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“Parti inşasının bir devri sona ererken,
MLPD’yi büyük görevler bekliyor!”
Stefan Engel ve Gabi Gärtner ile söyleşi, Kasım 2016
Stefan Engel ve Gabi Gärtner, MLPD’nin Onuncu Parti Kongresinden sonra Rote Fahne’ye ayrıntılı bir
demeç verdi. Bize parti kongresinin ve kongrede yeni seçilen Merkez Komitesinin Birinci Genel Toplantısının en önemli sonuçlarını aktardılar. Aşırı gerici Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra
oluşan yeni gelişmeler ve MLPD’nin hedeflediği heyecan verici yeni görevler üzerine demeç verdiler. Bu
konulardan biri de, partinin başkanlığındaki nesil değişikliği oldu.
[ROTE FAHNE:]

ABD’de yapılan seçim ne anlama geliyor?
STEFAN ENGEL: Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimindeki zaferi, gündeme bomba gibi
düştü. Onun zaferi, emperyalizmin buhranlı gelişmesini belirginleştirmiş ve bu buhranı daha
da derinleştirecektir. Çünkü neticede ABD’nin, yani en güçlü emperyalist ülkenin 45’inci
başkanlığına, aşırı gerici, milliyetçi, ırkçı ve faşizan bir

politikacı geçmiştir. Donald Trump’ın gerici siyasi gündemi tam endişe verici bir programdır: ekonomi politikasında korumacılık, uluslararası çevre koruma anlaşmalarının iptali, aşırı gerici mülteci politikası, sosyal reformların ortadan kaldırılması, şovenist dış politika, Filistinlilerin ezilmesine İsrail’e açıkça destek vs. Uluslararası
üretimin 1990’lı yıllarda yeniden örgütlenmesinden bu
yana ABD emperyalizmi, rakip emperyalist güçlere kıyasla ekonomik, siyasal ve askeri alanda – özellikle Çin,
Rusya, Güney Kore, Brezilya ya da Suudi Arabistan vb.
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yeni-emperyalist ülkeler olmak üzere – muazzam bir ölçüde nüfuz kaybetmiştir. Donald Trump’ın “Önce
Amerika” sloganı ABD mali-sermayesinin en gerici ve
en saldırgan kesimlerinin talepleridir. Bu amaç doğrultusunda zedelenmiş ABD emperyalizmini yeniden güçlendirmek çabasındadırlar.

Vaşington'da Trump'ı protesto edenler (Pankartta, Amerika'yı yeni
trumpstek yapmayın! yazılıdır)

Ne var ki Donald Trump’ın cafcaflı duyurularını gerçekleştirebilecek mi sorusu, ayrı bir meseledir. ABD’de egemenlik, geçmişte de gelecekte de, Donald Trump gibi
başkanların elinde değil, mutlak egemenliğe sahip uluslar
arası mali-sermayesinin bir kısmı olan Amerikan uluslar
arası süper-tekellerin lider şirketlerinin elinde olacaktır.
Üstelik ABD, günümüz çok kutuplu dünyasında artık istedikleri gibi davranamazlar. Özellikle kitleler söz sahibi
olacaklardır. Nitekim ABD’de seçimden hemen sonra,
başta gençler olmak üzere onbinlerce insan tüm ülkede
“Trump bizim başkanımız değildir” sloganıyla gösteri yürüyüşleri, hatta abluka yapmaya başladı. Donald
Trump, tüm dünyada kitlelerde şüphe ve tepki görüyor.
ABD hükümetinin sağa kayması, tüm dünyada siyasi durum üzerine etki yapacaktır. Emperyalizmin genel
çapta açık gericiliğe geçme eğiliminde olduğunu belirginleştirmektedir. Bu gelişme başka ülkelerde de aşırı
sağcı ve gerici milliyetçi güçlere yeni güç verirken, aynı
zamanda sınıf çelişkilerini önemli derecede keskinleştirecek ve işçi sınıfının ve halk kitlelerinin mücadelelerini
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tahrik edecektir. Sözün kısası, toplumsal kutuplaşma
dünya çapında muazzam ölçüde şiddetlenecektir.

Tüm burjuva anketçiler ve burjuva kitle
medyasının büyük çoğunluğu, Hillary Clinton’ın
seçimi kazanacağından tamamen emin olmuştu.
Nasıl oluyor da bu denli yanıldılar?
STEFAN ENGEL: Hillary Clinton, seçimde tam hezimet yaşadı. O, ve anlaşıldığı gibi hem kamuoyu araştırma enstitüleri hem medya da, Hillary Clinton’ın burjuva hükümetlerinde geçmişte üstlendiği görevlerindeki “siyasi tecrübe”ye ve Wall Street borsacılarına yakın olmasına dikkat çekerek seçim kampanyasında öne geçebileceği yanılgısına düştü. Ne var ki kitlelerin gözünde tam bu nokta Hillary Clinton’ın en önemli bam teli olmuştu! Yani
mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermayenin,
burjuva kitle medyasının ve yerleşik burjuva siyasal sisteminin açık sözlerle Hillary Clinton’ın seçimde zaferle
çıkmasını istemesi, onun belası oldu. Gerçek şudur ki
ABD halkının ezici çoğunluğu, işlerin eskisi gibi devam
etmesini kesinlikle istemiyor. Toplumdaki koşullar ve
ilişkilerden olan hoşnutsuzluk artmaktadır.
Donald Trump, “Ben egemen çevrelerin baş belasıyım”
diyerek, bu durumu yalancı propaganda ile istismar etti.
Oysa bu emlak milyarderinin gerçeği şudur ki, egemen
çevreler arasında bizzat kendisinin bir eli yağda bir eli
baldadır! Donald Trump seçim kampanyasında aşikar
sahte bir sosyal demagoji ile sahneye çıktı – “İşyerlerini koruyacağım, ABD ekonomisini güçlendirip herkese
refah ve varlık getireceğim” diye ve benzeri boş vaatlerde bulunuyordu. Bu vaatleri darmadağın bir biçimde,
medya üzerinden milyonlarca kez yayılan tam bir yığın
yalan, entrika ve milliyetçi, kadın düşmanı ve antikomünist kışkırtma ile karıştırarak kitleleri yanıltmak istedi.
Şimdi Almanya’da burjuva medyası, haberciliğinde kitlelere veryansın edip duruyor, “Amerikan halkının tümü
sağa kaymıştır” diye. Oysa ABD’de de bir toplumsal kutuplaşma gözle görünür oldu; öyle bir kutuplaşma ki sağa eğilimin yanı sıra güçlü bir sol eğilimi de vardır. Örneğin medya, ön seçimlerde başkan adayı Bernie Sanders’in, mali kaynakları ve medyadaki varlığı Hillary
Clinton’a kıyasla çok daha düşük olduğu halde uzun süre
rakibiyle başa baş olduğundan hiç söz etmiyor. Bernie
Sanders, açıkça sosyalizm fikrini desteklediğini bildirmiş
ve bununla özellikle gençler arasında coşku uyandırmıştı.
Elbette ki Donald Trump sağcılar süprüntüsünden şimdiye kadar oy kullanmamış kişileri ve sınıf bilinci düşük
insanları harekete geçirmeyi başardı. Fakat oy hakkı olup
da oy kullanmayanlar grubunun oranı yaklaşık yüzde 40
idi1 – yani bu grup hala en büyük “parti” oldu. Oy kul1

Baden-Württemberg eyaleti “Landeszentrale für politische Bildung” kurumunun 15.11.2016 tarihinde bildirdiği ön sonuçlara
göre.
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lanmayanlar arasında bu kez, bilinçli olarak iki sahte alternatiften hiçbirine oy vermek istemediler. İlerici ve
devrimci güçlerin çıkardığı “Ne veba ne de kolera” sloganı özellikle gençler tarafından benimsemişti. Ayrıca oy
hakkı olmayan göçmenler, gençler ve seçime kayıt olmayanlar da, Donald Trump’ın lehinde bulunanlardan çok,
kendisine karşı duran protesto potansiyelinin bir parçasıdır. İşte Donald Trump, oy hakkı olanların yüzde 30’undan bile oy alamadığı halde başkanlığa girecek. Seçimde
genel anlamda seçmenlerin en büyük kısmı taktik açıdan,
yani her şeyden önce daha çok reddettikleri adayın başkanlığa girmesini engellemek amacıyla oy veriyordu. Bütün bunlar, burjuva demokrasisinin ne gibi bir maskaralık olduğunu, burjuva parlamentarizminin bunalımının artık çok yaygın hale geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla ABD’deki seçim kampanyası sonucu,
kitlelere bakacak olursak, her şeyden önce gitgide daha
çok bir toplumsal alternatif arayışı içinde bulunduklarının ifadesidir; işte bu durum, dünya çapında yaşadığımız bir gelişmedir. ABD seçim kampanyasında,
son tahlilde, hem Donald Trump’ın hem de Hillary
Clinton’ın demagojisini ortaya çıkaran, hem ileri solcu
ve güçlü alternatif eksikti.

