcinin ölümünün sorumlusu olma flerefsizli¤ini
kazand›! Barbarl›kta kendisinden önceki hükümetlere
tafl ç›kartacak bir “kararl›l›k” sergilediler! 

Kaderlerini hemen tümüyle ABD emperyalizmine
ba¤layan Türk hakim s›n›flar› 2001’de ayn› zamanda
Türkiye’yi ABD’nin saflar›nda emperyalist savafla soka-
rak emperyalist savafl barbarl›¤›nda onursuz tafleron rol-
lerini üzerlendiler.

K
›saca gerek dünyada, gerek ülkelerimizde neresin-
den bakarsak bakal›m, bütün iliflkilerde ba¤›ran bir
barbarl›k yaflan›yor. Ve bu barbarl›k gün geçtikçe

azalm›yor, art›yor. Bu gidifl, dünyada emperyalizmin
kendisi ile birlikte bütün dünyay›, insanl›¤› da barbarl›k
içinde kaosa, çöküntüye, bat›fla götürdü¤ü bir gidifl. Bu
gidifle dur denmezse dünyan›n, insanl›¤›n gelece¤i ka-
ranl›k!

Kimileri gidiflin hiç de öyle kötü olmad›¤›n›, asl›nda
gidiflin art›k bat›n›n kabul etmifl demokrasi, özgürlük, in-
san haklar› gibi “insani ortak de¤erleri”nin ve bunun te-
meli olan kapitalist sistemin bütün dünyada bar›fl içinde

egemen olmas›; ve sistem içinde yap›lacak ufak tefek
düzeltmelerle dünyan›n bar›fla kavuflaca¤›n›, kapitaliz-
min herkese refah sa¤layaca¤›n› vb. iddia ediyor. Onlar
e¤er bilinçli emperyalizm propagandac›lar› de¤illerse,
hayal dünyas›nda yaflayan budalalard›r. Kapitalizmin ç›-
k›fl noktas› ve temel dürtüsünün insanl›¤›n esenli¤i de¤il,
sermayenin büyütülmesi, kâr, daha fazla kâr, en fazla
kâr oldu¤u gerçe¤ini kavramayanlar veya bilinçli bir fle-
kilde gözlerden gizleyenlerdir.

K
imileri bu sistemin alternatifi olarak iflçi ve emekçi-
lere onun çok daha gerisinde olan alternatifleri
“din”i sunuyor. ‹slami cihadc›lar kurtulufl olarak ‹s-

lam devletini; Uzak Do¤u dinlerinin kimi temsilcileri in-
sanlar›n kendi içlerine dönmelerini, ibadet yoluyla ar›n-
may›, bireysel kurtulufl yolu olarak gösteriyor. Bütün
dinler adeta bir yeniden do¤ufl yafl›yor. Özellikle sos-
yalemperyalist sistemin y›k›nt›s› Do¤u Avrupa ülkele-
rinde ve Rusya’da Hristiyanl›k –çeflitli mezhepleriyle–
yeniden kitleler için afyon görevini üzerleniyor. Dinin
ve her türlü dinsel kurtulufl vaadinin iflçi s›n›f›n› ve
emekçileri gerçek kurtulufl mücadelesinden al›koyan
safsatalar oldu¤u ortadad›r. Fakat ne yaz›k ki, din etkisi-
ni çeflitli biçimleriyle kitleler içinde sürdürüyor, hatta
baz› alanlarda artt›r›yor.

Kimileri yeni bir k›ta keflfetmifl gibi “Üçüncü Alan Te-
orisi”, veya benzeri çeflitli adlar alt›nda, sivil toplum te-
orilerini kurtulufl yolu olarak öne sürüyor. Buna göre
flimdiye kadar emperyalizme karfl› alternatif olarak ge-
lifltirilmifl tüm modeller geçersizdir. Emperyalist sisteme
karfl› fliddete dayal› bir mücadele yürütmeksizin, sistem
içinde sistemin öngördü¤ü demokratik yollardan sivil
toplum örgütlerinde örgütlenilerek alttan paralel bir top-
lum örgütlenmesi sa¤lan›p böylece toplumun demokra-
tiklefltirilmesi, özgürlükçü, demokratik cumhuriyete va-
r›lmas› mümkündür. Bu teorinin savunucular› gerçekte
iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin devrimini reddeden, sömürü
düzenini iflçi ve emekçilere, ezilen ulus ve milliyetlere
flirin göstermeye çal›flan reformistlerdir.

