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REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (I) *

Bilindiði gibi Türkiye, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülkedir. Böyle bir ülkede devrimci mücadele, baðýmsýzlýk ve demokrasi
için yapýlan mücadeledir. Yani emperyalizmin ve uzantý ve müttefiklerinin temizlendiði, milli bir demokrasiye sahip, tam baðýmsýz
Türkiyeyi kurma mücadelesidir, bugünkü devrimci mücadele. Milli demokrasiye sahip, baðýmsýz Türkiyeyi kurma mücadelesi yalnýzca proleter devrimcilerin deðil, bütün Türkiyeli yurtseverlerin ortak
bir mücadelesidir.
Bu nedenlerden dolayý bu yazý, proletarya devletinin kurulmasý sürecine iliþkin sorunlarý içerdiðinden dolayý, Türkiye için sunulan bir öneri deðildir. Sosyal bilimlerden birazcýk haberi olan bir
kiþi bunu açýkça görür. Bu yazý proletarya devletinin kurulmasýna
yönelik Marksist devrim teorisinde, dolayýsýyla Marksist bilimde ya* Bu yazý, ilk kez 12 Aðustos 1969 tarihinde Türk Solu dergisinin 91. sayýsýnda
yayýnlanmýþtýr.
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pýlan tahrifatý ortaya koymak için yazýlmýþtýr.
Ayrýca þu gerçeði de özellikle belirtmek gerekir; Herhangi
bir düþünce sistemine kiþi katýlýr veya katýlmaz, bu seçiþ tamamen
ona ait ve onun özgürce yapacaðý bir zihni iþlemdir. Ancak ister
kabul edelim ister etmeyelim bilimsel namusluluk içinde kalmak
istiyorsak, düþünce sistemlerinin kanun ve tezlerini tahrif etmeden
ortaya koymamýz gerekir. Bilimsel namusluluk için bu da yetmez, hangi dünya görüþü olursa olsun, o düþüncenin ustalarýnýn
eserlerine yapýlan tahriflere müdahale ederek subjektif olarak kabul etmesek bile, meseleyi objektif olarak ortaya koymamýz ve
yapýlan tahrifatý düzeltmemiz gerekir.
Eðer Kenan Somer, Marksizmin deðil de, baþka herhangi
bir düþünce sisteminin ana bir eserinde tahrifat yapmýþ olsaydý,
biz ona da müdahalede bulunur ve bay Somerin yapmýþ olduðu
eserin ruhuna aykýrý yorumu objektif olarak ortaya koyardýk. (Bilimsel namusluluk bunu öngördüðü için)
-IBilimsel sosyalizmin ustalarý devrimci savaþý, iktisadi, siyasi,
ideolojik mücadele diye tanýmlarlar.
Sahip olduðu devlet aygýtý, ideolojisi, kültürü, sanatý... vb.
bilimsel sosyalizmin karþýsýnda bozguna uðramýþ olan karanlýk
güçler, zorla, savaþla geliþmesini, güç kazanmasýný önleyemedikleri
proleter sosyalizminin geliþmesini bir süre de olsa engellemek için,
proleter sosyalist saflara sýzarak proleter sosyalist teoride tahrifler,
sabotajlar yapmaya, devrimci saflarda kargaþalýk yaratmaya çalýþýrlar.
Tarihin diyalektiði öyledir ki Marksizmin nazari zaferi,
onun maruzlarýný Marksizm kýlýðýna girmeye mecbur
eder.1
Bilimsel sosyalist teoride tahrifler yapma ve kafalarý bulandýrma eylemi mutlaka bilinçle ve art niyetle yapýlmaz. Ýnsanlýðýn
mutluluðu, özgürlüðü, vb. gibi yüce amaçlarla yola çýkan kiþi, iki
bin yýlýn idealist tortularýndan salt anlamýyla arýnamamasýnýn ve de
devrimci teoriyi kavrayamamasýnýn sonucu proleter sosyalist teo1
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rinin lafýzlarýna kölece baðlanýlmasý, sýnýf iç güdüsünde devrim yapamamýþ sözde sosyalist, pratiðe katýlmayan bir bireyci vb. bilimsel sosyalist teoride tahrifler yaparak, gerici sýnýflarýn hesabýna pekala çalýþabilir. Bu kiþiye literatürde objektif olarak ajan denilir.
Bilimsel sosyalizmin ustalarý tehlikeyi baþlangýçtan itibaren
görmüþler ve bilimsellik kisvesi altýndaki bu gerici güçlerin devrimci saflardaki uzantýlarýyla, yaþantýlarý boyunca mücadele etmiþlerdir.
Bilimsel sosyalizmin geliþimi bir yerde bu sapmalara karþý verilen
uzun mücadeleyle hýzlanmýþ ve güç kazanmýþtýr. Açýkça karþý saflarda yer alanlardan çok daha tehlikelidirler, sosyalist saflardaki gericiler.
Kýsaca özetlersek, anti-sosyalist güçlerin, kýlýk deðiþtirip devrimci saflara sýzarak, bilimsel sosyalist teoride sabotajlar yapmasýna literatürde oportünizm denir. Oportünizm bukalemun gibidir.
Amacý için girmeyeceði kýlýk, yapmayacaðý þey yoktur.
Oportünizm, çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin kýlýðýný, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, geliþme derecesi 
geliþme derecesi ile kopmaz baðlarý olan proletaryanýn
politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayýsýyla ülkenin
içinde bulunduðu devrim aþamasýnýn niteliði belirler.
Kýsaca denirse, dünyadaki ve ülkedeki hakim ve tali
çeliþkilere göre oportünizm biçimlenir, kýlýk kýyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci içinde olursa olsun, hangi kýlýða bürünmüþ olursa olsun oportünizmin deðiþmez özelliði ideolojik mücadeleden kaçmaktýr. Oportünizmin panzehiri ideolojik mücadeledir. Oportünizm devrimci teorinin karþýsýna hiç bir zaman açýkça çýkamaz.2
Oportünizmin açýkça çýkamamasýndan anlatýlmak istenen
þudur; açýkça teorik tartýþmalardan kaçýnmak, devrimci teoriyi
küçümseyerek yalnýz pratiðe önem vermek, koþullarý ve olanaklarý
uygun ise bilimsel sosyalizmin öðrenilmesine karþý çýkmak ve parti
içinde sosyalist eðitimi önemsememek, ülkenin koþullarýnýn uygun olmadýðýný söyleyerek bilimsel sosyalist teoriye ters düþen kavramlar kullanmak ve aykýrý þeyler söylemek ve kanýmýzca en önemlisi de, bilimsel sosyalizmin ustalarýnýn arkasýna gizlenerek, bilim2

Geniþ bilgi için bkz; Aren Oportünizminin Niteliði, Türk Solu, Sayý, 88. sf. 14-15-16.
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sel sosyalizmin ana metinlerinde tahrifat yaparak, kendi oportünist
tezlerini bilimsel sosyalizmin tezleri diye savunmaktýr.
En son söylediðimiz oportünizm, yani bilimsel sosyalizm
ustalarýnýn eserlerini tahrif ederek, bilimsel sosyalizm ustalarýnýn,
yaþadýklarý dönemin bazý ülkelerinin ayrýk ve özel koþullarýnýn oluþturduðu sosyal pratikten hareketle, o ülkeler için geçerli olan istisnai tezlerini, evrensel geçerliliðe sahip tezler diye ileri sürerek veyahut bunun tam tersi bir davranýþla uzlaþmaz çýkar çeliþkileri devam
ettiði sürece, evrensel geçerliliðe sahip ana tezlerin geçmiþ dönemin tezleri olduðunu ve içinde yaþanýlan dönem için geçerli olmadýðýný söyleyerek kafalarda karýþýklýk yaratýp kendi tezlerini sinsice
sergileyen oportünizm en ince, en dikkat edilmesi gereken ve de
en tehlikeli olan oportünizm türüdür.
Özellikle, bilimsel sosyalizmin ana eserlerinin kýsa bir zaman dilimini kapsayan bir süreç içinde çevrilmesinden dolayý sosyalist bilinç düzeyinin pek yüksek olmadýðý, sosyalizm adýna oportünizmi tezgahlayarak, sosyalist hareketi, yýðýnlarýn gözünde geçici
de olsa bir çýkmaza sokmayý ve karamsarlýk yaratmayý baþarabilmiþ
olan oportünist bir kliðin yönetimindeki sosyalist (!) bir partiye sahip, sýnýrlý bir parlamentarizmin yürürlükte olduðu yarý-sömürge
bir ülkede çok daha fazla önem kazanýr, bu tip oportünizm.
Bu nedenle Emek dergisinde Marksizmin ana eserlerini tanýttýðýný söyleyen Kenan Somerin kitap tanýtmalarý üzerinde titizlikle ve dikkatle durmak gerekir.
Somer, Marksizmin ana eserlerini deðil de, kendi oportünist
düþüncelerini Lenin ve Maonun eserleriyle kanýtlamaya (!) çalýþmaktadýr. Bunu ilginç bir ikilem içinde yapmaktadýr; Marksist diyalektik metodu tahrif ederek, bir yandan Marksist metodun dinamiði
olan somut durumlarýn, somut tahlili ilkesini amacýndan saptýrarak, somut durumun somut tahlilinden bilimsel soyutlamaya geçiþi,
yani diyalektiðin ana ilkelerinden biri olan özelden genele, genelden özele iki bilme yolu arasýndaki iç baðý ihmal ederek, diðer
yandan somut durumlarýn, somut tahlili ilkesini bir tarafa iterek
Marxýn tekel öncesi kapitalizmde ayrýk ve çok özel koþullar için
ileri sürdüðü, fakat tekelci kapitalist dönemde Leninizmin geçersiz
kabul ettiði önerilerini, bugün geçerliymiþçesine ileri sürerek tekelci kapitalist dönemin Marksizmi olan Marksizm-Leninizmi yadsýma gayretleri içinde görülmektedir, bay Somer.
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Somer, özellikle, Marksizm-Leninizmin, ihtilâlle burjuva diktatoryasýnýn parçalanýp, proletarya diktatörlüðüne dönüþtürülmesine
iliþkin devrim teorisinin emperyalist çaðdaki evrensel geçerliliðini
oportünizmle küllemeye çalýþmaktadýr.
Biz bu yazýmýzda, yalnýzca Leninizmin ana eserlerinden olan
Devlet ve Ýhtilâlin tanýtýlmasý sýrasýnda Leninist devrim teorisinin
nasýl tahrif edilmeye çalýþýldýðýný göstermeye çalýþacaðýz.