Bu durumdan çıkarmamız gereken sonuçlar
nelerdir?
STEFAN ENGEL: Günümüzde, bir dizi ülkede sağa kaymış
olan hükümetlerin görev aldıktan ancak kısa bir süre
sonra zorluklara düştüğünü görüyoruz. Demokratik güçler arasında, ilk günlerde kapıldıkları şoku atlattıktan
sonra kitlelerin protestosu ve tavır alma isteği daha da
tahrik edilir. Örneğin Macaristan’da Viktor Orbán öngördüğü bir dizi projeleri gerçekleştirememiş, Polonya’nın aşırı gerici hükümeti aile ve demokrasi düşmanı

önemli yaptırımlardan vaz geçmek zorunda kalmıştı,
Fransa ve Almanya’daki bazı anketlerde hükümetler bir
süre en düşük destek seviyesine düştüler. Çıkarılması
gereken en önemli sonuç, bütün dünyada gerçek
ilerici alternatiflerin güçlenmesi, yani dünyanın bütün
ülkelerinde marksist-leninist ve devrimci güçlü partilerin
inşası, devrimci güçlerin birleşmesi, ICOR örgütünde
koordinasyon ve işbirliğinin gerçekleştirilmesidir. Biz bu
alternatifi Almanya’da da oluşturup, onu demokrasi,
özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde önemli toplumsal güç halinde geliştirmemiz gerekiyor. ‘Internationalistische Liste/MLPD’2 adlı girişimin çıkardığı bir
bildiride şöyle deniliyor: “Günümüzde kitlelere gerçek bir
toplumsal alternatif sunabilen güçlü, ilerici, devrimci ve enternasyonalist alternatif inşa etme zamanı geldi artık. İşte
bu gerçek alternatif, ‘Internationalistische Liste/MLPD’ olmalıdır. Her kim ki gerçek bir toplumsal alternatif ararsa
onu burada bulabilmelidir!”

Bu ‘Internationalistische Liste/MLPD’nin
çalışmaları ne kadar ilerleyebildi?
GABİ GÄRTNER: Enternasyonalist ittifakın 2
Ekim tarihinde düzenlediği, 500 kişinin katıldığı seçim kongresi son derece başarılı geçti.
Kongre, yaşattığı dayanışma ruhu, iyimserlik
ve mücadeleci enternasyonalist tavırla katılanlara hayran bıraktı. Kongrede oy birliğiyle bir seçim manifestosu, ittifak içindeki işbirliği ilkeleri
ve aday olma ilkeleri çıkarıldı, seçim kongreleri arasında
karar organı olacak bir ittifak konseyi seçildi vs. Kongreden sonra 2017 parlamento seçimi için eyalet aday listelerinin çoğu hazırlanmış, ilk “Direktkandidat” adı verilen
2

www.internationalistische-liste.de

Enternasyonalist İttifak, önemli bir ilerleyiştir – sağlamlaştırılıp genişletilmelidir
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İttifakı atılımcı bir biçinde inşa edelim – gelen grupları topluca hitap
ederek ittifaka kazanalım!

ve doğrudan seçilecek adaylar belirlendi, bazı seçmen girişimleri de artık kurulmuştur. Adaylar, bütünüyle bu ittifakın programının çok yönlülüğünü ifade eden geniş bir yelpazeyi temsil etmektedirler: çelik ve maden işçileri, sendikacılar ve işyeri temsilcileri, mücadeleci mandıracılar, mücadeleci kadın hareketi militanları, isyankâr
gençler, birçok Kürt, Türk ve Filistin kökenli göçmen
vs. içermektedir. ‘Internationalistische Liste/MLPD’ ittifakı bireyler, göçmen örgütleri, yerel sol gruplar, gençler
gruplarını vs. birleştirmektedir. Bu toplumsal yelpaze,
yeni alternatifin ne kadar büyük potansiyele sahip
olduğunu gösteriyor! Hükümetin ve burjuva partilerinin sağa kaymasına karşı mücadelede geniş bir ittifakın
oluşturulmasında iyi bir başlangıç yaptık. Ancak bu ittifak şimdi daha yüksek bir düzeye ulaştırılmalıdır. Çünkü
gerçek mesele şu ki bu ittifak gelecekte antiemperyalist, ilerici ve enternasyonalist birleşik cephenin temellerini atar. Onun önemi, önümüzdeki seçimin çok
ötesine uzanan bir perspektif açmasıdır! Enternasyonalist İttifak, geniş kitleler arasında gitgide daha derin kök
salması gereken bir harekettir. Bu ittifakı inşa etmenin
şu anki ana yöntemi, ittifak için destekleyiciler kazanmaktır. İttifak, sadece çok çeşitli temsilci ve örgütleri
kapsamadığı, aynı zamanda kitleler arasında derin kök
saldığını göstermelidir. Şu anda – 17 Kasım günü –
2774 destekleyicinin imzasının kayıt edilmesi, mümkün
ve gerekli olan sayıların çok altındadır. Elbette ki yıl sonuna kadar 10 ile 15 bin destekleyici kazanılabilir ve kazanılmalıdır.3 Her kim ki hükümetin sağa kaymasına karşı duruyorsa, bu gelişmeye ve AfD gibi aşırı gerici güçlere karşı başka dayanışçılarla birleşmek istiyorsa imza vermelidir! İnsanlar, toplumun sol kutbunda
güçlü ilerici bir hareketi birleştirip güçlendirmeye büyük ihtiyaç duymaktadırlar.
‘Internationalistische Liste/MLPD’nin parlamento seçimi ve NRW eyalet meclisi seçimine katılması, Enternasyonalist İttifakın şu
anda somutlaştığı örgütlenme biçimidir.
Çalışmamızda, bilinç aşamalarının farklılığına daha iyi dikkat etmeliyiz; dolayısıyla
3

2 Ocak 2017 tarihi itibariyle destekleyici imza sayısı
7512’ye ulaşmıştır – çev.
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yapmamız gereken şudur:
bir, gereken destekleyici imzalarını toplayarak Enternasyonalist İttifakı hareketini en geniş çapta inşa;
iki, listelerimizin ve adaylarımızın her iki seçime katılmasını destekleyenlerin imzalarını toplamak ve her iki seçimle ilgili seçmen girişimlerine katılımcılar kazanmak;
ve
üç, MLPD ya da mücadeleci muhalefetin çeşitli örgütlenmeleri ya da ittifak için yeni üye kazanmak.
Bu çalışma, her alanda faaliyetlerimizin ana fikri olmalıdır – ister işletmelerde, ister kadın çalışmasında, ister çevre, gençlik ve enternasyonalizm çalışmasında.
Toplumsal kutuplaşmanın gelişmesini doğru değerlendirirsek şanslı olacağız.

MLPD Onuncu Parti Kongresini bir yıldan uzun
sürede hazırlamıştır. Şimdi gerçekleşti. Onun en
önemli sonuçları nelerdi?
STEFAN ENGEL: Sonneberg Parti Kongresinin
boyutu ve önemi sadece toplumun bütünündeki durum bağlamında anlaşılabilir. Toplumsal gelişmeler, çeşitli sorunlarda bir dönüm noktasına gelmiştir. Almanya’daki tekelci devlet kapitalizminin onyıllarca gösterdiği göreceli istikrar çözülme eğilimine girmiştir; Merkel
hükümeti yıllarca göreceli huzur sağlamayı başarırken,
sınıf bilinci şimdi yine hareketlenmiştir. Kitlelerde ve
özellikle gençler arasında artan hoşnutsuzluk artık kitle
eylemlerine yansımaya başlamıştır. Onuncu Parti Kongresi, marksist-leninistlerin, hükümetin sağa kaymasına, emperyalizmin bunalıma yatkın olmasına ve kitlelerde görünen ruh hali değişimine yanıtıdır.
Onuncu Parti Kongresi, MLPD’nin yeni bir toplumsal
role girmesi için gereken özdeğişim ve öğrenme sürecini
büyük adımlarla ilerletmiştir. Kongre, örgütümüzün, düşünce tarzı ve sistemik düşünce öğretisi düzeyinde diyalektik yöntemi uygulama yeteneğini teori ve pratikte ne
kadar kapsamlı olarak benimsediğini ortaya koymuştur.
Bu, MLPD’nin herhangi yeni ve beklenmedik gelişmeler
dahilinde hangi sorunlar olursa olsun, yaratıcı bir biçimde değerlendirip çözecek durumda olduğunu göstermiştir. Bu durum, parti kongresinin şu en önemli beş sonu-
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Kongre delegelerinden değerlendirmeler:
“Partinin kalbini hissettim”
Parti kongresine ilk defa katılıyorum; burada gerçekten partinin
kalbinin atışını duydum, hissettim. Bütün bunları yaşamak, beni
duygulandırdı.

