
Bu yürüyüşte mücadeleci gençler ve çocuklar 
yaşanılır bir sosyalist gelecek için seslerini yük-
seltecekler! 
Emekçi gençlik dünya çapında savaşlara, kriz-
lere, işsizliğe ve yoksulluğa maruz kalıyor. 
Bağımlı ülkelerde emperyalist temsilci savaşları 
gündemde. 
Bu savaşlar çocukların ve gençliğin tüm yaşam 
perspektiflerini yokediyor, Somali’de, Irak’da 
Meksika’da Filistin’de, Afganistan’da, Suriye’de 
olan budur! Tümüyle haktan yoksunluk, günbe-
gün vahşi şiddet, hapishanelerde işkence, baş 
kaldıran gençlerin “kaybedilmesi“ gündemde-
dir! 
Ya emperyalist metropollerde durum nedir? 
Emekçi gençliğin yüksek boyutlardaki işsizliği, 
eğitim sıkıntısı, demokratik hakların yontulması 
ve meslek eğitimi süresinde somürünün daha 
da arttırılması heryerde ilerlemektedir. 
İster Avrupa’da olsun, ister ABD’de, Çin’de ya da 
Japonya’da olsun, gençlik arasında ırkçılık, milli-
yetçilik ve faşizm kışkırtılıyor. Genç göçmenler, 
yoğun bir şekilde dışlanmakta ve ırkçılık teme-
linde aşağılanmaktadır. Genç sığınmacılar tama-
men haktan yoksun ve geleceksiz biçimde 
kamplara tıkılmakta ve acımasızca yurtdışı edil-
mektedir. 
Emperyalist sistem tarafından gerçekleştirilen 
çevre katliamı ve doğanın tahribi bugünün 
gençliğinin olduğu kadar gelecek nesillerin de 
yaşam temellerini yoketmektedir. Ülkeleri kap-
sayan iklim değişikliği, fırtınalar, kuraklık ve çöl-
leşme, açlık, salgınlar, bunlar emperyalist kâr ve 
iktidar hırsının sonuçlarıdır. 
Umut emekçi gençliğin ve çocukların dünya 
çapındaki enternasyonalist mücadelesindedir. 
İsyanın ve devrimci mücadelenin ateşi onlardır. 
Devrimin en güçlü gücü onlardır. Yeniye hazır! 
Değişikliğe meraklı! Mücadele hedefleri ve alter-
natiflere dair bilgiye susamış! Emekçi gençlik 

tam eylem gücüyle ve kendinden emin bir 
şekilde emperyalist barbarlığa karşı mücadele 
ettiğinde, gelecek hakkında karar vermiş ola-
caktır! 
Sosyalist dünya özlemini, cinsler arası eşitlik, 
özgürlük ve demokrasi, her türden sömürü ve 
baskıya karşı tavrını yüreğinde taşıyan ve sokağa 
çıkaran odur! 
Dünya bizim olmalı...
Bugün şu şiarlarımızla dünya emekçi gençliği-
nin geleceği için yürüyüşteyiz:

Alerta, alerta antifascista! 

Faşizme Karşı Omuz Omuza! 

Sınırları açın – Sığınmacılara yerleşme 

hakkı! 

Sağlıklı çevre ancak devrimle mümkündür – 

gerisi hayaldir! 

Dünyadaki özgürlük mücadeleleriyle  

dayanışma! 

Emperyalizme ve  

yeni sömürgeciliğe karşı mücadele! 

Yaşasın Sosyalizm! 

Enternasyonal Pfingstgençlik buluşması 2015:
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Devrimci gençlik:
Sömürüye, emperyalist savaşlara, çevre katliamına, faşizme,  

erkek egemenliğine, ulusal baskıya, ırkçılığa karşı!

Kurtuluş ve Sosyalizm için! 