- II Sosyalist devrimin barýþçý yoldan gerçekleþmesi meselesinde sapý samana karýþtýrarak, keskin bir revizyonizm kokusu duyanlar vardýr. (Emek, Sayý: 5, sf. 6)
Gerçekten de bilimsel sosyalizmin kurulmasýndan bugüne
kadar sosyalizme barýþçý yoldan geçiþ sorununda daima burunlarý
hassas olmuþtur, Marksistlerin. Ve dikkatler daima bir sapmanýn
olup, olmadýðýna yönelmiþtir.
Emperyalist dönemde ise Marksistlerin burnuna keskin bir
revizyonizm kokusu gelmiþtir, bu sözden.
Tekelci kapitalist dönemde bu sözün neden keskin bir revizyonist kokuyu yaydýðýnýn detaylarýna geçmeden önce, bu sözün
ilk planda neyi hatýrlattýðýný belirtelim.
Bu sözler bize eski bir türkünün sözlerini, Bernstein, Plekhanov, Kautsky, Turati, Jaureslerin, kýsaca 2. Enternasyonalin söylediði o meþhur türkünün sözlerini anýmsatmaktadýr. Adý oportünizm, saðcý-sosyalizmdir, bu türkünün.
Her ne kadar bay Somer bunu açýkça, yüreklilikle söylemiyorsa da, tanýttýðýný iddia ettiði yapýtlarýn arasýnda sinsi sinsi mýrýldandýðý, aðzýnda eveleyip, gevelediði türkü ayný türküdür. Hem de
bunu ustalarýnýn izinde yürüyerek, Bernsteinvari güftenin Marksa
ait olduðunu iddia ederek yapmaktadýr.
- III Barýþçýl yollardan sosyalizme geçmek ne demektir? Kýsaca açýklayalým.
Barýþçýl yollardan sosyalizme geçmek, burjuva parlamentosu aracýlýðýyla sosyalizme geçmeyi mümkün görmektir. Ve barýþçýl
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yollardan sosyalizme geçmek proletarya diktatoryasýný ön görmez.
Sýnýflar arasý parlamentarist yarýþý ve bu yolla nihai olarak sosyalizme geçilebileceðini öngörür. Çaðýmýzda barýþçýl yollardan sosyalizme geçilebileceðini kabul eden bütün parlamentocu sosyalist partiler, iktidara geldiklerinde proletarya diktatoryasýný kurmayacaklarýný açýkça ilan etmiþlerdir.3
- IV Böyleleri için tekelci kapitalist dönemde barýþçýl bir yoldan sosyalizme geçme sorununda keskin bir revizyonizm kokusu
duyanlar için bu meselenin geçmiþinden kýsaca söz etmek belki
yararlý olur. Aslýnda bu mesele de Marxýn adýyla baþlar. Gerçekten
Marx, I. Enternasyonalin 1872 Lahey Kongresinden sonra, Amsterdamda düzenlenen bir mitingde konuþmuþ ve bazý þartlarda emekçilerin amaçlarýna barýþçý araçla da varabileceklerini söylemiþtir.
Marx ayný düþünceyi daha önce de ifade etmiþ, örneðin The World
adlý bir Amerikan gazetesine verdiði demeçte (3 Temmuz 1871)
amaca barýþçý ajitasyonla daha çabuk ve daha emin ulaþmanýn
mümkün olduðu yerde silahlý ayaklanmanýn büyük bir budalalýk
olacaðýný söylenmiþtir. Gene Marx, ünlü Amsterdam konuþmasýndan daha sonra, 1878de Almanyada yürürlüðe konan anti-sosyalist kanun dolayýsýyla, iktidarý elde tutanlar tarafýndan þiddete baþvurulmadýkça, tarihi geliþmenin barýþçý kalabileceðini, ama eski
düzenden çýkarý olanlar þiddete baþvururlarsa, barýþçý hareketin
þiddete dönüþebileceðini söylüyordu demekte Kenan Somer.
(Emek, Sayý: 5, sayfa: 16) 4
Kenan Somerin yaptýðý ile, 2. Enternasyonalin oportünist
liderlerinin yaptýklarý arasýnda, insaný þaþýrtacak derecede ilginç bir
ayniyet vardýr.
Yarým asýrý aþan bir zaman dilimi önce, Marksizmin sofrasýna 2. Enternasyonalin oportünist liderlerinin sürdükleri bu yemeðin
zamanýný geçirdiði için, içi geçmiþ olduðunu, dolayýsýyla yenilemeyeceðini ve bu nedenle bu bayatlamýþ yemeðe Marksizmin sof3
Çaðýmýzda bu yolu savunanlar proletarya diktatoryasýný öngörmemektedirler. Oysa
Marx, istisnai ve de ufak bir ihtimal olarak kabul ettiði bu yöntemin sonucunda mutlaka
proletarya diktatoryasýný öngörür.
4
Tire içindeki yazýlar bize aittir.
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rasýnda yer olmadýðýný Lenin o denli açýk bir biçimde belirtmiþtir
ki, ayný bayatlamýþ yemeði (hem de Devlet ve Ýhtilâl yapýtýný tanýtýrken) tekrar sofraya getirmek cesaretini gösteren Bay Somere ve
bu korkunç cesaretine hayran olmamak ve de þaþmamak elde
deðil.5
Bize burada düþen iþ, oportünizmin bu önerilerini çürüten
Marksizmin ustalarýnýn bu soruna iliþkin sözlerini açarak sergilemektir.
Önsel olarak, þunu açýkça söylemek gerekir, Marksizme iliþkin bir yazýda hem de Devlet ve Ýhtilâlin tanýtýlmasýnda Marxýn
tamamen özel, istisnai koþullar ve durumlar için, bir ihtimal olarak
öngördüðü ki Leninizm ile geçerliliðini o ülkelerde de yitiren ve
hiç bir ana yapýtýnda uzunca bahsedilmeyen sosyalizme barýþçýl
yollardan geçilmesinden uzunca bahsedip de, Marx ve Engelsin
genel kural olarak zora dayanan devrimi öngördüðünden bir tek
kelimeyle bile bahsetmemek, Marx ve Engelsi tahrif etmekten
baþka bir þey deðildir.
Marx, barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþi bazý þartlarda ve
amaca barýþçý ajitasyonlarla daha çabuk ve daha emin ulaþýlmasýnýn mümkün olduðu yerlerde diyerek açýkça bu yöntemin istisnai olduðunu belirtmiþtir.
Marx, barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþi Kara Avrupasýndan tamamen farklý ve de çok deðiþik özelliklere sahip Ýngiltere ve
Amerika için, bir ihtimal olarak öngörmüþtür.
Bir kere, bu tarihlerde her iki ülkede de kapitalizm, diðer
Kara Avrupasý ülkelerinde olduðu gibi serbest rekabetçi dönemi
içindeydi. Ýkinci olarak, özellikle Ýngiltere, ülkenin geleneksel siyasi özgürlüðünün bir sonucu olarak, Kara Avrupasýna nazaran kültür düzeyi yüksek ve nüfusun içinde yoðun bir aðýrlýðý olan, sendikalarda iyi örgütlenmiþ bir proletarya sýnýfýyla, uzlaþma geleneðine
sahip kolayca satýn alýnabilecek bir kapitalist sýnýfa sahiptir. Bu
niteliklerinin yanýnda güçsüz, az geliþmiþ bir bürokrasi ve militariz5
Somerin cesaretini çok büyütmemek gerekir aslýnda. Çünkü Somer bu yolu öneren
tek kiþi deðildir. Batý kapitalist ülkelerinde bütün Marksizm kalpazanlarý, bu biçimde
sürekli yayýnlar yapmaktadýrlar. Ayrýca dünyanýn bilinen bir geri kalmýþ ülkesinde biz
dünyada denenmemiþ bir yolu ilk defa deniyoruz. Bu bizim Marksizme katkýmýzdýr diyerek
bu yolu savunan bir kalpazanlar grubunun çýðýrtkan baðýrtýsý da meseleyi bilenlerin
kulaklarýnda hala yankýlar yapmaktadýr.
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me sahip olmasý nedeniyle Ýngiltereye ayrýcalýk Marx tarafýndan
tanýnýyordu. (Amerikanýnki de Ýngiltereye benzer). Nicelik ve nitelik olarak oldukça güçlü bir proleter sýnýfa ve güçsüz bir bürokrasi
ve militarizme sahip Ýngilterede devrime ihtilâlle deðil, barýþçýl yollardan geçilebilinirdi, Marxa göre.
O sýrada, iþçilerin Ýngiliz kapitalistlerine barýþçý yoldan boyun
eðdirmelerinin mümkün olduðu fikrini yaratan þartlar bunlardý6
diyen, Lenin, tekelci kapitalist dönemde, tekel öncesi kapitalist
dönem için doðru olan bu görüþün, deðerini yitirdiðini söyleyerek,
bu dönemde koþullarýn deðiþtiðini ve bu ülkelerde militarizmin ve
bürokrasinin Kara Avrupasýnýn ülkelerinden artýk farklý olmadýðýný,
bu nedenle diðer ülkelerde olduðu gibi Amerika ve Ýngilterede de
sosyalist devrimin temel þartýnýn ancak þiddet kullanarak, devlet makinasýnýn kýrýlmasý ve proletarya diktatörlüðünün kurulmasý
yoluyla sosyalizme geçilebileceðini ileri sürüyordu. (Devlet ve Ýhtilâl, 51, 52 ve 53, 84de detaylý bir biçimde açýklamaktadýr Lenin).
Marxýn Ýngiltere ile Amerika için tanýdýðý sýnýrlama, daha
doðrusu istisna, bu ülkelerde geliþmiþ bir militarizm ile geliþmiþ bir
bürokrasi olmadýðý sürece yerindeydi. Leninin görüþüne göre, bu
sýnýrlama, Ýngiltere ile Amerikadaki militarizm ile bürokrasi, Avrupa
Kýtasýndaki öbür ülkelerde olduðundan daha çok deðilse bile daha
az olmayan bir geliþmeye ulaþýnca, tekelci kapitalizm þartlarýnda
ortadan kalkýyor. Bu yüzden büyük proletarya devrimi, istisnasýz
bütün emperyalist devletlerde, sosyalizme yönelmiþ geliþme için
kesinkes bir önþarttýr.7 (Stalin, Sað Sol Sapmalar Üzerine, Partimizdeki sosyal demokratik sapmalar üzerine için sonsöz, 3 Kasým 1926, sf.76)
Gelelim 1878 Almanyasýnda yürürlüðe konulan anti-sosyalist kanun dolayýsýyla Marxýn söylediklerine.