“Geniş görüş birliği vardı”
Parti kongresinde büyük görüş birliği içinde çalışıldı. Karışıklık yoktu, çatışma yoktu, geniş görüş birliği vardı. Bu sadece delegelerin
davranışlarından değil, yerel parti gruplarındaki hazırlıklardan dolayı da mümkün oldu. Kongre yorucuydu, yapılacak çok iş vardı.
Fakat kongreden daha güçlü çıkacağımızdan eminim.

“Her sorun çözüldü”
Özellikle çok iyi bulduğum şey, gerçekleştirdiğimiz proleter tartışma kültürüydü: çelişkilerin çıktığı her sorun çözüldü. Çok çelişki
çıkmamıştı zaten.

cunda belirginleşmiştir:
Parti kongresi, Merkez Komitenin çalışma rapor tasarısının tartışıldığı ve oy birliğiyle kabul edildiği gündemde
odaklandı. Sunulan raporun oy birliğiyle kabul edilmesi
tüm partinin kendi yönetimine büyük güven duyduğunun ifadesiydi. Aynı zamanda özgüvenle bir dizi hata ve
zayıflık eleştiri ve özeleştiri temelinde değerlendirilip
aşılmış, onlardan yaratıcı bir biçimde ders ve sonuçlar çıkarılmıştır. Önceki parti kongrelerinden hiçbirinde
kongreye sunulan çalışma rapor tasarısı üzerindeki tartışmalar diyalektik yöntemin o kadar yüksek düzeyli bilinç
içinde uygulanmasıyla iç içe geçmemiştir diye düşünüyorum.
Onuncu Parti Kongresinin özelliklerinden biri de
MLPD Parti Programındaki değişiklikler hakkında tartışma ve karar verilmesiydi. Kongre 1982 yılında çıkarılan
ve doğruluğu kanıtlanan parti programını onaylamış ve
aynı zamanda çalışmalarımızda program konuları hakkında 2000 yılından bu yana elde ettiğimiz bilgi ilerleyişine göre genişletmiştir. Değiştirilmiş programla kitlelere karmaşık toplumsal gerçekliklerde mükemmel yol
gösterici kılavuz sunulmaktadır.
Merkez Denetim Komisyonun (MDK) çalışma raporu üzerindeki tartışma önceki parti kongrelerinde olduğu gibi bu kezde de çok özellikliydi. MDK’nin MK
üzerinde yukarıdan yaptığı bağımsız denetim, eski devrimci partilerin revizyonistçe yozlaşmasından çıkarılan
en önemli sonuçlarından biri ve MLPD’nin yeni tip parti
sıfatının esas özelliklerinden biridir. Hem MDK hem de
tüm partinin diyalektik yöntemle kadro çalışması yapma
yeteneğini güçlendirmesi ve MDK’nın Merkez Komite
üzerindeki denetiminde bağımsızlığını daha da pekiştirmesi, MLPD’nin önündeki görevlerle başa çıkabilmesi
için esaslı önem taşımaktadır.
Bugüne kadarki parti kongrelerinden en iyi ve en yoğun
adaylar listesinden işçi ve kadın payı yüksek, güçlü ve
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gençleştirilmiş yeni merkez komite seçebildik.
Ve son olarak, MLPD’nin en üst yönetim kadrosundaki nesil değişimini yoluna konması, belki kongrede
partinin geleceği üzerinde alınan en önemli kararlardan
biridir.

Parti kongresinin hazırlanışı niçin o kadar çok
sürdü? Sorunlar mı çıktı?
GABİ GÄRTNER: MLPD’nin parti kongrelerini
belirleyen iki öğe, demokrasinin yoğun bir biçimde gerçekleştirilmesi ve yaratıcı ideolojikpolitik çalışmadır. Parti kongreleri sınıf mücadelesinde yerine getirilmesi gereken görevlerle son derece sıkı bağlantı içindedirler.
Kongrelerimiz, geçenlerde bir kez daha CSU’nun parti
kongresinde gördüğümüz boş formalite, önceden belirlenmiş mizansen ve mevki kavgalarından ibaret değildir.
Ve kongrelerimiz, Yeşiller’in Münster parti kongresinde
tanık olduğumuz gibi sapır sapır çürük uzlaşma forumu
da değildir. MLPD Parti Kongresi, hakikaten partinin
en yüksek organıdır; verdiği kararlar, partimizin ideolojik-politik çizgisinin belirlenip geliştirilmesinin bir parçasıdırlar; kongrede seçilen yeni MK parti kongresinin
kılavuz kararlarına sıkı sıkı bağlıdır. Tüm parti içinde
MK çalışma raporu tasarısı ve Parti Programı tasarısı
üzerine sürdürülen tartışmalar bütün üyelerimizin ideolojik-politik girişkenliğini geliştirmiştir. Bu tartışmalardan her iki tasarıya ilişkin 3100 önerge çıktı; parti kongresi için delegeler tarafından, aralarında 147’si yazılı metin biçiminde olmak üzere toplam 293 konuşma hazırlandı. Tabii ki bu süreç zaman ister; dolayısıyla başlangıçtan beri ona göre planlamıştık! Bir de göz önünde bulundurmak gerekir ki MLPD tüm bu tartışma sürecinde
aynı zamanda kapsamlı pratik faaliyetler gösteriyordu;
örneğin partimizin Kürt kurtuluş hareketiyle yaptığımız
dayanışma anlaşmasıyla ilgili olarak muazzam çalışmalar
gerçekleştiriyorduk.
MK parti kongresinin hazırlanması çerçevesinde parti
tabanı ve kitleler ile marksist-leninist sosyal çalışma, proleter mülteci politikası, marksist-leninist gençlik çalışması ya da yeni-emperyalist ülkelerin ortaya çıkması ve bir
dizi başka konu üzerine parti içi ya da kamuoyuna açık
toplam 64 toplantıda tartışmıştır.
Şimdiye kadarki parti kongrelerinde MK seçiminde
en iyi kadro mevcudunun elde olması da, çok titiz ve
yoğun geçen hazırlıklarla ancak anlaşılabilir. Örneğin
adaylar mevcudu, seçilecekleri mevkilerine oranla yüzde 40’tan fazla idi. Bütün adaylar, ilkeler açısından göreve uygundu. Yeni seçilen merkez komite üyelerinden
yüzde 40’ı 40 yaşının altındadır. Yüzde 70’inin proleter
sınıf konumuna sahiptir. Merkez kurullarımızdaki kadın oranının yüzde 45’e artması da olağanüstü bir
olaydır. MLPD’nin kadınların uzun süreli bir biçimde
ilerlemesini sağlamasının zaferidir!
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MLPD yeni tip devrimci partidir; demokratik merkeziyetçiliği gerçekleştirmesiyle gurur duyabilir. Hangi partinin parti kongresi hazırlama ve düzenleme biçimi olursa
olsun, hiçbirinin MLPD’ninkinden daha demokratik
yöntem uygulanmadığından eminim. Özellikle burjuva
ve küçük burjuva partilerinde, demokrasi diye boş laf
atılırken üyelerinin kitlesi tartışma ve bilgi kazanma sürecinden uzak tutulur. Oradaki görevler ne varsa, atanacak
kişiler zaten yönetici parti kurulları tarafından kongre
öncesinde belirlenir.