Fingstgençlik Buluşması (FGB) Koordinasyon Komite-
si’nin yanlış bir kararı sonucu yürüyüş ve FGB katılım-
cılarına maalesef aşağıdaki açıklamayı yapmak zorun-
dayız. 
Herşeye Rağmen! (Almanya’da Bolşevik Parti’nin 
inşası için Gazete) şimdiye kadar çeşitli defalar Fin-
gstgençlik Buluşması’na yayın masası da açarak 
katılmıştı. 2013’te 16. FGB’ye taşıyıcı örgütlerden 
biri olarak hazırlığa katılmıştık. Kendi festival çardı-
rımızda başarılı ve dostça tartışmalı iki Atölye Çalış-
ması düzenlemiştik: “18 Mayıs 1973-18 Mayıs 2013 
Faşist Türk Devletince Katledilişinin 40. Yılında İbra-
him Kaypakkaya” ve “Nazi-NSU cinayetleri ve dev-
let. İhmalkarlık mı yoksa sistem mi?” 

2015’teki 17. FGB’ye de Herşeye Rağmen adına 
yine taşıyıcı örgüt olarak katılmayı istedik ve gücü-
müz ölçüsünde aktif olarak “Merkezi Koordinasyon 
Komitesi”ne (MKK) katıldık. Kendi katkımız olarak 
bir yayın masası ve iki toplantı düzenleme müraca-
atında bulunduk: “Soykırımın 100. yılı: Ermeni Hal-
kıyla Enternasyonal Dayanışma!”, Çocuk ve gençlik 
tiyatrosu: ‘Kandırılmış halk’, Ermeni şarkıları, Alman-
ya’nın sorumluluğu hakkında tartışma, ‘2015’te 
Ermenistan’daki Anma’ ve “Pegida, İslamofobi, ırkçı-
lık yükseliyor! Antifa 2015: Mücadeleyi nasıl güçlen-
diririz? Ortak yanıtlar verelim.”
Ne yazık ki, 29 Nisan’da Merkezi Koordinasyon 
Komitesi, pratikte Herşeye Rağmen’i Fingstgençlik 
Buluşması’ndan dışlayan bir karar aldı. 
Ne oldu? 
Herşeye Rağmen gazetemizin 1997/1998’deki 5. ve 
11. sayılarında MLPD’nin (Almanya Marksist Leni-
nist Partisi) “Düşünce Tarzı Öğretisi” kitabına eleşti-
rilerimizi yayınlamıştık. “Herşeyi öğrenelim! Hiçbir 
şeyi unutmayalım” broşür dizimizde Bolşevik Parti-
zan Kuzey Kürdistan/Türkiye’nin “’Yeni Dünya 
Düzeni Üzerinde Tanrıların Alacakaranlığı’ kitabı 
Hakkında Eleştirel Kenar Notları” (2013), “’Uluslara-
rası Sosyalist Devrimin Şafağı’ kitabına Eleştirel 
Kenar Notları” ve “’Felaket Alarmı’ adlı kitaba Eleşti-
rel Kenar Notları”nın (2015) Almanca tercümelerini 
yayınladık. Herşeye Rağmen gazetemizin (Sayı 68, 
Aralık 2014) “Rojava” ağırlıklı sayısında MLPD’nin 
Alman Federal Hükümeti’ne yönelik Rojava’ya silah 
göndermesi talebini eleştirdik. 
MKK kararında bu eleştirilerin MLPD’nin pozisyon-
larına iftira, çarpıtma ve aşağılama olduğunu ve 
bunun “Fingstgençlik Buluşması’nın ve eylem birliği-
nin dayanışmacı ve demokratik tartışma kültürü ilke-
lerine aykırı olduğunu tespit ediyor (...) Herşeye Rağ-