K
imileri sistemin içinde yap›lacak kimi reformlarla
–örne¤in spekülasyon gelirlerine cüzi bir vergi kon-
mas› (buna antiglobalizasyon hareketi içinde bu

fikrin fikir babas›n›n ismine atfen “Tobin Vergisi”
deniyor), en yoksul ülkelerin emperyalist devletlere ve
uluslararas› kredi kurumlar›na borçlar›n›n silinmesi,
daha hakça bir uluslararas› ticaret sistemi kurulmas› vb.–
ifllerin düzelece¤ini san›yor, bunun için mücadele
ediyorlar. 2001 y›l› içinde emperyalist büyük güçlerin
temsilcilerinin zirve toplant›lar›na karfl› geliflen en genifl
ve enternasyonal kat›l›ml› kitle eylemlerinde bu refor-
mist görüfller a¤›rl›ktayd›. Pratikte emperyalistlerin bu
gibi reformist görüfllere, bunlar›n militanca savunul-
mas›na bile tahammülleri olmad›¤› görüldü. Kuflkusuz
bu hareket içinde yer al›p da bu reformist görüflleri
savunanlar da, emperyalist sistemin ba¤›ran haks›zl›k-
lar›na karfl› ç›k›yor, militanca mücadele ediyor. Ancak
onlar emperyalist sistemin kendisinin haks›zl›¤›n kay-
na¤› oldu¤unu, bu sistemin kimi afl›r›l›klar›n›n törpülen-
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mesiyle sorunun çözülemeyece¤ini görmüyorlar.
Bütün bu alternatifler yan›nda bir de çok genel olarak

bu alternatiflerden kendini emperyalist sistemin devrim-
le y›k›lmas› gerekti¤ini, yerine sosyalist sistemin kurul-
mas› gerekti¤ini ve bunun mümkün oldu¤unu savun-
makla ayr›lan devrimci alternatif var. Kendi içinde çok
parçal› olan bu devrimci alternatifin savunucular› bugün
ne yaz›k ki küçük bir az›nl›¤› oluflturuyor.

Bu küçük az›nl›k da çok parçal› ve bunlar içinde de
gerçek marksist-leninistler küçük bir az›nl›¤› olufl-
turuyor. Fakat bu relatif zay›fl›k bizi korkutmuyor. Em-
peryalizme karfl› devrimci güçler, ortak düflmana karfl›
mücadelelerini ortaklaflt›rabilmek için çabalar sar-
fediyor. Bu ba¤lamda 2001 y›l› içinde Halklar›n Müca-
delesi Enternasyonal Ligas›’n›n  (HMEL) kurulmufl ol-
mas› önemli bir ad›m, önemli bir giriflimdir. fiimdi bu
Liga’y› gerçek anlamda iflletmek, ona pratikte can ver-
mek, onu güçlendirmek, bu Liga’y› devrimci güçlerin
hem enternasyonal alanda, hem de tek tek ülkelerde ger-
çek bir eylem arac› yapmak tüm devrimcilerin, en baflta
da komünistlerin görevidir.

Biz 2001’i geride b›rak›rken, 2000’de de söyledi¤imiz
flu sözleri tekrarlamak istiyoruz: 

‹
nsanl›k art›k uzayda uydu kentler kuracak; dünyada
do¤a ile uyum içinde ihtiyaca göre planl› yap›lacak
bir üretimle tek aç, aç›k, muhtaç insan› b›rakmayacak

zenginli¤i yaratabilecek tekni¤e, bilgiye, donan›ma sa-
hip!

Buna ra¤men hâlâ barbarl›¤›n egemen olmas› insanl›k
aç›s›ndan gerçekte utan›lacak bir durumdur.

Bu barbarl›¤›n alternatifi var m›?
Evet var: Sosyalizm! Üretimin temeline hep daha faz-

la kâr› de¤il, çal›flan insanlar›n sürekli artan maddi ve
manevi ihtiyaçlar›n› en iyi biçimde karfl›lamay› koyan
sistem. Böyle bir sistemin maddi temeli ancak tüm üre-
tim araçlar› üzerinde özel mülkiyetin (bu ister kifli, ister
grup, ister kapitalist devlet mülkiyeti olsun farketmez)
kald›r›lmas›; toplumsal mülkiyetin sa¤lanmas›d›r.

Biz, “Alternatif vard›r, sosyalizmdir!” dedi¤imizde,
bir çoklar›ndan gelecek itirazlar› duyar gibiyiz: “Ama
sosyalizm y›k›ld›! Bugün var olanlar da (Çin, Kore, Vi-
etnam, Küba) asl›nda emekçiler aç›s›ndan kapitalist ül-
kelerden pek farkl› de¤il, hatta kapitalist ülkelerde yer
yer emekçiler daha fazla hakka sahip vb.”