Yeni-emperyalist ülkelerin ortaya çıkması ile ilgili
tahliller neden çok önemlidir?
GABİ GÄRTNER: 2008 yılında patlak veren dünya ekonomik ve mali krizi emperyalist dünya sisteminin gelişmesinde bir kesintiydi. Bu bağlamda dünya ekonomisinde
hız kazanan bir süreç, bir dizi yeni-emperyalist ülkenin ortaya çıkışıdır.
Bu yeni gelişme nedeniyle emperyalistler arası rekabet o
kadar tırmanmıştır ki üçüncü dünya savaşı tehlikesi
bile artmıştır. Suudi-Arabistan veya Türkiye vb. yeni-emperyalist ülkeler, Suriye’de veya Yemen’de ne pahasına
olursa olsun yeni nüfuz bölgeleri ele geçirmeye çalışırken eski emperyalist ülkeler tam aynı saldırganlıkla kendi
nüfuz bölgelerini olduğu gibi korumak için savaşmaktadırlar. Birçok insan, Halep muharebesinde ne denli vahşiyete başvurulduğundan son derece şaşkındırlar. Bu yok
etme savaşında genel olarak bütün emperyalistler sorumluluk taşımaktadırlar.
Bugünkü çok kutuplu dünyada, hiçbir emperyalist ülkenin, dünyanın yeniden paylaştırılması hakkında hedeflerini kayıtsız şartsız dayatması mümkün değildir. NATO
içerisinde ve Avrupa Birliği’nde de Rusya’ya karşı nasıl
bir tavır alınacağı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar
ve BM’nin yaygın iktidarsızlığı, sözü geçen bu uluslararası kurumların açık bunalıma düştüğünün işaretleridir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye sorunu hakkında hiçbir karar veremedi, çünkü veto hakkına sahip
ülkeler birbirlerini bloke ettiler. Emperyalistler, küresel
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ölçekte bile tehlikeli çatışma alanı olan Ukrayna’da da iki
seneden beri süren savaşı hala sonlandıramamışlardır.
Bu konular üzerindeki tartışmalarda dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, bizim bütün emperyalistlerin
hareketlerini şiddetle kınamamızdır; burjuva medyasının şu anda maksatlı bir biçimde sırf Putin’i ve Esad’i
eleştirmesinden etkilenmememiz gerekir. Önemli bütün
emperyalistler şu ya bu biçimde savaş kışkırtıcılığı yapmakta, IŞİD, En-Nusra Cephesi ve benzeri faşist grupları ya doğrudan ya dolaylı olarak desteklemekte, Yemen’de savaş yapmakta, silah ihracatlarıyla dünya kadar
para kazanmaktadırlar vs.
Uluslararası marksist-leninist ve işçi hareketinde yeniemperyalist ülkelerin ortaya çıkması konusu gündeme
getirilip üzerinde hararetli tartışmaların başlanmasını büyük sevinçle karşılamaktayız. Onuncu Parti Kongresi bu
tartışmalara önemli katkılar sunabilmiştir; ve uluslararası
kongre misafirleriyle yapılan görüşmeler MLPD’ye bu
konuları daha derinlemesine ele alabilmesi için birçok
yararlı fikir ve öneri vermiştir. Onuncu Merkez Komite
önümüzdeki aylarda yeni-emperyalist ülkeler konusunu ele alan ve Rote Fahne gazetesine ilişik bir
“Blaue Beilage” (Mavi Ek) çıkarmak niyetindedir.

Parti Kongresi, kitleler arası ruh halinin değiştiği,
bir de MLPD’nin yeni bir toplumsal rol kazanıp
son dönemde adım adım bu rolde güçlendiği
tezlerini doğruladı. Bu gelişmeler hangi olaylara
bağlıyorsunuz?

