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Uzun Soluklu Mücadele ve Gençler

Siz uzun soluklu bir mücadele dönemi yaşadınız. Gençlere böyle uzun ve 
soluklu bir mücadele için ne öğütler verirsiniz?
Evvela uzun süreli kalabilmek için sağlığa çok önem vermek gerekir. Bunun için de 
muntazam bir hayat yaşanmalıdır. Ve bunu sadece kişisel açıdan söylemiyorum. 
Herkes için sağlıklı yaşamak bir amaçtır, ama bilimsel sosyalistler için bu politik bir 
görevdir, iyi mücadele edebilmek, dayanabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Düzen-
siz bir hayat, onun yorgunluğu, verimli çalışmanın şartları değildir. Verimli çalışıla-
maz bu şartlarda! Onun için elimizden geldiğince, yaşamımıza, sıhhatimize dikkat 
etmemiz gerek. Bu dediğim gibi politik bir görev.

Bu birinci dikkat edeceğimiz noktadır. Buna bağlı olarak diyebiliriz ki, aynı za-
manda dış görünüşümüze dikkat etmek lazım. Bunda şıklığı kastetmiyorum. Ama 
bir elbisemiz varsa, o derli toplu temiz olmalı. Tıraş olmamış, saçı taranmamış, pa-
çası, eteği sökük, bir görünümde olmamalıyız. Çünkü insanlara önce dış görünü-
şümüzle etki yapıyoruz. Söyleyeceğimiz sözün bir ağırlık taşıması için bizi gördüğü 
zaman “bu da neyin nesi” dedirtmemek gerek.

Üzerinde durulacak ikinci bir nokta, kendimizi devamlı geliştirmemiz gereğidir. 
Ben, bunu devamlı söyleyegeldim. Konuşmalarımda söyledim, yazdım da. “İşte ben 
bilimsel sosyalist oldum” deyip noktayı basmak olmaz. Bilimsel sosyalist olmak sü-
rekli bir gelişmedir, bir süreç işidir, öyle olması gerekir. Bunun yaşı yoktur. Benim 
gibi 70 yaşına da gelseniz, yine daha iyi bir bilimsel sosyalist olabilme zorunluğu ve 
olanağı vardır. Ve bana düşen görev kendimi daha iyi bir bilimsel sosyalist olma 
yolunda geliştirmeye çalışmaktır. Daha önce de söylemişimdir. “Bir insan ben artık 
oldum. İşte bilimsel sosyalist bu kadar olur” der de, kendisini devamlı olarak aş-
mayı, geliştirmeyi bir hedef olarak almazsa, o insan ölmeden önce ölmüş demektir. 
Politik olarak ya da kişilik olarak ölmüş demektir. Çok zengin bir teorik ve pratik 
hazinesi olan, 1,5 yüzyıla varan zengin bir birikimi olan bilimsel sosyalist gelişmeyi 
öğrenmeliyiz. Buna zorunluyuz.

Fakat öğrenmeyi, okuduklarımızı adeta ezberlemek anlamında, aynen tekrar-
lamak anlamında değil, kafamızda tartışarak yapmalıyız. Bizim, öğrenim sistemi-
mizden gelen hatalardan arınarak, ezbercilikten, aynen tekrarlamaktan kaçarak, 
okuduklarımızı, daima, adeta kafamızda tartışarak okumamız lazım. Sual sorarak, 
suallerin cevaplarını arayarak, tartışarak, bağlantılarını kurarak, fikirler birbirlerine 
nasıl bağlanmış, nasıl neticeye gitmiş, hep bunun bilincinde olarak, böyle bir değer-
lendirme içinde okumamız gerek.

Okuduklarımızı da mutlaka kendi mücadele koşullarımıza, kendi memleketi-
mizin koşullarına bağlamamız, uyarlamamız gereği vardır. Şablonculuğa düşme-
meye, çok, ama çok dikkat edilmelidir. Başka memleketlerde böyle olmuş, bizde 
de böyle olur diye aktarmak, şablonculuk denen şey. Bu değil. Bu söyleşi içinde de, 
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altını çizerek birçok kere yazdığım ve söylediğim bir gerçeği tekrarlayacağım. Bin 
kere de söylesem azdır. O da bilimsel sosyalizmin şu kuralı, devrimci teori olmadan 
devrimci hareket olmaz. Ama devrimci teori, somut koşulların somut tahlili netice-
sinde elde edilir.

Tabii bu tahlil bilimsel sosyalist teorik çerçeve açısından elde edilir. Bunu hiç 
unutmamalıyız. Kendi hareketimize, kendi koşullarımıza okuduklarımızı uyar-
lamak. Kendi sorunlarımızı çözmek için literatüre müracaat ederiz, bu bizim için 
çok aydınlatıcı olur, bize yol gösterici olur. Ama her zaman bize milimi milimine 
uygun olmaz, bize yol gösterici olur, esas çözümün anahtarını verir. Bunu pratikte 
uygulamaya gelince, ayrıntı gibi görünen, küçük gibi görünen, ama uygulamanın 
başarılı olup olmayacağını büyük ölçüde etkileyen bir takım sorunlar çıkar. Bunları 
okuduklarımız, öğrendiklerimiz ışığında çözebilmemiz gerekir.

Dediğim gibi gerek bilgimizle, gerek bilincimizle, gerek mücadelemizle, gerek 
yaşamımız, kılığımız kıyafetimizle Partili olarak yeteneklerimizin ölçüsünde örnek 
insan olmaya çalışmalıyız. Ve tekrar edeyim. Propaganda için kitlelere gittiğimiz za-
man, biz birey olarak güven uyandıran, saygı uyandıran insanlar olmalıyız. Güven 
veremiyorsak, saygı uyandıramıyorsak, bilimsel sosyalizmin en büyük doğruları-
nı tekrarlayalım, en hızlı keskin ajitasyonları yapalım netice alamayız. Her birimiz 
kendi şahsımızda hareketi ve davayı temsil ediyoruz. Onun sorumluluğunu her an 
duymamız gerekir.
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