Bir kere Marksistler herhangi bir dönemde herhangi bir durum için önerilen taktikleri, yöntemleri, o dönemin tarihi ve o ülkenin koþullarý içinde yorumlarlar. Marx, bu sözleri o dönemde Alman
militarizminin çok güçlü olmasý ve Gousehalklerin eski etkinliklerini önemli ölçüde yitirmelerine karþýn, hala proletarya üzerinde nüfuz sahibi olmalarýný ve bu anarþist gruplarýn, subjektif þartlar
6
7
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Toprak Meselesi, Ayni Vergiler Üzerine, sf. 150, Lenin, Sol Yayýnlarý.
Düz yazýlar bize aittir.
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uygun deðilken zamansýz bir çýkýþ yaparak bir bozguna sebep olabileceklerini düþünerek söylemiþtir. Bütün sosyalist örgütlerin, iþçi
yýðýn örgütlerinin, sosyalist basýnýn yasaklanmasýný öngören bu kanun, 1890da yýðýn iþçi hareketleri sonucunda, yani pasif olarak
deðil, aktif bir karþý koyma ile kalkmýþtýr.
Ýkinci olarak, Marxýn þiddete baþvurulmadýkça þiddete
baþvurulmamasý sözü, Marksizmin genel kuralýdýr. Marksizm içinde saldýrganlýðý ve þiddeti taþýmaz. Ancak zora zorla karþý karþýlýk
verir. Ve Marksistler yasallýðý burjuvazi bozmadan bozmazlar.
Marksýn bu denli açýk ve saptýrýlmayacak sözü bile saptýrýlmýþtýr. Þiddete baþvurulmadýkça, tarihi geliþimin barýþçýl kalabileceðine iliþkin sözlerine, o dönemde de bugün bay Somerin yaptýðý
gibi dört elle sarýlmýþtýr, oportünistler. Oportünistlerin Marxýn bu
sözünü saptýrmalarýný þiddetle eleþtirmiþtir, Engels. Ve Engelsin 19
Haziran 1871deki oportünizme dönük eleþtirilerini kapsayan Erfurt Program Taslaðýnýn Eleþtirisinin Kautsky tarafýndan nasýl hasýraltý edildiði ve Neue Zeitungta ancak on yýl sonra yayýnlandýðý
sosyalistler tarafýndan bilinen bir gerçektir.
Erfurt Program Taslaðýnýn Eleþtirisinde Engels, Marxýn Alman militarizminin güçlülüðünden dolayý barýþçýl bir yöntem önermesine ki asla pasifizmi önermemiþti Marx iliþkin sözlerine, dört
elle sarýlarak kendi burjuva reformizmlerine alet etmeye çalýþan
Alman oportünistlerini en sert biçimde yererek, ... Ama ne olursa
olsun, olaylar ileriye doðru zorlanmalýdýr. Bunun ne kadar gerekli
olduðunu, bugün sosyal demokrat basýnýn büyük bir kýsmýnda yayýlmaya (einreissende) baþlayan oportünizm apaçýk gösterir. Partinin, sosyalistlere karþý kanunun yenilenmesi korkusu içinde, ya da
kanun yürürlükteyken mevsimsiz olarak yayýlmýþ bazý fikirleri hatýrlayarak, þimdi bütün taleplerini barýþçýl yoldan gerçekleþtirmek
için Almanyada mevcut kanuni düzeni yeterli olarak kabul etmesi
isteniyor... suçlar (Lenin, Devlet ve ihtilâl, s.90). Ve bundan sonra
Lenin devam eder. Alman sosyal demokratlarýn olaðanüstü kanunun yenilenmesi korkusuyla hareket etmeleri Engelsin birinci
plana koyduðu ve tereddüt etmeksizin oportünizm olarak suçladýðý esaslý bir olgudur. (Lenin, Devlet ve Ýhtilâl, sf. 91).
Görüldüðü gibi mesele son derece açýk; Marxýn çok istisnai
tarihi þartlar için ve çok özel niteliklere sahip tekel öncesi Amerika
ve Ýngilteresi için bir ihtimal olarak barýþçýl yollardan sosyalizme
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geçiþe iliþkin söylediði sözler Leninizm tarafýndan tekel öncesi
doðru, fakat tekelci kapitalist dönem için doðru ve geçerli kabul
edilmemektedir.
Ve Marksist-Leninist teoriye karþý, oportünistler dört elle bu
sözlere sarýlarak demagojilerine Marxýn bu sözlerini kýlýf yapmaya
çalýþmýþlardýr.
Aslýnda bu mesele Marx adýyla baþlýyor diyen Bay Someri,
baza düþmüþ turnusol misali, sosyalizmin hocalarýnýn bu konudaki düþüncelerinin içine batýrýp çýkardýktan sonra, konuya Stalinin
sözleriyle noktayý koyalým:
Marxýn þartlý sýnýrlamasýna dört elle sarýlan ve bu
sýnýrlamayý proletarya diktatörlüðüne karþý ileri süren
BÜTÜN ÜLKELERÝN OPORTÜNÝSTLERÝ, bu yüzden Marksizmi deðil, kendi oportünist meselelerini savunuyorlar.8
Marksist doktrinin ana çatýsý olan sýnýf mücadelesi Marxtan
önce bilinen ve burjuva tarihçi ve ekonomistlerinin kabul edip
irdeledikleri bir düþündür. Marxýn yaptýðý, bu sýnýf mücadelesinin
zorunlu olarak, o zamana kadar görülmemiþ derecede sert bir
ihtilâlle burjuva devlet cihazýný parçalayarak, sosyalizme proletarya
diktatoryasýnýn aracýlýðýyla varacaðýný açýk seçik koymasýdýr.
Gerek Marx, gerek Engels, Leninin açýkladýðý gibi kendilerini devrimi gerçekleþtirme metotlarýyla, yani biçim meseleleriyle 
birçok yeni durumlarýn ortaya çýkabileceðini ve devrim süreci içinde
sýk sýk deðiþebileceðini düþünerek baðýmlý kýlmamýþlardýr. Ancak
Marx ve Engelsin düþüncelerinin temelinde yatan gerçek yine
Leninin belirttiði gibi þiddete dayanan devrimdir. Ve bu genel
ilkedir.
Marx ve Engelsin þiddete dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðý
ile ilgili doktrini.. burjuva devletiyle ilgilidir. Burjuva devleti proleter devlete (proletarya diktatoryasýna) yerini yok olma yoluyla
deðil, genel kural olarak, ancak ve ancak þiddete dayanan bir devrimle býrakabilir. Engelsin þiddete dayanan devrime yaptýðý övgü,
Marxýn birçok beyanlarýyla tam bir uygunluk halindedir. (Þiddete
dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðýný yürek pekliðiyle, açýkça ilan eden
Felsefenin Sefaleti ve Komünist Manifestosunun vargýsýný hatýrlay8
Sað-Sol Sapmalar (Partimizdeki sosyal demokratik sapmalar üzerine Ýçin Sonsöz.)
3 Kasým 1926, sy.76, Stalin, Sol Yayýnlarý, Ankara.
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alým, otuz yýl daha sonra, 1875de Marxýn Gotha Programýnýn oportünist muhtevasýný yerin dibine batýrdýðý (Gotha programýnýn
eleþtirisini hatýrlayalým). Bu övgü hiç de bir boðuntu sonucu, bir
tumturaklý söz, bir tartýþma hevesi deðildir. Bu þiddete dayanan
devrim fikri ve bu fikrin ta kendisini sistemli olarak yýðýnlara maletme zorunluðu, Marx ve Engels doktrininin tümünün temelinde
yatan bir þeydir diyor Lenin, Devlet ve Ýhtilâlinde (sf. 31)
Halk Bankasý aracýlýðýyla iþçilere karþýlýksýz kredi vermek
suretiyle, sýnýf mücadelelerinin, barýþçýl bir biçimde hallolunabileceðini ileri süren Proudhona Marxýn verdiði cevap kesindir.
... Ancak artýk sýnýflarýn ve sýnýf çeliþmelerinin bulunmadýðý bir düzendedir ki, sosyal evrimler, artýk siyasi
devrimler olmaktan çýkacaklardýr. O zamana kadar toplumun her yerinden deðiþtirilip, düzeltilmesinin arifesinde sosyal bilimin son sözü þu olacaktýr, YA MÜCADELE,
YA ÖLÜM, YA KANLI SAVAÞ, YA DA YOK OLMA.9
Ýþte Engelsin bu konudaki düþüncesi diyerek Lenin,
Engelsten (Anti-Dühringten) alýntý yapýyor;10 ...Fakat zorun tarihte (kötülük kaynaðý olmaktan) baþka bir rol, devrimci bir rol de
oynadýðýný, zorun Marxýn sözleriyle bir yenisine gebe olan her eski
toplumun ebesi; toplumsal hareketin taþlaþmýþ ömrünü bitirmiþ
politik biçimleri alteden ve parçalayan aleti olduðuna dair Bay
Dühringde bir tek kelime yoktur. O sadece içini çekerek ve ah
ederek, sömürme ekonomisinin yýkýlmasý için zorun belki de lüzumlu olabilmesi imkanýný itiraf etmektedir...
Engels, görüldüðü gibi Marxýn ihtilâl teorisinden bir tek kelime söz etmemesi nedeni ile ki Dühring þiddeti de kabul etmektedir, barýþçýl yolun dýþýnda Dühringi eleþtirmektedir.
Ya Kenan Somer? Marxýn devrim hakkýndaki düþüncelerini
bu denli açýk ortaya koyan Devlet ve Ýhtilâli iki-üç sayfa içinde
tanýtýrken, Marxýn genel ilke olarak kabul ettiði ihtilâle iliþkin
düþüncesinden bir tek kelime bile bahsetmeden Marxýn istisnaya
iliþkin önerdiði ve bir söylev ve gazeteciye verilen beyanatýnýn
oluþturduðu barýþçý yoldan geçiþ hakkýndaki sözlerine ki tanýtýlan
9
Felsefenin Sefaleti, Karl Marks, s.195, Sol Yayýnlarý. Georg Sandýn ünlü sözü
Türkçeye çeviride açýk yazýlmamýþtýr. Orijinal bu biçimdedir.
10
Devlet ve Ýhtilâl, Lenin, sf. 30, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý.

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

19

kitapta Lenin bunun emperyalist çaðda þartlarýn deðiþmesi nedeni
ile geçersiz olduðunu belirtir adeta övgü yazarcasýna üç sayfanýn
bir sütununu ayýrmasýna ne anlam vermek gerekir acaba!