GABİ GÄRTNER: Kitleler burjuva partilerini geçmişte genellikle – ne kadar yetersiz olurlarsa olsun – sorunların
çözülmesi için başvuracakları kuruluşlar olarak görürlerdi. Örneğin SPD, sosyal sorunlara, Yeşiller ise çevre
sorunlarına iyi bakan parti imajını korumaya çalışırlardı.
Fakat bu imajları gitgide solmak üzeredir. Her iki parti,
mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermayenin işlerini yürütme kurulu rolünü benimsediklerinden, imajları gittikçe yıpranmıştır!
Mülteci politikasına bakacak olursak: tüm diğer partiler
mültecilerin ülkeye girişi konusunda aynı
gerici tutumu benimsemişlerdir; “Kısıtlamak gerekiyor” diyorlar bir ağızdan. Sadece MLPD, proleter bir mülteci politikası benimsemiş olup, mültecilerin buralara BM Mülteci Sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak geldiğini, aynı zamanda ikinci veya üçüncü sınıf insan
olarak görülemeyeklerini savunmaktadır.
Bu yüzden Almanya’da mültecilerin yerleşme özgürlüğünün tahdidinin (“Wohnsitzauflage”) geriye dönük olarak uygulanmasının örgütlü bir mücadele ile engellenmesi, başta Gelsenkirchen’de olKuzey Suriye'de Kobanê kentinin 2014'te bombardımanlanması: Yenı-emperyalist ülkelerin
ortaya çıkışıyla emperyalistler arası rekabet tırmanmıştır
mak üzere Pazartesi Yürüyüşlerinin,
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deleci madenci hareketi “Kumpel für
AUF”a başvurmaktadırlar.
İşletmelerin kapatılması durumlarında,
işten çıkarmalarda her bir işyerini koruma mücadelesi de MLPD’ye özgü
bir özelliktir. Sol Parti dahil bütün burjuva partileri, bu durumlarda kendilerini
olabilecek en iyi sosyal plan koymak zorunda hissetmekle yetinmektedirler; çünkü onların hepsi, her bir işyerini koruma
mücadelesi “gereksiz” olduğu hakkında
hemfikirdir. Oysa özellikle Opel Bochum işçileri şunu göstermişlerdir ki, direniş yolu hem işçi hareketinde hem de
halkta büyük destek görür.
Aynı zamanda MLPD’nin kitleler arasınMültecilerin yerleşme özgürlüğünün tahdidinin (“Wohnsitzauflage”) geriye dönük uygulan- da kazandığı yeni toplumsal rol, varolan
masına karşı mücadele başarılı çıktı – tüm burjuva partilerinin mücadeleye çetin bir biçimde güç yapısı nedeniyle örtbaş edilmekte,
karşı koymalarına rağmen
engellenmektedir. Bizi halktan tecrit etmültecilerin, MLPD, Rebell ve partilerüstü seçim ittifak- meye çalışılmaktadır. Burjuva medyasında sistematik bir
larının ortaklaşa elde ettikleri büyük bir başarıdır. Sonuç biçimde Pegida, AfD ve benzeri sağcı güç ve partilere ilolarak gerici “Uyum Yasası”nın bir esas öğesi etki- gi çekilirken, MLPD genel olarak hala yok gibidir. Bize
siz kalmıştır. Daha önemlisi, bu başarı tüm burjuva yakın olan siyasi çevre, kitlelerin özörgütlenmeleriyle, örpartilerinin çetin bir biçimde karşı koymalarına ve bası- gütlü hareket ve girişimlerle ve de bireylerle olan ilişkinın neredeyse her gün karşımıza antikomünist saldırılar lerimiz son iki yıl içerisinde çoğalmıştır. Ne var ki
yapmasına karşın elde edilmiştir.
MLPD’nin eylem ve etki alanı ve sahip olduğu örgütleVW bunalımına da bir göz atalım. VW ve benzeri hol- me gücü, kazandığı yeni rolü tam olarak yerine getirebildinglere veya ulaştırma bakanı Alexander Dobrindt’e mesi için henüz yetmiyor. Bu yüzden MLPD’nin
karşı gelmeyi hangi partinin gözü kesiyor ki? Düşün, önemli ölçüde güçlendirilmesi daha büyük önem taşıVW holdingi milyonlarca müşterisini, hatta tüm dünyayı maktadır.
devlet makamlarıyla birlikte kandırmış, isteyerek ve suç
yapma enerjisiyle çevreyi ve insanları zehirlemiş – ve Parti Kongresi parti yönetiminde bir nesil
ulaştırma bakanı Dobrindt ne yapıyor? Almanya’daki değişimini başlatma kararını verdi. Nesil değişimi
VW müşterilerinin tazminat alamayacaklarını bildiriyor; ne demek?
oysa ABD’de kandırılan her VW müşterisi en az 5000
Dolar tazminat alıyor. Bütün burjuva partileri, kendili- STEFAN ENGEL: Ben daha 2015 başında merkez
ğinden anlaşılırmış gibi, hilenin sonuçlarını emekçilerin, komiteye, Onuncu Parti Kongresinden sonra
kent ve kasabalarda kitlelerin ve vergi mükelleflerinin sağlık nedenlerinden dolayı parti başkanlığı gökarşılayacaklarını, zararları kendileri ödeyeceklerini kabul revini bırakacağımı bildirmiştim. Sağlığım
etmektedirler. Yalnızca MLPD – eski VW yönetim baş- açısından tam anlamıyla yerine getirekanı Martin Winterkorn olsun, VW’nin yönetim kurulu mediğim bir sorumluluk yüklenmek,
olsun, denetleme kurulu olsun – hileden sorumlu olanla- kendimi bağlı hissettiğim ilkelere kesinlikle ters
rın zararları kendi servetlerinden karşılayıp, karşılarına düşüyor.
ceza kovuşturmalarının açılması gerektiğini savunuyor.
Diğer tarafta, parti yönetimini genç nesle bırakmanın zaMadencilik sektöründe de MLPD ve mücadeleci ma- manı geldi artık. Çünkü Monika Gärtner-Engel ile ben,
denci hareketi, ayni ücret olarak verilen kömür hakkının bu büyük görevi nasıl yapacaklarını öğrenen genç nesle
(“Deputatkohle”) ortadan kaldırılmasına, yeraltında ze- elimizden gelen her türlü öğüt ve yardım verecek duhirli atıkların depolanmasına ve taşkömürü sektörünün rumdayız.
tam kapatma planlarına karşı mücadelesiyle defalarca bir
süre kanaat önderliğini kazanabildi. Henüz faal olan ve- Parti kongresinin oluşumu:
ya emekliliğine ayrılmış madenciler ve onların aileleri, Delegeler ortalama 49 yaşındaydı. Onların en yaşlısı 76, en genci
emekli maaşının bir parçası olan kömür tesliminin dur- 20 yaşındaydı. Yüzde 54’i erkek, yüzde 46’sı kadındı. Yüzde 77’idurulmasına karşı mücadele ederken, sosyal-demokratla- nin sınıf konumu proleter, yüzde 23’ününki ise küçük-burjuva idi.
rın kendilerinin bunu kararlaştırdıklarını anladıkça müca-
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öğrenecek; aynı zamanda diğer görevlerden ayrılıp tüm enerjisini yeni görevine yöneltecektir. Bense
sonra merkez yönetimi üyesi olarak enerjimi teorik organımız REVOLUTİONÄRER WEG’in yönetimine
yönelteceğim. Monika GärtnerEngel aslında elbette benim yerime parti başkanlığı görevini yerine
getirecek durumdayken, kendisi de
MK kurul toplantısı kararlarını kayıtsız şartsız desteklemektedir.
Monika 2016 Temmuz ayında
ICOR’un başkoordinatörlüğünü
ve şu andan itibaren MLPD’nin
çalışmalarının
Resimde Bottrop'ta görüldüğü gibi maden kapılarında MLPD'nin ikna çalışması – partinin bir özelliği enternasyonalizm
yönetimini devralmıştır. Bu adımBu nesil değişimi sürecini uzun bir süre üzerinden hazır- larla yeni parti başkanımıza önemli bir destek sağlanmışladık; yıllardır çeşit çeşit eğitme yöntemlerine özellikle tır; çünkü bu sorumluluk alanlarından hepsi önceden
ağırlık veriyoruz. Sonuç olarak, en üst görevleri bile üst- parti başkanındaydı.
lenmeyi öğrenmek için gereken yeteneklere, deneyimlere Gabi devrimci bir işçi olarak parti yönetiminde 13 yıllık
ve özellikle de istekliliğe sahip ve göreve uygun bir dizi tecrübeye sahip olup, özellikle partinin örgüt işleri sekrekadro yetişmiştir.
teri olarak üstün hizmet sunmuştur. Net ve mantıklı düGörevlerin zamanında genç nesle verilmesi MLPD’de şüncesi, büyük öğrenme kabiliyeti ve istekliliği vardır.
artık gelenek haline gelmiştir. Bizzat ben, bundan 37 se- Tüm kişiliği ile üstleneceği görev için gereken otoriteyi
ne önce zamanın KABD4 merkez yönetiminin en genç de ifade etmektedir. Özellikle de işçi, kadın ve gençlik
üyesi iken siyasi yönetici ve sonra parti başkanı seçilmiş- hareketi üzerinde büyük etkileyiciliğe sahip olup, Kobatim. Tabii ki Willi Dickhut5, daha yüksek bir ideolojik- nê’de çalışan Kızıl Tugayların yönetiminde büyük isim
politik düzeye ve zengin deneyimlere sahipti ama, bilinç- yapmıştır.
li olarak Merkez Komite üyeliği için adaylığını koymayıp, Onuncu Parti Kongresi planlanan bu nesil değişimine
tüm dikkatini genç yoldaşların bilgilendirilip eğitilmesine tam olarak destek verdi, tüm parti de kendi özdeğişimini
yöneltiyordu. Sonuç olarak, Willi Dickhut’un 1992’de gerçekleştirerek nesil değişiminin başarıyla sonuçlanmavefatı parti çalışmaları için derin kesinti olmamıştı, öyle sına katkıda bulunmayı taahhüt etti. Parti başkanlığını
ki Willi Dickhut’un kaybının büyük sorunlar olmadan yaptığım 37 senelik dönemde parti içinde, parti dostları
üstesinden gelmiştik.
arasında ve uluslararası marksist-leninist harekette kaUluslararası hareketin acı deneyimlerini ve işçi hareketi- zanmış bulunduğum güven, görevimin yerine getirilmenin tarihini bir düşünelim. Devrimci partilerin yönetimi sinin önemli bir dayanağıydı. Tüm partimizin bu nesil
için uygun olan yoldaşlar zamanında yetiştirilmediğinden değişimine kuşkuyla bakmayıp, Gabi’ye aynı güven gösdolayı deneyimli önderlerin kaybolmasından sonra kaç termesi çok önemli bir dayanışmadır.
defa ani duraklamalar yaşanmış, hatta devrimci partiler
tümden çökülmüş ya da revizyonizm yönünde yozlaş- Kongre delegelerinden değerlendirmeler:
mışlardır!
“Ciddi ve güven dolu bir ortamdı”
Yeni Merkez Komitenin ilk MK kurul toplantısı iki kabizim kongremizin, Sol Parti dahil, diğer partilerden ayıran
rara varmıştır. Bir, ben onuncu kez MLPD Parti Başkanı Beni,
ciddiyeti etkiledi. Tüm bu ciddiyetle gündemde olan konuların
seçildim. Fakat bu seçim sadece geçici olarak, yani 2017 büyüklüğüne rağmen birbirimize her zaman aynı haklar temelinde
Nisan ayı başına kadar geçerlidir. Oy birliğiyle verilen davrandık ve karşılıklı güven gösterdik.
ikinci kararla Gabi Gärtner 2017 Nisan ayı itibariyle
“İlerideki görevler için yeterlilik kazandık”
yeni parti başkanı seçildi. Gabi o tarihe kadar benim
Kongrenin göze çarpan yanı, kendimizi ilerideki görevler için gereyanımda yeni başkan yardımcısı olarak sonraki görevini ken yeterliliği kazanmak için büyük kararlılıkla mücadele edilme4

= Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands (“Almanya Komünist İşçiler Birliği”), çev.
5
Willi Dickhut (d. 1904 – ö. 1992), eski KPD’de (“Almanya Komünist Partisi”) görevli, marksist-leninist ve Hitler faşizmine karşı direnişçiydi. Yeni tip parti fikrini geliştirdi ve MLPD kuruluşunda
önemli yer aldı, çev.

siydi. Aynı kararlılığı gerek hata yapan ve bu hataları aşmış olan
yoldaşlarda gerekse de yeni yetişen görevlilerde gördüm.

“Her şey çok iyi düzenlenmişti”
Her şey çok iyi düzenlenmişti, kültür ve spor dahil. Tartışmalar
çok yönlüydü, örneğin yeni-emperyalist ülkeler üzerine.
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Parti yönetiminde ve merkez düzeyindeki çeşitli başka
görevlerde başlatılan nesil değişimi kadromuzdaki yoldaşların en az yüzde 50’sinin mevzi değişimine yol
açacaktır. Parti bu büyük projeyi ancak kolektif olarak
başarıya götürebilecektir.

Parti yönetiminde nesil değişimi uzun bir sürede hazırlanmıştır, tam
zamanında gerçekleştiriliyor

Bu nedenle Onuncu Parti Kongresi öncesinde başladığımız eleştiri ve özeleştiri kampanyamızın devam etmesi
de gerekli olacaktır. Yeni Merkez Komite bu bağlamda
yeterlik ve kalite kazanma atılımı kavramını ortaya
atmıştır. Bu kavramın anlamı, herbirimizin yeni görevde
gereken en yüksek beceri düzeyini benimseye çalışmak
ve yaptığı işler hakkında hiç sarsılmadan “İşçiler için
mutlaka en iyi iş yapmak gerekir” ilkesini uygulamaktır.
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sizm-leninizm bakış açısıyla yaratıcı bir biçimde çözümlemesi, marksizm-leninizmi geliştirmesi hayati önem taşımaktadır. Onun içindir ki teorik organımız REVOLUTİONÄRER WEG’in Burjuva ideolojisinin bunalımı ve düşünce
tarzı öğretisi konusunu ele alan sonraki sayısının hazırlanması ilgi odağıdır.
Burjuva ideolojisinin bunalımı, kamu oyunun çarpıtılmasında sürekli olarak yeni tür ve yöntemlerinin kullanılması arayışlarının gerekçesidir. MLPD’nin inşası, esas
olarak burjuva ideolojisinden kaynaklanan küçük-burjuva düşünce tarzı ile mücadelede proleter düşünce tarzının üstünlüğünü sağladığının tarihidir. Söz konusu mücadelenin önemi epeyce artmaktadır; dolayısıyla teorik
organımızın bu yeni sayısının hazırlanmasını azimle devam ettirmeliyiz.
Buna paralel olarak, MLPD’nin Stalin’in rolü üzerine bazı biyografik düşünceleri üstünde çalışmaktayız. Bu eser,
Stalin’in hayat eserini eleştirel bir biçimde değerleyen bir
polemik olacaktır. Kitlelere, “stalinizm” ve “maoizm”
yolundaki kışkırtmaların çürütücü etkisinden kurtulabilmelerini sağlayacak bilgilerin sunulmasının zamanı gelmiştir artık.