men’in MLPD’yi hedef alan bu yazılarını Fingstgençlik 
Buluşması’nda dağıtmamalarını ve aynı zamanda 
buna ilişkin tavır takınmamalarını talep ediyoruz. 
Aksi takdirde bizim ilkelerimize göre eylem birliği 
içinde birlikte çalışmanız ve Fingstgençlik Buluşma-
sı’na katılmanız mümkün değildir.” 
Biz, Herşeye Rağmen olarak 17. Fingstgençlik 
Buluşması’nda taşıyıcı örgüt olarak sorumluluk üst-
lenmek, ortak düzenleyiciler olarak ortak görevleri-
mizi yerine getirmek, toplantılar düzenlemek, yayın 
masamızda broşür ve gazetelerimizi sergilemek ve 
tartışma toplantılarına katılmak istiyorduk. Hepsi 
bu kadar. MKK kararı ile tüm bunlar bize yasaklandı, 
FGB’nin ilkeleriyle bağdaşmıyormuş! Bu bize neden 
yasaklanıyor? MKK neden görüşlerimizi açıklama 
özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışıyor? 
MKK bir sebep olarak Herşeye Rağmen’in Stefan 
Engel’in “Düşünce Tarzı” kitabına olan eleştirisini 
ileri sürüyor. “Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı” 
adlı kitabında o bizzat kendisi Herşeye Rağmen’in 
bazı eleştirilerini yanıtlıyor. Bizim eleştirilerimizi 
yanlış ve kısmen tahrif ederek geri çevirmiş olsa da, 
biz sol, sosyalist örgütler arasındaki siyasi tartış-
mada farklı pozisyonlar üzerine açık tartışmayı 
doğru buluyoruz. 
Sansür ve yasaklar anti demokratiktir ve tümüyle 

reddedilmelidir. 

Bolşevik Partizan’ın “Felaket alarmı” kitabına getir-
diği eleştiri neden olumlu tartışma katkısı olarak 
değerlendirilmiyor? Biz Herşeye Rağmen, broşürü-
müzün önsözünde şöyle yazdık: “Bu ‘Kenar Notla-
rı’nı devrimci hareket içinde gerekli tartışmayı can-
landırmak ve ilerletmek amacıyla yayınlıyoruz.” 
Örneğin, Stefan Engel’in bizzat kendisi Kızıl Bay-
rak’ta (MLPD’nin merkezi organı, sayı 6/15, s. 13) 
“Felaket Alarmı” kitabının tartışma stratejisinde “çok 
sayıdaki itirazlara, sorulara ve karşı argümanlara 
yeterli cevap vermediği” eleştirisini getirmektedir. 
Ama HR’nin bastığı “Karşı Görüş” sansürlenmeli, 
öyle mi? 
MKK’nın kararını gerekçelendirme adına Herşeye 
Rağmen’in pozisyonları içerikte yanlış konulmakta, 
bağıntısından koparılmakta ve salt kelimeler düze-
yinde alıntılanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, 
(MKK’nin 29 Nisan tarihli mektubu): “Birkaç sayfalık 
‘Rojava’yla Dayanışma’ makalesinde, dayanışma 
hareketi içinde yaygın olan ve MLPD tarafından savu-
nulan ‘PKK ve YPG’ye silah verilmesi’ talebine saldırıl-
makta ve MLPD’nin “Alman emperyalizmine dayan-
dığı”na dair mantıkdışı iddia ileri sürülmektedir.” Her-

Birlikte mücadele edelim + birlikte tartışalım! 

Fingstgençlik Buluşmasında Sansüre Karşı! 
Herşeye Rağmen’in (Almanya’da Bolşevik Parti’nin inşası için Gazete) Açıklaması! 



şeye Rağmen’deki eleştiri ise şöyledir: “Bugün 
FAC’de bizim görevimiz, emekçileri silah alabilmek 
için de Rojava için para bağışında bulunmaya çağır-
mak, fakat Alman emperyalizmine dayanmamaktır.” 
(Sayı 68, s.16) 

Eleştiri ve dayanışma birbirini dıştalamaz! San-

süre hayır-proleter tartışma kültürüne evet! 