Barýþçýl bir dönüþüm üzerinde, herhangi bir neden yokken
özellikle duranlarýn söylediklerinden soyut, lafazanlýktan öteye
gitmeyen devrimci laf ebelikleri ve Marksizmin ABCsi olan birkaç
devrimci kýrýntý ayýklandýðýnda ortada yalnýzca sipsivri bir revizyonizmin kaldýðýný tarih bugüne kadar göstermiþtir Marksistlere...
... Revizyonizm için Marxýn kullandýðý anlamda 
ihtilâl anlamýnda devrim artýk sadece bir rüya, bir hayaldi. Tek politik amaç olarak ne kalýyordu? Oylarýn
%50sinden fazlasýný saðlamak...11
Ýþte bunun için Marksistlerin bu konuda burunlarýnýn hassas olmasýný bay Emek yazarýnýn doðal karþýlamasý gerekirdi. Ve
devrimin barýþçýl yoldan gerçekleþmesinde keskin bir revizyonizm kokusu duymak sapý samana karýþtýrmak deðil, sapý ile samaný karýþtýrmamak; bilimsel sosyalizm ve revizyonizmi ayýrmak
demektir.
-VMarksistler, proletarya devleti ancak devrimle kurulabilir
derken, legalitenin olanaklarýndan, burjuva parlamentarizminin
olanaklarýndan yararlanmayý da ihmal etmezler. Marksistlerin en
gerici parlamentolarda bile çalýþabileceklerini Marksizmin Çocukluk Hastalýðý, Devrim Stratejisi adlý eserinde Lenin açýkça belirtmiþtir.
Ona göre parlamentarizm amaç deðil araçtýr. Bu nedenle
parlamenter eylem; Marksistlerin sýnandýðý bir sýnavdýr. Ve ince bir
çizgidir. Leninin ünlü sözü açýktýr: Parlamenter eylem bazý kiþilere
Marksist geçinen bazý kiþilere uþaklýk ünvanýný, bazý kiþilere de
sürgün ve aðýr hapis cezalarý kazandýrýr.12
Görülüyor ki Marksist-Leninist teori, bürokrasinin ve militarizmin son derece güçlü olduðu kapitalizmin can çekiþme çaðýn11
Lenin, Hayatý ve Eserleri, sf. 29, Henti Lefebvre, Anadolu Yayýnlarý, (tire içindekiler
bize aittir).
12
Sosyalizm, s. 52, Lenin, Habora Yayýnevi, (tire içindekiler bize aittir).
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da, parlamentarizm içinde eylem gösterilirken bile parlamentarist
yolla proletarya devletinin kurulmasýnýn imkansýz olduðunun bir
an olsa bile unutulmamasýný öngörür.
Þeyler durmadan kendilerini birinci biçimden ikincisine dönüþtürmektedirler. Oysa çeliþmeler içindeki
mücadele iki biçimde de bulunur. Bunun için zýtlarýn
birliðinin þarta baðlý, geçici ve nispi olduðunu, buna karþýlýk zýtlar arasýndaki mücadelenin mutlak olduðunu söylüyoruz.13
Sýnýflý toplumlarda savaþ ve barýþ gibi zýt þeyler belli þartlarda
özdeþ halindedir. Ve þartlarýn deðiþmesi halinde bu özdeþ zýtlar
birbirine dönüþürler. Belli þartlarýn deðiþmesi halinde tabii. Eðer
sen burjuva parlamentarizminin denge unsuru haline gelirsen,
þartlar da deðiþmez, yüzeydeki barýþ da devam eder, elbette.
Revizyonizme evet, devrimci sosyalizme hayýr!..
Bu, burjuva parlamentarizminde burjuvazinin ana þiarýdýr.
Ancak þu gerçeði tekrar tekrar hatýrlamak gerekir, burjuva
demokrasisine en saygýlý davrananlar yalnýz ve yalnýz Marksistlerdir.
Dünya proletaryasý, burjuva demokrasisi haklarýný
alabilmek için kan revan içinde kalmýþtýr ve bu haklarýný
da elinde tutabilmek için, tabii ki bütün gücüyle
savaþacaktýr.14
Sosyalistler burjuva yasallýðýný, burjuvazinin bozmasý üzerine terkederler. Engelsin önce siz ateþ edin mösyö burjuvazi sözü, Marksistlerin burjuva yasallýðýna saygýsýnýn açýk belirtisidir. Bu
nedenle devrimlerin objektif þartlarýný, devrimciler deðil, baský, cebir ve þiddet getirmek suretiyle burjuvazi hazýrlar.
Tekelci kapitalist dönemle birlikte baþlayan sosyalist devrimler çaðýnda, bütün proletarya devrimlerine baktýðýmýzda bu gerçeði çok açýk görürüz.
- VI Devlet ve Ýhtilâlin teorik özünü, yazýldýðý anýn siyasi
Teori ve Pratik, Mao Tse-Tung, s.67. Sol Yayýnlarý.
Faþizme Karþý Birleþik Cephe, Burjuva Demokrasisine Karþý Tutum, s. 167,
Dimitrov.
13
14
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pratiðinden ayrý deðerlendirmemek, örneðin sosyalist
devrimin ihtilâlden baþka bir yolu olmadýðýný düþünmek
yanlýþ olur. Devlet ve Ýhtilâlin yazýlýþýndan 52 yýl sonra
bu kitabý bir çeþit hareket planý olarak deðerlendirmek,
ancak küçük-burjuva dar kafalýlýðý ile açýklanmasý mümkün ve bizzat Marksist-Leninist anlayýþa, bilimsel düþünceye temelden aykýrý bir sapýklýk olur. (...) (Ama kitap
Ekim ihtilâlinden sonra yayýnlanabildiðine göre ihtilâl üzerine doðrudan doðruya bir etkisi olmamýþtýr). (Emek,
Sayý: 5, s. 14-16)
Yazýmýzýn baþýndan beri açýklamaya çalýþtýðýmýz gibi Emek
yazarýnýn Leninizmi tahrif çabalarý bu sözlerde iyice somutlaþmaktadýr. Tahrifat basit bir polemikçinin hokkabazlýðý içinde yapýlmaktadýr. Doðru bir sosyalist önermeden, revizyonist bir çýkarmaya
gidilmektedir. Devlet ve Ýhtilâlin teorik özünü, yazýldýðý anýn siyasi pratiðinden ayrý deðerlendirmemek doðru önermesinin arkasýndan Sosyalist Devrimin ihtilâlden baþka bir yolu olmadýðýný düþünmek yanlýþ olur sapmalý çýkarmasý ile gizlenen revizyonizm ortaya
çýkmaktadýr.
Bilindiði gibi Marksizm hareketin, hareket halindeki bir doktrinidir. Marx, Engels, Lenin ve Marksizmin diðer ustalarý, içinde
bulunduklarý toplumun sosyal pratiðini gözönünde bulundurarak,
somut durumlarýn somut tahlilini yapýp, bilimsel genellemeye gitmiþlerdir.
Marx, Engels, tekel öncesi kapitalizminin sosyal pratiðinden
hareketle somut tahlillerden soyutlamalara gitmiþlerdir. Onlar gelecekteki devrim sürecinin deðiþeceðini bildikleri için, hiç bir zaman ana ilkelerin dýþýnda, kesinkes yöntemler önermemiþlerdir.
Ancak genel kural önermiþlerdir.
Bu genel kural, burjuva diktatoryasýnýn zorla parçalanarak, proletarya diktatoryasýna dönüþtürülerek sosyalizme geçiþtir.
20. yüzyýlda ise serbest rekabetçi kapitalizm yerini tekelci
kapitalizme dolayýsýyla serbest rekabetçi dönemin özellikleri ve
þartlarý yerini tekelci dönemin özellikleri ve þartlarý, yerini tekelci
dönemin þart ve özelliklerine býrakmýþtýr. Kapitalizmin tekel öncesi
döneminde yaþayan Marx ve Engelsin, tekel sonrasý döneminin
özelliklerini önceden görmeleri imkansýzdý. Bu nedenle Marx ve
Engelsten tekelci döneme iliþkin özel kanun ve yöntemler öngör-
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melerini beklemek yanlýþ ve saçma bir tutum olur.
Bu nedenlerden dolayý Marksizm, tekelci kapitalist dönemde Leninizm ile tamamlanmýþtýr.
Marxýn Ýngiltere ve Amerika için, bir ihtimal olarak öngördüðü istisnayý, Leninizmin emperyalist çaðda geçersiz saydýðýný
daha önce etraflý bir biçimde belirtmiþtik. Ayrýca Leninin devrim
teorisinden de bahsettik ve emperyalist sürecin devamý boyunca,
bu devrim teorisinin, Marksizme göre evrensel olduðunu ve sosyalizme geçiþin bir eylem kýlavuzu olduðunu detaya inerek söylemek gereksiz olur herhalde.
Burjuva devlet biçimleri son derece çeþitlidir. Ama
nitelikleri aynýdýr. Bütün bu devletler son tahlilde þu ya
da bu biçimde, ama zorunlu olarak, bir burjuvazi diktatoryasýdýr. Elbette kapitalizmden sosyalizme geçiþ de politik biçimler bakýmýndan büyük bir bolluk ve geniþ bir
çeþitlilik göstermekten geri kalmaz Çin, Vietnam, Küba
ve diðer sosyalist ülkelerin somut pratikleri. Ama hepsinin niteliði ayný kalacaktýr; Proletarya diktatoryasý (... )
gerçekte bu dönem emperyalist dönemde sosyalizme
geçiþ zorunlu olarak, son tahlilde keskin biçimlere bürünmüþ ve o zamana kadar görülmemiþ þiddetle pasifist deðil non pasifist, bir sýnýf mücadelesinin damgasýný
taþýr.15
Bu nedenle serbest rekabetçi dönemde, dünya mali guruplar tarafýndan paylaþýlmamýþken, kapitalizm bugünkü gibi can
çekiþme deðil de gürbüzleþme dönemindeyken, Marxýn istisnai
yerler için önerdiði barýþçýl yoldan sosyalizme geçiþ, Leninin belirttiði gibi Marksizm için olanaksýzdýr.
Marxýn ve Engelsin yapýtlarýný, yapýtlarýn düþüncelerinin tarihi geliþim içindeki yeri ve derinleþmesini gözönünde tutmadan,
Marx ve Engelsi iktibas etmek, Marksizme ihanettir ve bütün oportünistlerin Marksizmi çürütmek için yaptýklarý ortak bir harekettir.