Parti başkanlığını bir başkasına bırakacaksın ama
bu, emekliliğe ayrılmaya benzemiyor!
STEFAN ENGEL: Marksist-leninist olmak demek, emekli
olunca rahat bırakacağın bir iş değil, hayata devrimci
bakışla yaklaşmak demektir. Uluslararası devrimi hazırlama sürecinde yapacak çok şey vardır; bu süreçte
devrimci işçi hareketinde uzun yıllarda kazandığım teorik ve pratik deneyimlerimi devreye sokmaya devam
edeceğim.
Kendimi teorik çalışmalara ve REVOLUTİONÄRER WEG
organımızın yazı kurulunun yönetimine odaklayacağım. Partimizin ortaya çıkan önemli yeni soruları markKongre delegelerinden değerlendirmeler:
“Delegelerden çok şey istendi”
Partimiz tam bir yıl boyunca belgelerle uğraştı, önergeleri hazırladı. Daha bu hazırlıklar esnasinda çok şey değiştiğini hissettim.
Bütün bunlar delegelerden çok şey istendi.

“Adayların yüksek bilinç düzeyi beni etkiledi”
Kurullara adaylık göstermeye hazır olan yoldaşların yüksek ideolojik-politik düzeyine sahip olmaları beni etkiledi. Kurul seçimleri
zordu, çünkü bütün adaylar gerçekten uygun göründü. Seçimlerden iyi bir “karışım” çıkmış gibime geliyor.

Stefan Engel'in ve MLPD'nin teorik çalışması dünya çapında takdir
görüyor

Tabii ki ben, yeni parti yönetimimize gerekirse elimden
gelen her türlü öğüt ve yardım da vereceğim. Fakat bunu
hiç kimse bir tür eğitmenlik veya kulisler arkasında ipleri
çeken gizli liderlik diye anlamasın. Bizde seçilmiş parti
yönetimi gerçekten yönetimimizdir. Herkesten her türlü
yardım alacaklar ama, kararları ve yaptıklarından kayıtsız
şartsız kişisel olarak sorumluluk taşımaktadırlar!
Bazı üyelerimiz, Onuncu Parti Kongresinde yaşlılık veya
hastalık nedenlerinden dolayı merkez kurullardan ayrılmışlardır. Onlar parti inşasının ilk neslinde yer almışlardı. Bu yoldaşlara yaşamları boyunca katkıları için candan
teşekkür ediyorum! Hepsi de uygun bir biçimde katkıda
bulunmaya devam edeceklerdir.
Parti yönetimindeki nesil değişimi ile belirli bir dönem
sona ermek üzeredir. Bu gerçeğin farkında olmalıyız!

Interview mit Stefan Engel und Gabi Gärtner über den X. Parteitag der MLPD – türkische Übersetzung

Şimdi parti yönetiminin başına geçen yeni nesil artık
partinin kuruluşundan sonraki parti inşasının bir ürünüdür; bu yoldaşlar, 1970’li yıllardaki parti inşasının karmaşık dönemini bizzat yaşamamışlardır. Onlar kitleler partisi olma mücadelesinin etkisiyle büyümüş, artık parti inşası ve sınıf mücadelesinin çeşit çeşit alanlarında ve uluslararası devrimin hazırlanmasına büyük katkılar sağlamışlardır.
Parti yönetiminin başındaki nesil değişimi, biraz
önce anlattığım gibi özel bir toplumsal durumun tam ortasında meydana gelmektedir. Bu yüzden bize sadece
şimdiye kadarki çalışmalarımızı ulaşabildiğimiz yüksek
düzeyde devam etme sorumluluğu düşmemiştir; sınıf
mücadelesinde cesaretli ve yetenekli bir biçimde ele alıp
yerine getirmemiz gereken önemli ve yeni gereklilik ve
imkanlar karşımıza çıkacaktır.

Bu nesil değişiminin ayırt edici özelliği nedir?
GABİ GÄRTNER: Sürecin ayırt edici özelliği, hakkındaki tartışmaların ve karar oluşturma sürecinin meydana geldiği biçimdir – çünkü
söz konusu görevlere gerçekten uygun olan
bir dizi yoldaşlarımız bulunmaktadır. Parti
Kongresi ve sonrasında toplanan MK kurul
toplantısı dayanışma ruhu içinde, heyecansızlıkla,
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herhangi rekabet davranışı gösterilmeden ve tamamen göreve yönelimlilik içinde tartışmış, sonra oy
birliğiyle karar vermişlerdir. Böylesi bir durum, her
burjuva veya küçük burjuva partisinde spekülasyonlar,
güç kavgaları, bozuşmalar ve entrikalar batağına dalacaktı. MLPD’de ise hepsi mücadelemize ve hedeflerimize
yöneliktir; bizim için önemli olan tek şey şudur: Biz devrimci işçi partisi olarak çalışmalarımızı nasıl en iyi biçimde yerine getirebiliriz – bu amaca da en uygun ve en iyi
temsilcileri nasıl ortaklaşa bulup yetiştirebiliriz? Bu demeçte Parti Kongresi ve Merkez Komiteden gördüğüm
güven için candan teşekkür ederim. Tabii ki yoldaşlarım
bana güven göstermekle kalmıyorlar, benden büyük beklentileri de var; bu beklentileri boşa çıkarmak istemiyorum.

Yeni parti başkanı neleri değiştirecektir?
GABİ GÄRTNER: Her şeyden önce önemli olan, “MLPD’ye özgü” yönetme tarzını kendi başına gerçekleştirmek
ve bazı öğeleriyle genişletmektir! Bundan önceki parti
yönetimi ve tabanı bize mükemmel bir “miras” bırakmıştır: sağlam ve çok çeşitli bir deneyim hazinesine, seçkin bir ideolojik-politik çizgiye ve iyi işleyen örgüt aygıtına sahip ve kitlelerde kök salmış partimiz vardır. Fakat
partimiz aynı zamanda hedeflerinin çıtasını yüksek tutu-

ICOR'un 2. Kobanê Tugayı'nı mükemmelce yönetmiş, son derece farklı insanları en zor şartlar altında birbirine sıkı bağlamış, bizzat son derece zor ve
ağır iş yapmış olan Gabi Gärtner (2. sırada soldan beşinci), parti başkanlığına en uygun yoldaş olduğunu göstermiştir
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Kongre delegelerinden değerlendirmeler:
“Birçok genç ve kadın seçildi”
Şimdi merkez komiteye çok sayıda genç yoldaşların seçilmesi harika bir şeydir bence – evet, tabii ki kadınların da. Hem de büyük
işletmelerden daha fazla yoldaşların. Ayrıca genç yoldaşlara yeni
görevlerini öğrenmekte yardımcı olabilecek yaşlıların da yer alması önemli zaten.

