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“2000’li y›llar Bolflevizmin olacak” fli-
ar›yla, yurd›fl›nda daha önceden kararlaflt›-
r›lan zaman ve yerlerde konuya iliflkin top-
lant›lar yap›ld›.

Eylül ay› sonunda yap›lan ilk toplant›da,
esas itibariyle Kuzey Kürdistan-Türki-
ye’de ve dünyada durum, komünist ve
devrimci hareketin durumu anlat›ld›. Em-
peryalist barbarl›¤a karfl› çözümün dev-
rim, alternatifin sosyalizm oldu¤u kavra-
t›lmaya çal›fl›larak, sosyalizm için müca-
deleye kat›lma, aktif rol alma, destekleme
ça¤r›s› yap›ld›.

Emperyalizmin gelinen yerdeki duru-
munun niteliksel olarak, temel hatlar› iti-
bar›yla Lenin’in emperyalizmi de¤erlen-
dirmesinden farkl› bir yerde olmad›¤›, bi-
lim ve teknikteki geliflmelerin ve tekellefl-
menin boyutlar›n›n ve ayn› zamanda ulus-
lararas› tekel birleflmelerinin kaç›n›lmaz
geliflmeler oldu¤u; ama bunlar›n emperya-
lizmin özünü de¤ifltirmedi¤i ortaya kondu.
Devrimcilerin bu geliflmeleri do¤ru de¤er-
lendirmesinin önemi aç›kland›.

Anlat›mda k›sa olarak da Ekim Devri-
mi’ne ve ondan sonraki büyük devrimlere
at›fta bulunularak; içinde bulundu¤umuz
dönemde Uluslararas› Komünist Hareke-
tin zay›fll›¤›na bakarak karamsarl›¤a ka-
p›lmamak gerekti¤i; devrimci mücadele-
nin yeniden yükselece¤i günlerin mutlaka
gelece¤i; ve böylesi bir dönemde Mark-
sizm-Leninizm bilimine daha s›k› sar›lma-
ya ve devrim için mücadeleye her zaman-
kinden daha fazla gereksinim oldu¤u vur-
guland›.

Anlat›mda devrim cephesiyle karfl›dev-
rim cephesi aras›ndaki çeliflmeler ve karfl›-
devrimin kendi aras›ndaki çeliflmeler orta-
ya kondu. Objektif durumun, –emperya-
lizmin iç çeliflmelerinin had safhada olma-
s›, asalakl›¤›ndan birfley kaybetmemesi
vb. durumlar›n– devrimler için her zaman-
kinden daha uygun oldu¤u, ancak subjek-
tif etmenin, komünist partilerin ve komü-
nistlerin zay›fl›¤›n›n; iflçi s›n›f› ve emekçi-
lerin bilinç ve örgütlenme düzeyinin geri-
li¤i ve zay›fl›¤›n›n sonucu devrim için mü-
cadelenin de geri düzeyde oldu¤u, bunu
de¤ifltirmenin ise ancak inatç›, sab›rl› ve
uzun vadeli bir çal›flma perspektifiyle
mümkün olaca¤›; komünistlerin flimdiden

devrimci durumun ortaya ç›kaca¤› günlere
haz›rlanmas› gerekti¤i anlat›ld›.

Emperyalizmin, sistem içi olmayan tüm
hareketleri imhaya yöneldi¤i ve ancak bu-
nun yan›s›ra bu hareketleri, özellikle de
ulusal hareketleri sistem içine çekmeye ça-
l›flt›¤›; bunda da baflar›l› oldu¤u –Güney
Afrika, Filistin, Kuzey ‹rlanda, Kuzey
Kürdistan vb. örneklerde– aç›kland›, anla-
t›ld›.

Tart›flmalarda daha çok uluslararas› te-
kel birleflmeleri, objektif-subjektif durum,
milliyetçili¤e ve reformizme kay›fl, kitleler
ad›na ifl yapma vb. sorunlar üzerine durul-
du ve bugünkü ortamda nelerin yap›labile-
ce¤i tart›flmalar› yürütüldü.

Ekim ay› sonlar›na do¤ru yap›lan ikinci
toplant›da ise birinci toplant›n›n tersine,
Ekim Devrimi’nin ortaya ç›k›fl›, evrensel
ö¤retileri ve bunlar›n güncel mücadele
aç›s›ndan öne ç›kan önemli ö¤retileri ve
kazan›mlar› anlat›ld›.

‹kinci toplant›da –birinci toplant›daki
tart›flmalar d›fl›nda– en önemli tart›flma,
Kürt ulusal hareketi ve PKK’nin geldi¤i
yer ile emperyalizmdeki bilimsel ve tek-
niksel geliflmenin emperyalizmin niteli¤i-
ni de¤ifltirdi¤i, onu modern emperyalizm
haline getirdi¤i tezine karfl› yürüyen tart›fl-
ma oldu. Emperyalizmin niteli¤inin de¤ifl-
ti¤i tezi, toplant›ya “Proleter Devrimciler
Koordinasyonu” ad›na kat›lan biri taraf›n-
dan savunuldu.

Toplant›da PKK’nin geldi¤i yer, parti-

mizin ortaya koydu¤u do¤ru de¤erlendir-
meler temelinde bir kez daha ortaya kon-
du. “Modern emperyalizm” teorisinin de
yeni bir teori olmad›¤›, bilim ve teknik
alan›ndaki geliflmelerin emperyalizmin
özünden bir de¤ifliklik yapmad›¤› vb. anla-
t›ld›.

Kas›m ay› bafl›nda yap›lan üçüncü top-
lant›da anlat›lanlar, ikinci toplant›da anla-
t›lanlard›. Bu toplant›da da yo¤unluklu
olarak PKK ve Kürt ulusal hareketinin du-
rumu tart›fl›ld›. Somut olarak da Ekim
Devrimi’nin ulusal sorunun ancak prole-
tarya devriminin zemini üzerinde çözüle-
bilece¤ini ispatlad›¤›; “Halklar hapishane-
si Rusya”n›n Ekim Devrimi sonras›nda
özgür halklar›n özgür birli¤ine, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’ne dönüfl-
tü¤ü vb. konular üzerinde duruldu.

Üçüncü toplant›da üzerine tart›fl›lan ve
öne ç›kan di¤er konular ise, SSCB’de ge-
riye dönüfl, sosyalemperyalizm, örgütsel
infla halkas›n›n esas al›nmas›n›n ne anlama
geldi¤i, komünist ve devrimci hareketin
zay›fl›¤›, F-tipi hücre sistemine karfl› müca-
dele ve sistem içi mücadelelere karfl› komü-
nist tavr›n ne oldu¤u vb. konulard›.

Birinci toplant›ya kat›l›m bekledi¤imi-
zin alt›ndayd›. Toplant›lar›n tümüne 180
civar›nda bir kat›l›m oldu ve canl› tart›fl-
malar yürüdü. Sonuçta, baz› eksikliklere
ra¤men genel olarak toplant›lar baflar›l› ol-
du.

Kas›m 2000 ≈

“2000’li y›llar Bolflevizmin
olacak” toplant›lar› üzerine