Berlin’de son beş yıldır her 1 Mayıs’ta DGB’nin 
(Almanya Sendikalar Birliği) Mayıs eğlencesinde 
MLPD’nin masasıyla ilgili tartışma yaşanıyor. MLPD 
her seferinde katılabilmek için müracaatta bulundu 
ve her seferinde DGB bunu reddetti. Buna rağmen 
MLPD masasını açtı ve Herşeye Rağmen sempati-
zanları diğer eleştirel sendika gruplarıyla birlikte 
DGB’ye karşı MLPD’yi savundular ve korudular. Şu 
gerekçelerle: Tüm sol grupların, devrimcilerin ve 
demokratik grupların burada kendi ajitasyon ve 
propagandasını yapmaları demokratik hakkıdır. 
Yani, biz kesinlikle MLPD ile aynı siyasi çizgide 
olmamamıza rağmen ve ona yönelik bir dizi eleşti-
rimiz olmasına rağmen, onu sol bir örgüt olma vas-
fıyla elbette ki DGB teşkilatının burjuva saldırılarına 
karşı savunuruz. Nerede MLPD’nin ajitasyon ve pro-
paganda yapma hakkı engellenmeye çalışılırsa, biz 
orada onun hakkını savunuruz. 
Bir başka örnek: PKK yasağına karşı Köln’deki yürü-
yüşte (6.12.2014) örgütleyiciler MLPD’nin ses cihaz 
arabasına yasak koydular. Buna karşı haklı olarak 
Monika Gartner-Engel (MLPD) şunları söylüyor: 
“Tam da devrimci PKK’nın yasaklanmasına karşı olan 
bir yürüyüşte, devrimci MLPD baskılanmaya çalışılı-
yor...” Baskıcılar MLPD’ye yönelik bölücü sansür politi-
kalarından vazgeçmediler.” (Kızıl Bayrak, 50/2014, 
s.17)
Şimdi ama MKK’nın 29 Nisan kararıyla Herşeye Rağ-
men’e ajitasyon ve propaganda yasağı konuyor. 17. 
FGB’de sansür konuluyor ve MLPD’nin siyasetine 
yönelik eleştiri makalelerin yayılması ve tavır takı-
nılması yasaklanıyor! Bu temelden bir çelişki ve 
çifte standarttır! 
Bizler bu bildiride MKK ile Herşeye Rağmen ara-

sındaki tüm tartışmayı belgeleriyle aktarama-

yız. Bunu ama 17. FGB’den sonra yapacağız. 

Tüm ilgili gençlerin ve devrimcilerin kendileri-

nin bir resme sahip olmasını sağlamak amacıyla 

burda bazı parçalar yayınlıyoruz. 

Belge:

MKK’nın Herşeye Rağmen’e 30 Nisan 2015 tarihli 

mektubu

Dün MKK’da Fingstgençlik Buluşması’nın ilkelerine ve 
dayanışmacı birlikte çalışma ve birlik içinde demokratik 
tartışma kültürünün esaslarına ilişkin önemli bir tar-
tışma yürüttük. Ve size iletmek ve açıklamak istediğimiz 
şu kararı aldık:

“Herşeye Rağmen”den MLPD’ye yönelik yazılarını Fingst-
gençlik Buluşması’nda dağıtmamalarını ve yine aynı 
içerikli sözlü tavırlar takınmamalarını talep ediyoruz. 
Aksi takdirde bizim ilkelerimize göre birlik içinde ortak 
çalışmayı devam ettirmeniz ve Fingstgençlik Buluşma-
sı’na katılmanız mümkün değildir. Sizleri 9.5. tarihine 
kadar, bu karara uyup uymayacağınızı, yoksa artık bir-
likte çalışmak istemediğinizi mi (...) bildirmeye çağırıyo-
ruz. 
Gerekçe: 17. Fingstgençlik Buluşması’nın ilkelerinde 
şöyle denir: “Fingstgençlik Buluşması’nı bizzat kendimiz 
finanse ediyor ve örgütlüyoruz, biz kızlar ve erkekler, eşit, 
demokratik ve partilerüstü olmak üzere birlikte çalışıyo-
ruz. Dayanışmacı olarak tartışıyor ve eğleniyoruz, uyuş-
turucu ve alkol kötü kullanımı olmaksızın!”
Buna, ilerici eylem birliklerinde olageldiği gibi, karşılıklı 
olarak birbirine saygılı olmak ve katılan güçlere açıktan 
saldırılara izin vermemek de dahildir. (...)
“HR” gazetesindeki stil, MLPD’nin tümüyle nesnel olma-
yan biçimde aşağılanmasına tekabül etmektedir. Birkaç 
sayfalık ‘Rojava’yla Dayanışma’ makalesinde, daya-
nışma hareketi içinde yaygın olan ve MLPD tarafından 
savunulan ‘PKK ve YPG’ye silah verilmesi’ talebine saldı-
rılmakta ve MLPD’nin “Alman emperyalizmine dayandı-
ğı”na ve “Alman emperyalizminden ABD emperyaliz-
mine kadar uzanan bir antifaşist eylem birliği” keşfetti-
ğine dair mantık dışı iddia ileri sürülmektedir. Bu iddia-
ların hiçbir temeli olmadığını her enternasyonalist bilir. 
Bu iddiaların “çamur at, izi kalsın” mantığıyla MLPD’ye 
iftira atmaktan başka amacı yoktur. Fingstgençlik 
Buluşması’nın stili bu olamaz. 
Bu makale de “Herşeye Rağmen”in yıllardan beri izlediği 
MLPD’yi kamuoyu önünde aşağılama çizgisindedir. Bu 
şekilde, uluslararasında kabul gören “İşçi hareketi içinde 
düşünce tarzı için mücadele” başlıklı kitap “MLPD’nin 
bize sunduğu bulanık, gri bir çorbadır” denilerek en ilkel 
biçimde alenen aşağılanmıştır. 
Şimdi de “Stefan Engel’in Felaket Alarmı- İnsan ile Doğa-
nın birliğinin bilinçli olarak yıkılmasına karşı ne yapıl-
malı? Kitabına Eleştirel Kenar Notları” başlığıyla bir bro-
şürün reklamı yapılıyor. Bu kitap çok sayıda ülkede yay-
gınlaştırıldı ve küresel çevre felaketi tehditi karşısında 
çevre bilincine sahip insanlara çözüm yolları bulmada 
yardımcı oluyor ve bu yaşamsal sorunda enternasyonal 
strateji tartışmasını açtı ve hatta tayin edici biçimde iler-
letti. Ama “Herşeye Rağmen” bu kitabı ve onun içinde 
savunulan pozisyonları çarpıtmak ve devamında aşağı-
lamaktan başka bir şey yapmıyor.

Belge:

Herşeye Rağmen’in MKK’ye mektubu, 3 Mayıs 2015

(...) Herşeye Rağmen suçlanıyor ve eylem birliği içinde 
yeralan örgütlerden birine, MLPD’ye “iftira” attığı söyle-
niyor. Niyet, MLPD’nin “nesnellikten yoksun bir şekilde 
aşağılanması” imiş! Herşeye Rağmen’in amacı “MLPD’ye 
iftira atmak” ve “pozisyonlarını çarpıtmak ve deva-
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mında aşağılamak” imiş! Bu doğru değildir. Biz, dünya 
komünist hareketi içinde ve Almanya’da doğru bir siyasi 
çizgi için ideolojik siyasi tartışma yürütüyoruz. Ve bunu 
biz Marksizm-Leninizmin geleneğine uygun tarzda, ve 
elbette kimi zaman polemiksel sivrilikle yürütüyoruz. 
Siyasi tartışmada eleştiri ve özeleştiri komünistlerin 
tayin edici silahlarıdır. 
Eleştiriye karşı direnmek, boğmaya ve bastırmaya çalış-
mak burjuvazinin ve modern revizyonistlerin başlıca 
yöntemleridir. (...)
Bu açıkça, MKK’nın MLPD’nin hoşuna gitmeyen siyasi 
pozisyonları ve eleştirileri FGB’de yasaklama ve sansür 
uygulama kararıdır. Sansür sadece Herşeye Rağmen 
gazetesinin gazeteleri ve broşürleriyle de sınırlı değil. 
MKK Herşeye Rağmen’den yoldaşlara: “buna ilişkin sözlü 
tavır takınmayı”da yasaklıyor. Bu pratikte, MLPD’nin 
posizyonlarına yönelik her türden eleştirinin (yazılı ve 
sözlü) iftira ve saldırı olarak kabul edilip, yasaklanması 
demektir. 
Bu sansürü uygulayabilmek için hangi tehdit savrulu-
yor? Biz, Herşeye Rağmen’den yoldaşlar FGB’de MLPD’nin 
siyasi poziyonlarına eleştiri ve şüphelerimizi ifade ettiği-
mizde, veya yayınlarımızı dağıttığımızda ne eylem birli-
ğine katılabiliriz ne de FGB’ye katılabiliriz. Bu demektir 
ki: Herşeye Rağmen olgu olarak eylem birliğinden ve 
FGB’den dışlanmak istenmektedir. 
Hangi devrimci örgüt, dayanışmacı, eşit ve “partile-
rüstü” bir eylem birliğinin çoğunluğunun birlik içinde 
yeralan örgütlerden birine yönelik eleştirileri de kapsa-
yan kendi siyasi görüşlerine yasak konulmasını, sözlü 
tavır takınmasına ve yayınlarının dağıtılmasına yasak 
konulmasını kabul edebilir ki? 

Bu yöntem demokratik, proleter, devrimci tartışma kül-
türüne taban tabana zıttır. 
Devrimci ajitasyon ve propagandaya yasak ve sansür 
konulan bir toplantıya taşıyıcı örgüt, örgütleyici olarak 
katılmamız kesinlikle mümkün değildir. 
Kadın ve erkek arkadaşlar, sizleri pozisyonunuzu yeni-
den gözden geçirmeye çağırıyoruz! 
Geniş yelpazeli, sosyal demokrat, pasifist ve burjuva 
liberal siyasi akımların da katıldığı bir FGB’de devrimci 
bir örgüte görüşlerini açıklamayı ve yayınlarını dağıt-
mayı mı yasaklayacaksınız? 
MKK’yı bu kararlarını özeleştirel biçimde gözden geçir-
meye ve geri çekmeye çağırıyoruz. Bu devrimci ve ilerici 
harekete zarar verir. Eleştiri ve tartışma devrimci işçi 
hareketinin cansuyudur. Herşeye Rağmen’in eleştirileri 
yanlış ve haksız bulunuyorsa, bunlar üzerine tartışmak 
ve argümanlarla geri çevirmek mümkündür, tüm diğer 
siyasi ifadelerde olduğu gibi. (...)
Bizim çevremizden çocuk ve gençler, büyük bir 

coşku ve hevesle FGB 2015 için Ermenilere yönelik 

soykırım konulu bir tiyatro oyunu hazırladılar. FGB 

2013’e katılmışlardı. Devrimci siyasi görüşümüzü 

özgürce ifade etme hakkımızı savunduğumuz için 

FGB’den ve eylem birliğinden dışlanma tehditiyle 

karşı karşıya kalmamızın onlar üzerindeki etkisi ne 

olacaktır? Böyle bir uygulamanın siyasi etkilerini 

yeniden bir düşünün!” 

22 Mayıs 2015

Kendi tavrınızı kendiniz belirleyin! 

Okuyun ve tartışın! 