“Merkez komitenin kadro oluşumu muazzam”
Yeni merkez komitemizin kadro oluşumu muazzam. Delegeler oylarını büyük özenle verdiler. Güçlü kolektif çıktı. Nesil değişimi konusunda ve çıkarılan kongre kararlarında parti kongresinin birlikteliği belli olmuştur.

yor! Stefan Engel’in geçtiğimiz son 37 senede ve 20 yıldır Monika Gärtner-Engel ile birlikte damgasını vurduğu
bu çalışmalar bir dizi önemli özelliği içermektedir;
Onuncu Parti Kongresi de, bu özellikleri kesin olarak
gelecekteki yönetimin kılavuz ilkeleri ilan etmiştir:
■ Sarsılmaz mücadele ruhu ve demir gibi sağlam bir
proleter bakış açısı.
■ Dünyada meydana gelen yeni olgu ve önemli değişiklikleri zamanında niteleyecek ve partinin strateji ve taktiğini belirleyecek durumda olmak için tasarlama ve teori
çalışması.
■ Bir kolektifi harekete geçirme, her birinden bir şeyler
öğrenme, hem ilkelere bağlı hem yeni şeylere açık olma
istekliliği ve yeteneği.
■ Hata yapmamak ve ideolojik-politik alanda doğru ve
sağlam değerlendirme yapabilmek için diyalektik yöntemin düşünce tarzı öğretisi ve sistemik düşünce düzeyinde bilinçlice ve en üst ustalıkla uygulanması.
■ Farkları dikkate alan, ilkelere bağlı ve aynı zamanda
incelikli kadro çalışması.
■ Partiye ve kitlelere derin güven, parti tabanı ve işçilere
sıkı bağlantılar.
■ Sınıf mücadelesinde gereken cesurluk, basiret ve kararlılık.
■ Diyalektik eleştiri ve özeleştiri, “dobra dobra” söylemenin açık ve tartışmacı havası – her zaman güven ve
dayanışma ile birlik içinde.
■ Görev ayrıcalığı yapmaksızın aynı haklarla işbirliği yapılarak, proleter bir tarzının yaratılması.
■ En üst çalışma üretkenliği ile bilimsel çalışma.
Önümüzdeki aylarda sıradaladığım kalite belirtilerini benimseye devam etmek, benim ile üst düzey görevlere yeni geçen diğer yoldaşların faaliyetlerimizin odak noktası
olacak; aynı zamanda kendimize özgü yönetme tarzımızı geliştirmemiz de gerekmektedir tabii. Stefan Engel’in yönetim tarzını kopyalamak ne mümkündür ne de
aranmalıdır. Yeni yapmamız gereken şey, önümüzde duran yeni görevleri ve gereklilikleri tüm partimize dayana-
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rak kendi kendimize başarmamızdır; tabii ki deneyimli
yoldaşlardan tavsiyeler de gelecektir. Parti inşasının, sınıf
mücadelesinin ve uluslararası devrimin hazırlanmasının
ortaya koyacağı sorunlara doğru cevaplar bulmamız lazım.

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ICOR başkoordinatörlüğünü Monika Gärtner-Engel üstlendi.
Görev teslimi sorunsuz geçti mi? ICOR ileride
neler planlıyor?
STEFAN ENGEL: Görev teslimi büyük uyuşma
içinde, sorunsuz ve neredeyse kendiliğinden
anlaşılır gibi gerçekleşmiştir. Bunun nedenlerinden biri de, elbette ICOR’un niteliğini artık
sağlamlaştırabilmiş ve yeni başkoordinatörünü güvenle karşılamış olmasıdır. ICOR içinde
birlik beraberlik duygusu büyümesi ve MLPD’nin takdir
görmesi, ICOR içinde işbirliği büyük dayanışma ve çok
etkili bir biçimde gelişmektedir.
Dünyanın şu anda bulunduğu durumda ICOR büyük önem kazanmıştır. ABD’de Trump’ın başkan seçilmesinin daha yeni gösterdiği gibi, hükümetlerin sağa
kayması söz konusudur. Kitlelerin bu gelişmeden ilerletici sonuçlar çıkarabilmeleri için ICOR’a yön verici bir
rol düşecektir: milliyetçiliğe dönmek yerine bütün dünyada mutlak egemenliğe sahip mali-sermayenin diktatörlüğünden kurtuluşa ileri! ICOR’un en önemli ilerleyişi,
mücadelelerin, bir de devrimcilerin gerçekten pratikte, her şeyden önce kıta ve bölge boyutunda koordine edilmesi ve aralarındaki işbirliği olacaktır.

ICOR başkoordinatörlüğü görevi Monika Gärtner-Engel'e devredildi

Interview mit Stefan Engel und Gabi Gärtner über den X. Parteitag der MLPD – türkische Übersetzung

Kongre delegelerinden değerlendirmeler:
“Uluslararası misafirlerimize tartışmalarda söz
verildi”
Kongrenin olağanüstü niteliklerinden bir yanı, uluslararası misafirlerimizin merkez komitenin çalışma raporu tasarısı ve bir dizi başka konularda söz alabilmeleriydi. Bu konulardaki tartışmalar aslında uluslararası konferanslarda yapılır.

“Kendi hatalarına karşı aldığın tavır belirleyicidir”
Beni etkileyen şey, adayların kendi zayıflıklarını da açıkça ortaya
koymalarıydı. Stefan doğru söyledi: Önemli olan yaptığın hatalar
değil, hatalarına karşı aldığın tavırdır. Herkes hata yapmamaya
gayret göstersin ama, eğer hata yapmış ise, onu düzeltme hakkı
da var. Yani hemen köşe kimse sıkıştırılmaz. Bu bağlamda bu
eleştiri-özleştiri hareketi çok önemlidir.
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rini kamu oyunda kökleştirmek için çok elverişlidir.
ICOR bu konu üzerinde dünya çapında bir kampanya
yürütecektir. Bu kampanya ICOR’a üye olmayan partiler
tarafından da desteklenmektedir. Bu çerçevede 27 ile 29
Ekim 2017 arasında “Ekim Devriminin Öğretileri” konusunda uluslararası teori semineri düzenlenecek, ayrıca
28 Ekim 2017 gününde büyük çaplı bir uluslararası kültür gecesi düzenlenecektir. Bu alanda başka ICOR partileri de çok çeşitli girişimlerde bulunmaktadır: Rus yoldaşlar hepimizi, Sankt-Peterburg’da uluslararası gösteri
yürüyüşünü yapmaya davet etmektedirler! Nepal’de
NCP (Mashal) bu olay üzerine parti kongresini düzenleyip, 200 000 yeni üye kazanmak istiyor. Tunus’ta “Ekim
Devriminin 100. Yıldönümü” konusunda bölgesel seminer düzenlenecektir, Latin Amerika’da ortaklaşa yayınlanan bir kitabın çıkarılması planlanmaktadır. Yani Ekim
Devrimini kesinlikle nostaljik ve dogmatik bakışla anmayacağız; planlanan tören ve şenlikleri günümüz sınıf mücadelelerinin yürütülmesi, sosyalizmin kökleştirilmesi ve
uluslararası sosyalist devrimin hazırlanışıyla sıkı sıkı bütünleştireceğiz.