Ve yine daha önce de belirttiðimiz gibi sosyalist mücadelenin tarihinde açýkça görülmektedir ki bütün oportünistler, Stalinin deyiþiyle
Marxýn þartlý sýnýrlamalarýna dört elle sarýlarak kendi oportünizmlerini savunmuþlardýr. Bunun pek çok örnekleri bilinen gerçekler15

Devlet ve Ýhtilâl, Lenin, s.47-48, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý.
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dir. Örneðin Trotsky...
Emperyalizmin olmadýðý ve kapitalizmin geliþmesinin eþit
oranda olmamasý kanunu bulunmamýþken, bulunmasýna da imkan yokken, Marx ve özellikle Engelsin bir tek ülkede deðil, bütün
Kara Avrupasýnda birden sosyalist devrimin baþarýya ulaþacaðýný
öneren tezine, kapitalist ülkelerin geliþmesinin eþit oranda olmamasý kanununun bulunmasý ile birlikte tek ülkede sosyalizmin
zaferinin mümkün olmasýný oluþturan tekelci kapitalist dönemde,
nasýl ki dört elle sarýlan Trotcky oportünizmin bataðýna saplanmýþsa, ayný dönemde artýk Leninizm tarafýndan kabul edilmeyen
barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþ istisnasýna dört elle sarýlanlar
da gýrtlaklarýna kadar oportünizm bataklýðýna gömülmüþlerdir.
Devlet ve Ýhtilâlin yazýlýþýndan 52 yýl sonra bu kitabý bir
çeþit hareket planý olarak deðerlendirmek sözündeki hareket planý fazla soyut, tek baþýna ne anlama geldiði somut olarak belli olmayan bir sözcük. Bu nedenle bu hareket planý sözcüðünü okuyucunun gözünde somutlaþtýrmak için derinleþtirmek ve açmak
gerekiyor.
Ýçinde yaþanýlan toplumun süreci içindeki çeliþmelerden ana
çeliþmenin saptanarak, bu ana çeliþmenin tayin ettiði, o sürecin
niteliðinin belirtilmesine, (devrimci aþamanýn tayini) ve bu niteliðe
uygun devrimci þiarlarýn kompoze edilmesine Marksist literatürde
strateji denir. Aslýnda askeri bir kavram olan strateji fethetme
sanatýdýr. Ana çeliþmenin niteliðini tayin ettiði süreç herhangi bir
þeyin geliþim sürecinde var olan farklý aþamalar içinde çeþitli aþamalarý ihtiva eder. Ve her aþamada farklý þartlarý içinde taþýr. Farklý
þartlar da doðal olarak farklý özellikleri gerektirir. Ýþte taktik denilen esnekliðin biçimlendirilmesinin önemi burada ortaya çýkar. Taktik ana çeliþmenin niteliðini tayin ettiði sürecin, deðiþik aþamalarýnýn
deðiþik þartlarýna göre (sürecin belli aþamalarýnda bazen tali çeliþki
ana çeliþki ile üstüste gelebilir, bazen de ana çeliþmenin bazý kýsmi unsurlarý çözümlenir), bu þartlara uygun pozisyonlar çizme,
þartlara uygun, tecrit edilmiþ hareketler yapma sanatýdýr.
Marksist literatürde strateji ve taktik tanýmlamalarý böyledir (yeri gelmiþken belirtelim, Kenan Somerin taktik ve stratejiyi
ne denli anladýðýný (!), Ýki Taktik üzerine yazdýðý yazýda demokratik devrim stratejileri demesinden bilmekteyiz). Þimdi burada
taktik ve stratejiden bahsetmemizin nedeni bu hareket planý
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sözcüðünün ayaðýný yere bastýrarak, içinde kullanýldýðý cümlenin
anlamýný somutlaþtýrmaktýr.
Ýçinde bulunulan devrimci aþamanýn niteliðinin ve þiarlarýnýn
saptanmasý iþine hareketin makro planlamasý (strateji tespiti)
denilebilirse, hareketin makro planýnýn içerdiði ve hareketin dolambaçlý virajlarýna, iniþ ve çýkýþlarýna, diðer bir deyiþle aþamalarýna
göre çizilen, yalnýz o aþamalar için geçerli olan planlara da hareketin mikro planlarý diyebiliriz.16
Þimdi sormak gerekir; bu hareket planýndan kastedilen nedir? Hareketin makro planý mý (stratejik planlamasý mý) hareketin
mikro planlamalarý mý (taktik planlamalarý mý) kastediliyor?
Böyle bir somuta indirgemede hareket planý sözcüðü, tek
baþýna nitelik belirtici olmuyor. Ve lastikli bir kavram olarak ortada
kalýyor. Bu nedenle bu hareket planý sözcüðünü, içinde kullanýlan cümle içinde yazarýn daha önceki sözleri ile organik baðlar
kurarak yorumlamaktan baþka çare yoktur.
Yazarýn yazýsýnýn baþýndan itibaren, önsel bir yargý ile, kapitalizmin tekelci döneminde proletarya devletinin barýþçýl yollardan kurulabilmesinin mümkün olabileceðini iliþkin dayanak arama
çabalarý (ki bu çabalarýn Marksizm-Leninizmi tahrifata kadar yönelmesini umursamadan, tekrar tekrar çabalara giriþmesi) açýkça
görüldüðü için, cümlenin þöyle kurulmasý mümkündür; Leninin
ihtilâl teorisini Devlet ve Ýhtilâl kitabýnýn yazýlýþýndan 52 yýl sonra
proletarya devrimi için bir metod olarak deðerlendirmek, ancak
küçük burjuva darkafalýlýðý ile açýklanmasý mümkün ve bizzat
Marksist-Leninist anlayýþa, bilimsel düþünceye temelden aykýrý bir
sapýklýk olur (eðer yanlýþ anlamýþsak, cümlenin þekli düzeltilir, biz
de ona göre eleþtirimizi yöneltiriz).
Yazýmýzýn baþýndan beri defalarca gerekli olduðu için belirttiðimiz gibi, kapitalizmin 1. buhran döneminde Lenin, kapitalizmin
tekelci döneme girmesiyle birlikte burjuva devlet bürokrasisi ve
militarizmin tekel öncesi döneme nazaran çok daha kuvvetlendiðini belirterek, kapitalizmin bu yeni özellik ve þartlarýna uygun
olarak, Marx ve Engelsi derinleþtirerek Leninist ihtilâl teorisini
16
Makro ve Mikro kavramlarý Marksist literatürde mevcut olmayan kavramlardýr.
Bu nedenle kullanýlmamasý gerekir. Burada kullanmamýzýn nedeni, Somerin ifadesine
netlik getirerek okuyucuya sorunu somut bir biçimde sunabilmek içindir.
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önermiþtir.
20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ise, kapitalizmin III. buhran dönemine girdiðini ve ölümünü biraz daha ileriye atabilmek için I.
buhran dönemine nazaran bürokrasi ve militarizmine I. buhran
dönemiyle kýyaslanmayacak derecede, çok daha sýký yapýþtýðýný
söyleyen bu dönemin Marksist ustalarý, Leninin ihtilâl teorisinin
bu dönemde çok daha fazla önem kazandýðýný ve evrensel geçerliliðe sahip olduðunu açýkça belirtmekte ve bu evrensel geçerliliði
kabul etmeyen sözde Marksistleri de Marksizm-Leninizme ihanet
etmekle suçlamaktadýrlar.17 Ve bu tip düþünce Kenan Somerin
yorumunun tam tersi, yaþadýðýmýz dönemin Marksist ustalarýna
göre, Marksist-Leninist düþünceye temelden aykýrý bir sapýklýktýr.
Marksist Leninist devrim teorisi, son çözümlemede
halka karþý savaþa, bir halk savaþýyla karþý koyma teorisidir. 18
Devlet ve Ýhtilâl yapýtý, özetle, Leninin Marxýn devlet
anlayýþýný derinleþtirerek oluþturduðu Marksizmin devlet teorisini
ve yine Marxýn sýnýf mücadelesi ve proletarya diktatoryasý
düþüncesini derinleþtirerek, az sayýda profesyonel ihtilâlcilerden
oluþmuþ, çelik gibi bir disipline sahip, manevra kabiliyeti yüksek,
devrimci teoriyi eylem kýlavuzu kabul etmiþ öncü bir partinin yönetimiyle, zorla burjuva devlet cihazýný parçalayarak kurulan proletarya diktatoryasý aracýlýðýyla sosyalizme geçiþi belirleyen ihtilâl
teorisini kapsamaktadýr.
Bundan dolayý bu eseri, yalnýzca 1917nin taktiklerini kapsýyor, þimdi ise þartlar deðiþmiþtir diyerek bir kenara itmek, Marksizmin ustalarýna göre Marksizin-Leninizmden istifa etmek
demektir. Ve yine bu ustalara göre, Devlet ve Ýhtilâl eseri, Somerin
göstermeðe çalýþtýðý gibi yalnýz Rus devriminin ürünü deðil, ayný
zamanda çaðýmýzýn da niteliðini taþýmaktadýr. Çünkü tekelci dönemde Marksizmi bütünleyen Leninizmin ilkelerinin en önemlileri
bu eserde yer almaktadýr.
Bu nedenle çaðýmýzda Marksistler, Marksist teoriye göre Leninizmin evrensel gerçekleri ile kendi ülkelerinin somut pratikler17
Mao Tse-Tung ve Lin Piaonun eserlerinde mesele son derece açýk ve tartýþma
götürmez bir biçimde konmaktadýr.
18
Yaþasýn Halk Savaþýnýn Zaferi, Lin Piao, s.60, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý.
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ini birleþtirerek, stratejik ve taktik planlarýný veya Somerin deyiþi
ile hareket planlarýný çizerler. Yoksa aradan 52 yýl geçmiþtir o
dönemde geçerliydi, ama þimdi geçerliliðini yitirmiþtir diyerek Leninizmin en önemli evrensel tezlerinin yer aldýðý Devlet ve Ýhtilâl
eserine saygýsýzca dudak bükmezler.
Böyle bir düþünce, Marksizm-Leninizmin ustalarýna göre dar
kafalý küçük-burjuva dünya görüþünün somut bir belirtisidir.
Ýþte Marksizmin ustalarýnýn görüþleri ve de iþte Kenan
Somerin bilimsel (!) yorumu.
Bütün bu açýklamalardan sonra Bay Somere bilimsel namusluluða iliþkin birkaç söz söylemek gereðini duymaktayýz :
Namuslu bir aydýn kiþi bir doktrini kabul etmese bile, o
doktrine iliþkin bir eseri, diyelim ki görevi gereði tanýtýrken, eserin
yazarýnýn düþüncesine uygun olarak tanýtmak zorundadýr.