Bu itirazlara karfl› her zaman söyledi¤imizi bir kez da-
ha yineleyelim:

Y›k›lan sosyalizm de¤ildi, de¤ildir. Y›k›lan sosyalizm
ad›na yozlaflm›fl bürokrat burjuva, sosyalfaflist diktatör-
lük rejimleridir. Sovyetler Birli¤i’nde 1917 Ekim Devri-
mi’yle bafllayan ve Lenin ve Stalin önderli¤inde muaz-
zam baflar›lar elde etmifl olan sosyalizm deneyimi, ne
yaz›k ki sosyalist sistem içinde büyüyüp geliflen revizyo-
nistlerin iktidar› ele geçirmesi ile kesintiye u¤ram›fl;
Sovyetler Birli¤i ve onunla birlikte bir dizi Do¤u Avru-
pa ülkesi sosyalizm ad›na devlet kapitalizmi yoluna gir-
mifltir. Y›k›lan budur! Bugün Çin’de, Kore’de, Viet-
nam’da, Küba’da proletaryan›n diktatörlü¤ü de¤il, milli-

yetçi burjuvazinin diktatörlükleri iflbafl›ndad›r. Bu ülke-
ler sosyalist ülkeler de¤ildir.

Büyük insanl›¤a, dünyaya gerçek sosyalizm gerekli-
dir.

P
eki sosyalizme varmak mümkün müdür ve nas›l
mümkündür? Evet, sosyalizme varmak mümkün-
dür. Ve o yaln›zca mümkün de¤il, insanl›¤›n gelece-

¤i aç›s›ndan zorunludur da… E¤er sosyalizm iflçi s›n›f›
ve emekçi y›¤›nlar›n mücadelesiyle kazan›lamazsa, dün-
yay› bekleyen hep birlikte çöküfltür. 30-35 y›l –ki prole-
taryan›n Sovyetler Birli¤i’nde gerçekten iktidarda oldu-
¤u ve sosyalizmi inflaya yönelme f›rsat› buldu¤u süre en
fazla bu kadard›r– b›rakal›m flimdi 6 milyon y›l olup ol-
mad›¤› tart›fl›lan insanl›k tarihini, bir insan›n hayat› aç›-
s›ndan bile uzun olmayan, bir insan hayat› içine s›¤abi-
lecek bir süredir. Bu süre içinde sosyalist bir iktidar›n ifl-
çiler, emekçiler için elde etti¤i baflar›lar burjuvazinin ha-
yalinin bile yetiflemeyece¤i muazzam baflar›lard›r. O
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halde, sosyalizm mümkündür. Yeter ki, iflçiler, emekçi-
ler bolflevik bir devrimle emperyalizmin ve uflaklar›n›n
iktidar›n› yerle bir edip kendi iktidarlar›n› kursunlar; ye-
ter ki iflçiler, emekçiler kendi iktidarlar›n› hem devrilen
sömürücü s›n›flardan, hem d›fl sald›r›lardan hem de biz-
zat iflçi s›n›f› içinden ç›kacak, kendi kiflisel, ailevi, grup-
sal ç›karlar›n›, toplumsal ç›karlar›n›n önüne geçirmek is-
teyecek revizyonist burjuva yolcular›n aç›k ve kapal›
sald›r›lar›ndan koruyabilsinler!

Hiç kimse olmaz demesin! Olur! Yeter ki iflçiler,
emekçiler içinden “yahu olmaz” diyenler, olmazl›¤›n ne-
deninin kendileri olaca¤›n› kavras›nlar.

Neden olmayacakm›fl?

K
uzey Kürdistan-Türkiye’de de, bütün dünyada da
nüfusun büyük ço¤unlu¤unun en az % 80’inin sos-
yalizmde kaybedece¤i hiç bir fley yoktur! Kazana-

ca¤› kendi iktidar›; kazanca¤› yeni, koca bir dünya var-
d›r!

2002 y›l›na girerken Kuzey Kürdistan-Türkiye’de ve

bütün dünyada iflçileri, emekçileri, tüm ezilenleri bu bi-
linçle selaml›yor, gelece¤in mimarlar›na sesleniyoruz:

Bu dünyan›n emperyalist barbarl›k içinde batmas›n› is-
temiyorsan›z; insanlar›n bar›fl içinde, kardeflçe birarada
yaflayacaklar›, sömürünün de¤il özgür eme¤in egemen
oldu¤u bir dünya istiyorsan›z:

Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin
iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz!