Bunun nasıl gerçekleşebileceğine ICOR Kürt kurtuluş
mücadelesiyle yaptığı dayanışma anlaşmasıyla yön vermiştir. Bu olay dünya politikasında ICOR’un güvenilir
güç olduğunu gösterip, örgütün etkisini geniş ölçüde arttırmıştır. Kürt kurtuluş mücadelesiyle yapılan dayanışma
anlaşması ne kadar özel bir olay olsa da, gelecekte
ICOR’un güvenilirliğini aynı şekilde kanıtlayan olaylar
Önümüzdeki aylarda en önemli görevler nelerdir?
bütün dünyada meydana geleceklerdir.
Bu arada örgütün potansiyeli fevkalade büyümektedir. GABİ GÄRTNER: Eleştiri-Özeleştiri Kampanyamızı bir
Nitekim Afrika’nın Fildişi Sahili’nden bir örgüt ICOR süre daha devam ettireceğiz. Kampanyanın amacı,
üyeliği için daha yeni başvurmuştur. Geçenlerde ICOR Onuncu Parti Kongresinin sonuçlarının eleştirel ve özeAfrika Bölümü, ICOR’a üye Afrikalı örgütlerin sayısını leştirel bir biçimde benimsenmesini bu sonuçların yaratısonraki ICOR kıta konferansına kadar iki katına çıkarma cı bir biçimde pratikte uygulanmasıyla bütünleştirmektir.
kararı vermiştir. Bu hedefin hiç de hayal olmadığı daha Faaliyetlerimizin odak noktası ise hükümetin ve burjuva
şimdiden belli olmuştur.
partilerinin sağa kaymasına karşı mücadele eden EnterICOR’un geleceğe yönelik üstlendiği önemli görevlerden nasyonalist İttifakın çerçevesinde gerçek sosyalizm için
biri, dünya barışı için mücadeledir: Günümüzde Uk- yürüteceğimiz taktik atılımıdır. Enternasyonalist İttifak
rayna, Suriye ve başka ülkelerde yaşanan vekalet savaşla- hareketinin inşası ‘Internationalistische Liste / MLPD’
rında asıl düşmanın kim olduğunu tespit edip savaşımı örgütlenme biçiminde somutlaştırılırken aynı ittifakın
ona yöneltmek gerektiğini anlayabilmek kitleler için zor yerli birimlerinin inşası ‘Internationalistische Liste /
olmuştur. Irak Savaşında başdüşmanı olan
ABD’den herkes nefret etmişti; bu durum
daha basitti. Günümüzde revizyonistler Putin’i
veya Esad’ı savunmasıyla zaten var olan karışıklığı tamamlayıp, barış hareketini tamamen
felce uğratırken alçaklık göstermektedirler.
Çeşitli ülkelerde başkalardan çok üstün ölçüde
kitlelerin durumu hakkında bilgiye ve onlarla
sıkı ilişkilere sahip olan ICOR’un bu konuda
da net ve kesin yönelim verme, üçüncü dünya
savaşı tehlikesine karşı mücadeleyi koordine
edip devrimcileştirme yükümlülüğü ve yeteneği
vardır.
ICOR bu mücadelelerde 2017 yılında sosyalizmin toplumsal alternatif olarak kökleştirilmesine büyük önem verecektir. Ekim Devriminin
100. Yıldönümü, proleter devrimin elde etmiş
olduğu bu ilk büyük zaferle toplanan deneyim- Kuzey Ren-Vestfalya’da sınıf mücadelesinin önemli odak noktaları iç içe girmiş duleri, dayandığı ilkeleri ve dünyayı sarsan etkile- rumdadır: madenciler ile çelik işçileri işyerlerinin kapanmaması için mücadele ediyor
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MLPD’yi destekleyen seçmen girişimi örgütlenme biçiminde somutlaştırmaktadır; tüm parti birim ve yönetimleri şimdi bu görevi kararlı olarak ele almalıdırlar. Atılacak ilk adım, ‘Internationalistische Liste / MLPD’nin
Mayıs 2017’de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya eyalet
meclis seçimine katılmasıdır – bunu 2017 parlamento seçim kampanyasını hazırlayan bir “Warm-up” (ısınma idmanı) sayıyoruz. Kuzey Ren-Vestfalya’da sınıf mücadelesinin önemli odak noktaları iç içe girmiş durumdadır.
Aralarında maden ocaklarının kapanmasına ve yer altında zehirli atıkların depolanmasına karşı mücadele, çelik
sektöründeki işyerlerinin yok edilmesine karşı mücadele,
okul eğitimi ve mülteci politikası hakkındaki mücadele
vs. bulunmaktadır. Bu eyalet meclis seçimi sonraki parlamento seçimi ile ilgili önemli ön sınavı olacaktır; dolayısıyla ‘Internationalistische Liste / MLPD’ kendini mutlaka en baştan itibaren toplumsal alternatif olarak göstermesi gerekir.
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larla ilgili özdeğişim sürecini gerçekleştirmezsek, büyük
sanayi işletmelerindeki etkimizi genişletmek şöyle dursun, koruyamayız bile. Dolayısıyla özdeğişim süreci tüm
parti çalışmaları için çok büyük önem taşımaktadır.
Marksist-leninist gençlik çalışmasının parti inşasının kitle taktiği olarak yürütülmesinde bazı ilerlemeler yapabildik. Bu çalışma yöntemi ise parti içerisinde genelde hala derinleşmemiştir. Oysa ki üniversite çalışmalarımızda köklü değişimler gerekiyor. Günümüzde
gençlerin yüzde 52’si üniversite öğrencisidir.
Bundan böyle gruplarımızdan yüzde 10’unu üniversite
çalışmasına yönelteceğiz; kendi kentinde üniversite bulunan her ilçe parti bölümünün Onbirinci Parti Kongresine kadar birer MLPD’ye ve birer Rebell örgütüne bağlı
üniversite grubu inşa etmiş bulunmalarına karar verdik.
Üniversite politikası bundan böyle eyalet parti yönetimlerimiz tarafından yönetilmeli, gençlik çalışmalarımızı
tüm diğer çalışma alanlarımızla bütünleştirmeliyiz.
Parti yönetimindeki nesil değişimi tüm partide büyük Faaliyetlerimizi ne kadar çok genişletsek de, yine ana
değişikliklere neden olacaktır. Partinin bütün düzeylerin- cephesinde, yani işyerlerinde yeni tip çalışmalarımızı
de ve çok çeşitli alanlara ilişkin görevlerinde yeni ve da- güçlendirmeliyiz. İleride gücümüzün ve kaynaklarımıha büyük sorumluluk üstlenmeye hazır olacak birçok ye- zın yüzde 40’ını bu alanda kullanmak istiyoruz. Birçok
ni kadroya gereksinimimiz vardır.
yeni başka faaliyete başladığımız için bu çalışma alanı biParti Kongresinin sonuçlarının esaslı olarak benimsen- raz ihmal edilmiştir. Güçlerimizin yüzde 35’ini mahalle
mesi ve gerçek bir özdeğişime neden olması özellikle çalışmasına ve yüzde 15’ini çevre koruma çalışmasına
büyük sanayi işletmelerinde çalışan işyeri parti grupları- yönelteceğiz.
mız için önemlidir. Onuncu Parti Kongresi, detaylı bir Hoşnut olmadığımız bir konu da, ajitasyon ve propaganşekilde işçi sınıfının mücadelelerini başlatıp yönetebilme- da çalışmamızda ve Rote Fahne gazetemizde ara sıra gönin yeni gereklilikleriyle ve onlara göre işçilerin sınıf bi- rülen muhakeme yoksulluğudur. Oysa sürekli olarak
lincinin ulaşması gereken düzeyle uğraşmıştır. Bu sorun- ikna edici yeni argümanları geliştirmemiz gerekir; bu
işe katkıda bulunmaya herkes çağrılıdır. Yaşadığımız gerçekler zaten sürekli olarak bol bol yeni argümanları
sunuyor!
Kitlelerin değişen okuma ve bilgi alma alışkanlıkları daha çok dikkate alacağız; güvenlik sorunlarını dikkate
alarak internetten, sosyal iletişim ağlarından vs. daha çok faydalanacağız.
Parti tabanında ve kitleler arasında
etüd ve eğitim çalışmamızı çoğaltmaya büyük önem vermekteyiz. Bu alanda başlıça yöntemlerin biri, kuşkusuz
yeniden düzenlenmiş parti programımızın çıkarılması ve kamuya açık etüd
gruplarında tartışılması olacaktır. Şu
anda etüd ve eğitim çalışmamızın
önemli temel materyallerinden biri
olarak program açımlamasını hazırlamak üzereyiz.
Ayrıca proleter mülteci politikası ve
marksist-leninist sosyal çalışma gibi
yeni alanlardaki çalışmaları da geliştirMarksist-leninist gençlik çalışmasını parti inşasının kitle taktiği olarak yürütülmesinde bazı ilermeye devam edeceğiz. Marksist-lenimeler gerçekleşti: 2016 Uluslararası Çevre Mücadele Günü'nde Bottrop'ta çocuk örgütü “Rotnist kadın çalışmasına daha çok örfüchse” üyeleri çevrenin tahrip edilmesinden kurtarılması için eylem yaptı.
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gütsel güç ve en önemli ikinci mücadele cephesi olan
çevre çalışmasına da özenli günlük çalışma sisteminde
sabit bir yer verilmelidir. Önemli başka bir nokta şudur
ki, proleter maliye politikamızı sistematik olarak devam
ettirip, 750 000 Euro bağış toplamaya karar verdik. Bu
miktarın yüzde onu ICOR’a verilecektir.

Onuncu Parti Kongresinin sonuçları nasıl
benimsenip pratiğe uygulanacak?
STEFAN ENGEL: Sınıf bilincinin yükselişi, artan
bir ölçüde örgütlenme, bilinçlenme ve aydınlanma isteğini beraberinde getirir. MLPD Onuncu
Parti Kongresi sonucunda günümüz sorunlarına ikna edici devrimci cevaplar verecek durumdadır. Üyelerimizin kongre sonuçlarıyla
derinden uğraşmaları büyük önem taşır.
Pek yakında yeniden düzenlenmiş parti programı da
çıkacaktır6; onbinlerce sayısını kitlelere sunmak istiyoruz.
MLPD ve Rebell’e yeni mücadeleciler üye kazanmak

Gerçek sosyalizm uğruna taktik atılımı
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için elverişli zamandayız ve bunu daha atılımımız başlanınca gerçekleştirmeliyiz! Bu atılımı çok yönden yürütebilmemiz için yıl sonuna kadar yüzde on yeni üye
kazanma hedefi önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için
hiçkimseyi kandırmayıp, ikna etmeye çalışmaya devam
edeceğiz. Yapılan ilk deneyimler gösteriyorlar ki, üye kazanmada büyük bir adım ileri atma zamanı çoktandır
gelmiştir! Tabii ki MLPD’ye üye olmak, kişisel yaşamda
dahil hem büyük değişiklikler ve olumlu gelişmeler beraberinde getirir; bu değişimi herkes canı gönülden gerçekleştirmelidir. MLPD devrimcilerin pratik etkinliğinin örgütüdür; özellikle işçiler partinin çalışmalarına
çeşitli ve değişik yetenekleriyle çok iyi katkıda bulunabilmektedirler.6

Verdiğiniz demeç için teşekkür ederiz!

6

Yeni program geçen Aralık sonunda çıkmıştır, çev.