Siz Marksist düþünceye inanmayabilir, Marksist dünya
görüþünü, dünya görüþü olarak kabul etmeyebilirsiniz Bay Somer.
Anayasamýza göre herkes düþünce ve kanaat özgürlüðüne sahiptir. Bu nedenle istediðiniz dünya görüþünü kabul etmek ve savunmakta özgürsünüz.
Ama bu size bir doktrini tahrif etmek hakkýný vermez. Belli
bir dünya görüþünü savunmak ayrý bir þeydir, bu görüþe karþýt
olan bir dünya görüþünü tahrif etmek ayrý bir þeydir.
Kiþi kendine ve bilime saygýlý ise kendi dünya görüþüne karþýt görüþleri, bu görüþlerin yer aldýðý eserleri tahrif ederek kendi
düþüncelerini savunmak yoluna gitmez. Tam tersi bir davranýþla,
karþý olduðu düþünce sistemini ve bu sistemin yöntemlerini önce o
düþünce sisteminin sahiplerinin tez ve yöntemlerini sonra da kendi düþüncesinin tez ve yöntemlerini ortaya koyarak red yoluna
gider.
Bu yönde insaný þaþýrtacak derecede hýrsla ve bir o kadar
da gözü kapalý çabalar sarfediyorsunuz ki, bu çabalarýnýz, kitap
Ekim Ýhtilâlinden sonra yayýnlanabildiðine göre ihtilâl üzerine doðrudan doðruya bir etkisi olmamýþtýr gibi Marksizmden bihaber, orta
zekalý bir kiþiye bile saçma gelecek bir sözü size söyletebilmektedir.
Kenan Somerin bu sözü karþýsýnda ne söylenebilir? Herhalde yapýlacak en doðru iþ bu periþan mantýða yalnýzca gülüp geçmektir.
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Yazarý Lenin olan, Leninizmin Devlet ve Ýhtilâl teorilerini
kapsayan, baþtan sona kadar Lenin tarafýndan yürütülen Ekim Ýhtilâli üzerine, doðrudan doðruya bir etkisi olmamýþmýþ (!) bu kitabýn... Pes doðrusu böyle bir mantýða. Saçma sapan bu söz üzerinde
daha fazla durmak, en azýndan okuyucuya saygýsýzlýk olur.
- VII Hareketin, hareket halindeki doktrinidir Marksizm. Engelsin
deyiþiyle, ezbere öðrenilmesi ve mekanik olarak tekrarlanmasý gereken bir dogma deðil, bir geliþim kuramýdýr.
Ve Marksizmde mutlak, nihai bir gerçek yoktur. Gerçek izafi, hareket halindedir ve geçicidir.
Marksist bilgi edinme somut tahlili dýþýnda herhangi bir tahlilin belirli tabiatý üzerine bilgi edinme olanaðý yoktur.
Marksizmin ustalarý daima devrimci diyalektiðin bu deðiþmez
ilkesini kullanmýþlardýr. Marksizm de geliþme halindedir. Çünkü
doða bilimlerinin bugünkü bulgularý ile sýnýrlýdýr bilgilerimiz. Bu
nedenle bugün yeterli olan yarýn yetersizdir. Marksizm kendini devamlý aþan ve yenileyen bir dünya görüþüdür...
Doktrinin derinleþmesiyle ayný zamanda metodun
yeni ortaya çýkmýþ ya da tahlili bir an için bir kenara
býrakýlmýþ realitelere uygulanýþý içine alan bir geliþme,
prensiplerin revizyonundan ayrý bir þeydir...19
Sorunu, Marksist-Leninist eylemin ve kuruluþun önverisi olan
Leninin derinleþtirdiði Marksist devlet teorisini ve ihtilâl teorisini
o dönemin koþullarý için geçerlidir diyerek, hareket halindeki bir
doktrinin hareket halindeki evrensel tezi olan Marksist devlet
teorisini emperyalist çaðda geçerli görmemek ve ihtilâl teorisini
yine emperyalist dönemde eylem kýlavuzu olarak kabul etmemek
revizyonizmden baþka bir þey deðildir, Marksizmin ustalarýna göre.
Revizyonizmin felsefi temeli de agnostizmden baþka bir þey
deðildir. (Revizyonistler eklektik seçimci bir yöntemle sorunlarý
ele alýp yorumlarlar. Ancak eklektizmlerinin temelinde agnostizm
bilinemezcilik yattýðý açýktýr).
Okuyucuya sorunu daha somut sunabilmek için, buradaki
19
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agnostizmi biraz açalým.
Bilindiði gibi, gerçek her yerde somuttur. Bu nedenle Marksizmin tahlil metodu, daima somut durumlarýn somut tahlilidir.
Bunun dýþýnda nesnel bilgi edinme yolu yoktur.
Ama diyalektik yöntem kullanýyorum diye somut durumlarýn, somut tahlilinde tahlile tabi tuttuðun sorunu býraktýn mý hapý
yuttun demektir. Ýþte o anda diyalektik yöntem, mekaniðe, senin
dünya görüþün de, bilinemezciliðe dönüþür de sen hala Marksist
diyalektikle sorunlara yaklaþtýðýný zannedersin.
Kýsacasý, somut durumlarýn, somut tahlilini kullanmaya
kalkan, diyalektikten habersiz, çatýsý dar mekanik kafalarýn düþeceði
kaçýnýlmaz yer, agnostizmdir. Oysa Marksist diyalektik somut
durumlarýn, somut tahlilinden objektif bilgi teorisine geçer.
Diyalektiðin objektif bilgi teorisinden habersiz, sözüm ona
bir Marksist, vahaya bakýp da çölün de yeþil olduðunu zanneden
kiþiden farksýzdýr.
Bütün, parçalarýnda nicelik farklýlýklarý içinde yansýdýðý gibi
parçalar da bütünde ayný biçimde yansýr. Yani özel ile genel, genel
ile özel arasýnda sýký bir bað vardýr. Ýþte bu baðý, bu ikili bilme yolunu bire indirgemek, Marksist diyalektiðe elveda demektir.
Gerçeðe bakýþ ancak somutun tahlilinden bilimsel soyutlamaya geçiþle olur. Bu soyutlama ile soyut fakat gerçekliðe (somut)
dayanan kavram ve ulamlar formüle edilerek genel Marksist bir
teze gidilebilir. (Marksist herhangi bir tezin evrenselliði o tezin iliþkin
olduðu sürecin devamýyla sýnýrlýdýr.) Ancak böyle bir yöntem ile
gerçeðin sonsuzca giriftliði içindeki somuta açýk veya gizli yansýmýþ
hareket ve kanunlarýna varýlabilir.
Bu anlattýklarýmýzý bir örnekle iyice somutlaþtýralým; Lenin,
Çarlýk Rusyasýnýn somut þartlarýný tahlil ederek demir gibi bir disipline sahip az sayýda kiþiden oluþmuþ bir öncü partinin aracýlýðýyla
gerici iktidarý parçalayarak, proletarya diktatoryasýnýn kurulmasýný
olanaklý görmüþtür.
Ancak sorunu bu sözün dar kalýplarý içinde býrakýrsak, masanýn dört ayaðýnýn ikisini dýþarýda býrakmýþ oluruz.
Tekelci kapitalist dönemin evrensel özellikleri ile, askeri feodal bir ülke olan Çarlýk Rusyasýnýn öznel özellikleri, tamamen birbirinden ayrý mýdýr? Deðildir tabii. Bu durum genelin özelde nicelik
farklýlýklarý içinde yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.
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Emperyalizmin bütün çeliþkileri Ýngiltere, Fransa, Amerika,
Almanya ve kapitalizmin az çok geliþtiði diðer batý ülkelerinde yansýyordu, 20. yy. baþýnda. Ancak bu çeliþmeler üçgen prizmaya çarparak kýrýlýp farklý renklere bürünen güneþ ýþýnlarý gibi, nicelik
farklýlýklarý içinde yansýmaktadýr, bu ülkelerde. Tekelci kapitalizmin çeliþkilerinin yansýmasý, Ýngilterede pembe gözüktüðü halde,
Çarlýk Rusyasýnda kýzýl gözükmektedir bu yýllarda. Farklý renklere
bürünmesini tayin eden o ülkenin tarihi geliþimi, ekonomik ve kültür düzeyi, sýnýflarýn güç ve bilinç kompozisyonu, sýnýflarýn liderlerinin yeteneklerinin farklýlýklarý ve de bölgesel özellikleridir.
Lenin, Çarlýk Rusyasýnýn somut durumunun somut tahlilini
yaparken, emperyalist dönemin tahlilini de, Rusyaya yansýmasýyla
beraber yapmaktaydý, 20. yy. baþlarýnda.
Zaten bolþevikleri, menþeviklerden ve ihtilâlci sosyalistlerden ayýran ana kriter, Marksist diyalektiði doðru tahlil yöntemi olarak kullanmalarýdýr.
Ýhtilâlci sosyalistler20 somut durumun, somut tahlilini yanlýþ
bir biçimde yaparak Marksizmin evrensel tezlerini yadsýma yoluna
gitmiþlerdir. (Kenan Somerin yaptýðý birinci hata ihtilâlci sosyalistlerin yaptýðýndan pek farklý deðildir.) Çarlýk Rusyasýnýn durumuna,
þartlarýna Marksist tezlerin uymadýðýný söyleyerek, Rusyada feodalizm ile kapitalizmin ayný anda çökeceðini ileri sürmüþlerdir.
Menþevikler ise, Marksizmin hareketin, hareket halindeki
doktrini olduðunu unutarak, Marksizmin lafýzlarýný mekanik bir
biçimde tekrarlayýp durmuþlardýr. Örneðin Marxýn tekel öncesi kapitalizm için öngördüðü barýþçýl yollardan sosyalizme (ki tekel
öncesi için bile bu yolun istisnai olduðunu Marx özellikle belirtmiþtir)
geçiþe dört elle sarýlan Bernstein ve diðer revizyonistlerle ayný þeyleri
söylemiþlerdir. (Kenan Somerin ikinci hatasý; mekanik bir biçimde Marksist lafýzlarý tekrarlamasý.) Çarlýk Rusyasýnýn sosyalist bir
devrime hazýr olmadýðýný önererek, burjuvaziye destek olunmasýný
savunmuþlardýr. Marx, nicelik ve nitelik olarak geliþmiþ güçlü
bir sanayi ülkesinde devrim olacaðýný öngörmemiþ miydi? O halde Çarlýk Rusyasýnýn da böyle bir ülke haline gelmesi gerekir,
20
Rusyadaki ihtilâlci sosyalistler, sosyalizmin iþçi sýnýfý ile olan kopmaz baðlarýný
kabul etmemiþ, bilimsel sosyalizmi reddetmiþIerdir. Ýhtilâlci Sosyalist Parti popülist ve
anarþist bir örgüt olup, Marksizmle hiç bir iliþkisi yoktur.