Ve 2000’li y›llara girerken söyledi¤imiz flu sözleri tek-
rarl›yoruz:

yeni yüzy›la…
yeni bin y›la girerken

emperyalizmin egemenli¤i
tam

ve sa¤lam 
görünüyor.

yirminci yüzy›l bafl›nda
emperyalizmin uygarlaflt›r›c› misyonundan

dem vuranlar
biat edenler

ona
bugün de

“globalizasyon”
masallar› anlat›yor

art›k insanl›¤›n 
ortak ç›karlara sahip 

bir ve büyük 
bir aile 

haline geldi¤ini
okuyup, üflüyor.

emperyalizme karfl› 
gerçek komünist mevzilerde

direnenler,
BOLfiEV‹K
PART‹ZAN
139 / 2002



dünya nüfusu içinde 
bir avuç!

emperyalist burjuvazi 
bu yüzden,

yirmibirinci yüzy›la, 
daha büyük bir güvenle, 

daha kendinden emin giriyor!
ikibinli y›llarda egemenli¤inin 

sars›lmadan sürece¤ini umuyor.
bilgisayar tekni¤i ile,
elindeki medya ile,

bioteknikle
ve

gen tekni¤iyle 
kendine uygun insanlar› yetifltirece¤ini,

iktidar›n› sonsuza dek sürdürece¤ini düflünüyor…

onlar kadehlerini bu “büyük” düfle 
kald›racaklar!

kadehleri çatlayacak!!!

dünyan›n, büyük insanl›¤›n
emperyalist barbarl›¤a 

bir yüzy›l daha
tahammül etmeye

hakk› ve zaman› yok!

yirmibirinci yüzy›l
barbarl›¤› derinlefltirmenin, 

ve çöküfl yolunda 
geometrik bir diziyle artan h›zla

ilerlemenin,
barbarl›k içinde çöküflün

yüzy›l› de¤il,
emperyalist barbarl›¤a 
iflçi s›n›f› önderli¤inde
halklar›n devrimleriyle 

son vermenin
yüzy›l› olmal›!

olabilir mi?
neden olmas›n?!

bugün objektif flartlar aç›s›ndan,
dünya, 

dünyada yaflayan bütün insanlara
insanca yaflamay› sa¤layabilecek 

bir zenginlik toplumuna
her zamankinden daha haz›r!

e¤er buna ra¤men olmuyorsa,
bu,

“büyük insanl›¤›n”
iflçilerin, emekçilerin 

bilinçlerinin,
esir al›nm›fl olmas›ndand›r…

bu,
onlar›n kendi düzenlerini

kendilerine düflman düzen 
olarak görmesindendir.

görev,
komünist ayd›nlatma çal›flmas›yla
bu bilinçleri esaretten kurtarmak,

iflçileri- emekçileri komünist bilinçle
donatmak,

örgütlemek,
örgütlemek,

örgütlemektir!

görev güçtür,
görev “i¤neyle kuyu kazmak”,

görev “da¤lar› bir kafl›kla tafl›mak”
kadar büyüktür, zorludur.

bu görev,
“k›sa süreli baflar›” arayanlara göre de¤ildir,

bu görev bilinç ister,
bu görev uzun nefes ister,

göznuru, al›nteri, kendine güven ister.
bu görev sab›r, inat,

bilimsel yaklafl›m, gerçekçilik,
ve devrimci iyimserlik ister…

bu görev yürek,
bu görev insan sevgisi ve 

yoldafll›k ister!

bolflevizmin öznesi büyük insanl›kt›r.
büyük insanl›k bolflevizmle buluflacak,

eme¤in egemenli¤ini kuracak,
yepyeni bir dünyaya kavuflacakt›r.

bolflevizm ikibinli y›llar›n da umudu!
bolflevizm ikibinli y›llarda da

büyük insanl›¤›n gelece¤inin ad›d›r!
ikibinli y›llar bizim olacak!!!

çekilecek bolflevizmin bayra¤› 
gönderlere er geç!

bu kez
bir daha inmemecesine!

ikibinli y›llar›
bolflevizmin zafer y›llar› yapmaya,

haydi…
daha çok, 

daha inatç›, 
daha umutlu,
daha coflkulu
çal›flmaya!!!

ileri, hep ileri
bolflevizme!

13 Aral›k 2001 ≈
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