30

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

diyen menþevikler 1917 Çarlýk Rusyasýnýn koþullarýný sosyalist devrim için uygun görmemiþlerdir. Ve bunun sonucu olarak ters yoldan hareketle ihtilâlci sosyalistlerin yanýnda yer alýp, burjuvazi
iktidarýna destek olmuþlardýr.
Menþeviklerin ve ihtilâlci sosyalistlerin, tamamen zýt amaç
ve yollardan hareketle ayný yere gelmelerine þaþmamak gerekir.
Baþlangýçta sorunlar diyalektik yöntemle ele alýnýp irdelenmezse
veya diyalektik metod yanlýþ kullanýlýrsa, bu yanlýþ tahlile dayanan
eylemler, ister saðdan gelsin, ister soldan nihai olarak birbirleriyle
çakýþýrlar.
Bu nedenle ihtilâlci sosyalistlerle, menþevikler ayrý ayrý makamlardan ayný þarkýyý söylemiþlerdir, bütün devrim boyunca.
MAHÝR ÇAYAN
12 Aðustos 1969
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REVÝZYONÝZMÝN KESKÝN KOKUSU (II) *

Leninin düþüncesini anlama çabasý
geliþtirilirse, sevinç duyarým.
Kenan Somer

-IGeçen sayýdaki yazýmýzda, Leninin Devlet ve Ýhtilâl eserini Emek Dergisinde tanýtan Somerin, Marksistler için tekelci kapitalist dönemde evrensel geçerliliðe sahip olan Leninist Devrim
Teorisini nasýl tahrif ettiðini ve bu iþlemi de nasýl bir yöntemle
yaptýðýný açýkladýk. Bu yazýmýzda ise, Leninin iki devrim arasý taktik ve þiarlarýnýn ve de Mao Tse-Tungun Yeni Demokrasi eserinin ayný yöntemle Somer tarafýndan nasýl tahrif edildiðini ortaya
koyacaðýz.
Lenin, Devlet ve Ýhtilâli hangi tarihi konjonktür içinde yazdý? Günün baþlýca stratejik ve taktik meseleleri neydi? Kitabýn önemi
ancak bu çerçeve içinde doðru olarak deðerlendirilebilir. Kitapta
genel bir geçerlilik taþýyan doðrularýn yaratýcý bir biçimde kavranabilme olanaðýný, ancak böyle bir deðerlendirme saðlayabilir.
* Bu yazý, ilk kez 19 Aðustos 1969 tarihinde Türk Solu dergisinin 92. sayýsýnda
yayýnlanmýþtýr.
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(Emek, Sayý: 5, s.14) diyen Kenan Somer, Þubat ve Ekim devrimleri arasýndaki sürenin kýsa bir tahlil ve yorumunu yapmaktadýr.
Kenan Somerin yukarýdaki sözlerine bir itirazýmýz yoktur.
Çünkü söylenenler, genel planda bütün sosyalistlerin kabul ettiði
gerçeklerdir.
Bizim itirazýmýz, Kenan Somerin bu giriþ önerisine deðil, bu
öneriden sonra yapýlan iki devrim arasý Leninist taktik ve þiarlarýn
Somervari yorumlanmasýnadýr. Bay Somerin bu yorumu öyle
baþarýlý ki (!), öyle baþarýya ulaþýyor ki, bu yorumu okuduktan sonra, Leninizmin ruhuna, amin demek zorunluluðunu duyuyor insan. Öyle bir yorum ki, yorumun temelinde revizyonizm çöreklenmiþ sýrýtýyor. Ýþte bizim itirazýmýz, sol gösterip de, sað yumruðunu
havaya kaldýran revizyonizmin tahrifatýnadýr.
Bay Somerin Leninizmin iki devrim arasý taktik ve þiarlarýna
iliþkin tahrifatýna geçmeden önce, þunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten Devlet ve Ýhtilâl kitabýndaki Devlet ve Ýhtilâl teorilerinin saðlýklý olarak kavranabilmesi için mutlaka 1917 iki devrim
arasý konjonktürünün açýklanmasý zorunludur. Zorunludur, ama
tek baþýna yeterli deðildir. Saðlýklý olarak kavranmasýnýn sadece bir
koþuludur. Yalnýzca bu dönemin yorumlanmasý ile yetinirsek hiç
bir þeyi açýklamamýþ oluruz, Leninin Ýhtilâl ve Devlet teorilerinin
gerçek yörüngesine oturtulmasýnda.
Emekci yazar, iki devrim arasý olaylarýný betimledikten sonra, Ýþte Devlet ve Ýhtilâl, Razliv kýyýsýndaki kulübede, Aðustos-Eylül
1917de, bu ortam içinde yazýldý diyerek kanýmýzca tahrifatýný daha
tutarlý yapabilmek amacý ile okuyucuyu dar bir kalýba, dar bir bakýþ
açýsýna sokmaya çalýþmaktadýr.
Oysa, bilindiði gibi bu eser yalnýz 1917, 2. Demokratik devrimle sosyalist devrim arasýndaki sürenin bir ürünü deðildir. Bu
eseri Lenin, 1905 demokratik devriminde ve ondan sonraki yýllarda, özellikle I. emperyalist savaþta Marksizme açýkça ihanet eden
sosyal þovenler diye nitelendirdiði oportünistlerin ihanetlerini, bu
yýllar boyunca gözlemleyerek, irdeleyerek, Marks ve Engelsin Devlet ve Ýhtilâle iliþkin teorilerini tekrar tekrar okuyarak, ünlü mavi
kaplý defterine gerekli dokümantasyonlarý toplayarak yazmýþtýr.
(Özellikle 1916da Kautskynin, Marksist devlet anlayýþýna ve proletarya diktatoryasýna iliþkin inkarlarý, Leninin bu eseri yazmasýna
iliþkin düþüncesinde çok etkili olmuþtur).
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Kýsaca özetlersek, bu eserdeki Marksist tezler, Leninizmin
oluþtuðu kýsa sayýlmayacak bir devrenin sonucu, Marx ve Engelsin
önerilerinin derinleþtirilmesinin ortaya çýkardýðý tezlerdir. Ve kitabýn birinci baskýya önsözündeki Bu kitap, 1917 Aðustos ve Eylülünde yazýlmýþtýr sözünü bu açýdan anlamak gerekir. Sözün anlamý açýktýr. Kerensky polisi taraflýndan arandýðý için kaçmýþ olduðu Razliv kýyýlarýnda, o zamana kadarki toplamýþ olduðu dokümantasyonlarýný derleyerek kaleme almýþtýr, Lenin. Bu nedenle bu
kitap, yalnýzca iki devrim arasý konjonktürüne dayandýrýlýrsa, yanlýþ
bir deðerlendirme yapýlmýþ olur. Ki, bunu söyleyen Bay Somer,
garip bir açmaza kendi kendisini sokarak, bu kitap 1917 Ekim döneminden sonra yayýnlandýðý için, devrim üzerinde etkili olmamýþtýr,
demektedir. Geçen sayýdaki yazýmýzda açýkladýðýmýz gibi bu sözler, Leninin 1917 Ekim devrimine doðrudan bir etkisi olmamýþtýr
anlamýna gelir ki, bu nefis (!) deðerlendirmeye bizim söyleyecek
bir sözümüz yoktur.
Bay Somerin yorumuna geçmeden önce, 1917den oldukça
gerilere giderek, Leninin, Leninizmin özünü teþkil eden örgütlenmeye iliþkin görüþlerini ve bolþevik örgütlenmesini, konumuzdan uzaklaþmadan kýsaca anlatmakta yarar görmekteyiz. Çünkü,
Leninizmin Devrim Teorisi örgütlenme ilkesi belirtilmeden kolay
kolay anlaþýlamaz.
1917 iki devrim arasý, Leninizmin taktik ve þiarlarý ve de Somerin tahrifatý, kanýmýzca ancak böyle bir ön açýklamayla berraklýða kavuþabilir.
- II Lenin, tekelci kapitalist dönemin, tekel öncesi döneminden
farklýlýklarýný, deðiþik olan özelliklerini teþhis ederek, bu dönemin
çeliþmelerinin çözümlenmesi için gerekli teori ve taktikleri, Marx
ve Engels düþünüþünü derinleþtirerek formüle etmiþtir.
Leninin, tekelci kapitalist dönemin çeliþkilerinin, sosyalizme dönüþünü saðlayan çözümlemesine iliþkin önerdiði teori, strateji ve taktikler, Marxý mekanik yorumlayan ortodoks Marksizme
karþý kýyasýya verdiði teorik mücadelesiyle birlikte siyasi pratiði içinde geliþmiþlerdir. Bu nedenle Leninizmi, Marksizmin evrensel tezleri olan Devlet ve Ýhtilâl teorilerini bu anlayýþ içinde ele almak
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gerekir. Marxýn son analizde ekonomi siyasayý belirler görüþünü
yanlýþ yorumlayarak, Marksizmi evrimciliðe indirgeyen, Marksist
diyalektiðin devrimci ruhunu, nane ruhu haline getiren literatürde
Ekonomizm, Ortodoks Marksçýlýk, Kaderci Marksistler vb. adlarýyla anýlan oportünizme karþý, Leninin verdiði amansýz mücadele, Leninizmin teori, strateji ve taktiklerinin tümünde yansýr.
Marksizmi, pasif bir kaderciliðe, evrimciliðe dönüþtüren,
Rusya gibi az geliþmiþ kapitalizmin var olduðu bir ülkede proletarya devrimi olanaksýzdýr, bu nedenle kapitalizmin geliþmesini ve
sosyalist devrim için gerekli þartlarý yaratmasýný beklemek zorunludur diyen objektivizme karþý Leninizmin tavrýný açýklamadan,
ne Marksist-Leninist sürekli devrim teorisi, ne de Devlet ve Ýhtilâl teorileri açýklanabilir.
Leninist örgütlenme, objektivizme, trade-unioncu kendiliðinden gelmeciliðe karþý emperyalist dönem çeliþkilerinin doðru
analizinin oluþturduðu bir tepkidir.
Özellikle, Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri, Ne Yapmalý eserlerinde Leninist örgütlenme kesin bir ifadeyle Lenin tarafýndan
açýklanmaktadýr. Bilindiði gibi amaca varmak için takip edilmesi
gereken yola göre örgütlenme þemasý çizilir. Diðer deyiþle örgütlenme, genel bir hareket planýnýn statik bir ifadesidir.
Trade-unioncu=kendiliðinden gelmeciliðin, küçük-burjuva
reformizmine varacaðýný, sosyal demokrasinin (Marksizm-Leninizmin) öncülüðünü kabul etmeyen bir hareketin kaçýnýlmaz olarak
küçük-burjuva hareketi olarak kalacaðýný ve iþçi sýnýfýnýn, spontane
bilinciyle en fazla sendikacýlýk bilincine sahip olabileceðini, bu nedenlerden dolayý proletaryaya ancak dýþarýdan bilinç verilebileceðini
söylemektedir Lenin. Proletaryaya dýþardan bilinç ise, kendi kendini adamýþ, mesleði devrimcilik olan, az sayýda partizandan oluþan
öncü, teoriyi eylem kýlavuzu kabul etmiþ, demokratik merkeziyetçi
bir ihtilâl partisi tarafýndan verilebilirdi.
Ancak böyle bir parti aracýlýðýyla, siyasi bilince sahip olma
imkanýný bulabilecek olan proletarya ordusu tekelci dönemin
çok güçlenmiþ olan bürokrasisi ve militarizmini alaþaðý edebilirdi.
Marxý mekanik yorumlayan, dolayýsýyla tekelci kapitalist dönemin çeliþkilerini yanlýþ analiz eden ortodoks Marksizmin, tahlildeki yanlýþlýklarý örgütlenmeye iliþkin görüþlerinde de yansýyordu,
doðal olarak.
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Ortodoks Marksizmi yerel, adem-i merkeziyetçi aþaðýdan
yukarý doðru örgütlenmiþ, geniþ tutulmuþ, non-partizan, legalitesi
aðýr basan iþçi örgütleri fikrini savunuyordu. Sonradan bu görüþ
Sovyetleri meydana çýkaracaktýr. (Özellikle Ortodoks Marksist,
menþevik örgütlenmesinin teorisyeni Axelrod bu örgütlenme
þemasýný þiddetle savunuyordu, Lenine karþý).
Oportünist Sosyal Demokrasinin örgütlenme prensipleri aþaðýdan yukarýya doðru örgütlenme usulünü izler ve bu yüzden mümkün olduðu kadar (aþýrý bir þevkle)
anarþizm noktasýna varan özerkliði ve demokrasiyi yeð
tutar.
Devrimci Sosyal Demokrasinin örgütlenme prensipleri
ise, yukarýdan aþaðýya doðru örgütlenme usulünü izler,
bu yüzden de parçalarla iliþkide merkezin gücünün ve
haklarýnýn geniþletilmesinden yanadýr. (Bir Adým Ýleri,
Ýki Adým Geri, sy. 232-233, Lenin, Sol Yayýnlarý).
Leninist örgütlenme, Leninist devrim teorisinin nasýl
anlaþýlmasý gerektiðine açýklýk getirmektedir.
Silah kullanmasýný öðrenmeye çalýþmayan, silah sahibi olmaya çaba göstermeyen baský altýnda bir sýnýf köle muamelesi
görmeyi hak etmiþ demektir21 demektedir, Lenin.
Leninizm için önemli olan tek þey Devrimin esenliðidir. Yalnýz devrimin esenliði en yüce yasa veya savaþçý yollardan sosyalizme geçiþ Leninizmin sorunu deðildir.
Lenine göre, bir ülkede proletarya ihtilâlinin objektif ve
subjektif þartlarýn (ülkenin iktisadi düzeyi ile proletaryanýn bilinç
ve örgütlenme düzeyi) ihtilâl için uygun olmasý gerekmektedir. I.
Demokratik devrimde, hemen iktidarýn ele geçirilmesini ve proletarya diktatoryasýnýn kurulmasýný önerenlere Leninin cevabý açýktýr;
Rusyanýn ulaþmýþ olduðu iktisadi geliþme (objektif þartlar) ve
geniþ proletarya yýðýnlarýnýn ulaþmýþ olduklarý bilinç ve örgütlenme
derecesi (objektif þartlarla kopmaz baðlarý olan subjektif þartlar)
iþçi sýnýfýnýn þu anda ve tam olarak kurtuluþunu imkansýz kýlmaktadýr. (... ) ... Ýþçilerin kurtuluþu, iþçilerin kendilerinin eseri olacaktýr,
yýðýnlarýn bilinci ve örgütlenmesi olmadan, yýðýnlarý hazýrlamadan
ve eðitmeden, bir sosyalist devrim söz konusu olamaz. (Ýki Tak21
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tik, sy. 20-21, Lenin, Sol Yayýnlarý)
Leninin örgütlenme, devrim gibi Leninizmin temellerini
meydana getiren düþünceleri, Ortodoks Marksizmi tarafýndan hiç
anlaþýlmýyor ve Lenin Marksizmden sapmýþ bir sapýk, diktatörlüðe
özenen bir küçük-burjuva devrimcisi, Blanquist gibi suçlamalara
hedef oluyordu.
1917 Þubat Devriminden sonra, bolþevik saflara geçerek
Leninizmi benimseyen Trotsky, (Trotskynin devrimci dönemi); Tabiatýyla, AYAKLANMA ÝÇÝN EN UYGUN ÞARTLAR KUVVET ÝLÝÞKÝLERÝNDE BÝZÝM LEHÝMÝZE MAKSÝMUM DÖNÜÞ OLDUÐU ZAMAN
VAR OLUR. Burada, pek tabii, bilinç alanýna, yani politik üst yapý
alanýna giren kuvvet iliþkilerinden söz ediyoruz, tüm devrim devresi boyunca, aþaðý yukarý deðiþmeden kalacaðýný varsayabileceðimiz
ekonomik temellerden deðil. Tek bir ekonomik temele ve toplum
içinde bir tek sýnýf ayýrýmýna dayanan kuvvet iliþkileri proleter kitlelerin hayallerini yýkarak politik tecrübelerinin artmasý, ara sýnýf
ve gruplarýn devlet gücüne itimatlarýnýn yýkýlmasý ve en sonunda
devlet gücünün kendi kendine olan itimadýný kaybetmesi oranýnda deðiþime uðrar. Devrim sýrasýnda bütün bu süreçler, yýldýrým
hýzýyla yer alýr. TAKTÝK KULLANMA SANATI ÞARTLAR BÝRARAYA
TOPLANDIÐI ZAMAN BÝZÝM EN UYGUN ANI YAKALAYABÝLMEMÝZ
DEMEKTÝR.22 diyerek, Leninizmde amacýn ne olduðunu, neyin
hayati öneme sahip olduðunu tartýþma götürmez bir biçimde açýklamaktadýr.
Böyle bir ön açýklamadan sonra tekrar dönelim Bay Somerin
iki devrim arasý yorumuna. Ve Leninin önerdiði taktik ve þiarlarý
nasýl ana ereðinden saptýrarak tahrif ettiðini sergileyelim.
- III 10 Nisan tezinden bir tanesi olan bütün iktidar Sovyetlere
tezini Bay Somer, þöyle yorumlamaktadýr. (... ) Geçici hükümetin
halk tarafýndan silahlý bir ayaklanmayla devrilmesine bir çaðrý teþkil
etmiyordu. Çünkü geçici hükümeti zorla devirmeye kalkýþmak,
onunla mutabýk bulunan ve onu destekleyen Sovyetlere karþý da
ayaklanma anlamýna gelirdi. Oysa ki Lenine göre, Þubat devri22

Ekim Dersleri, sf. 56, Troçki, Ser Yayýnlarý, (büyük harfterý biz yazdýk.)
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minden sonra, bütün iktidarýn barýþçý yoldan Sovyetlere geçmesi
için, istisnai bir imkan belirmiþti. ( .. ) Ama durum deðiþebilir ve
parti iktidarý silahla almak zorunluðu karþýsýnda da kalabilirdi.
Bütün barýþçý imkanlardan yararlanmakta israr eden Lenin, burjuva diktatoryasýný silahlý ayaklanmayla yýkma yolunu da gözden
uzak tutmuyor... (Emek, Sayý: 5, sy. 15)
Gerçekten de bütün iktidar Sovyetlere þiarý, geçici hükümete karþý silahlý bir ayaklanmaya çaðrýyý içermiyordu, 1917
Nisanýnda. Ancak bundan sonraki, Bay Somerin sözlerine dikkat
edelim.
Ýfade açýk, Somere göre, barýþçý yoldan geçiþ için istisnai bir
imkan var olduðu için, Lenin sonuna kadar barýþçý yoldan sosyalizme geçiþte direnmiþ fakat en sonunda baþka çare kalmadýðý
için zora baþvurmuþtur.
Ýkinci bölümdeki ön açýklamadan anlaþýlacaðý gibi böyle bir
yorum, Leninizmin esprisine aykýrýdýr. Dolayýsýyla böyle bir açýklama bizzat Leninin düþüncelerine ters düþmektedir. Hatýrlanacaðý
gibi geçen sayýdaki yazýmýzda, Kenan Somer Marksizmin ana
eserlerini deðil, kendi oportünist düþüncelerini, Marx ve Leninin
eserleriyle sergilemeye çalýþmakladýr diyerek Bay Someri, bilimsel namusa sahip olmamakla suçlamýþtýk. Açýktýr ki, Bay Somerin
bu yorumu, suçlamamýzýn açýk ve kesin bir kanýtýdýr.
Ayrýca bu yorum, Lenini Dühringin düzeyine indirgemektedir. Öyle ya Dühring de sonuna kadar barýþçý yolda ýsrar etmenin
gerektiðini, ancak çok gerekli olduðu zaman zora baþvurulabileceðini söylemiyor mu? Böyle bir yorumdan sonra Leninin, küçükburjuva ideologu Dühringden ne farký kalýyor?
Bilimsel objektifliðe sahip bir kiþi, Somerin yaptýðý gibi deðil
de, tanýtmaya çalýþtýðý bir eseri, bizzat o eserin sahibinin düþüncesi
ýþýðý altýnda yorumlamaya çalýþýr.
1917 iki devrim arasý Leninin öngördüðü þiar ve taktiklere
açýklýk getirmek, dolayýsýyla açýk olan, Somer tahrifatýný okuyucunun gözünde daha da somutlaþtýrmak için, bu dönemi kýsaca
özetleyelim. (Meseleyi çok açýk bir biçimde ortaya koymak için,
bu dönemin sadece konumuzla çok yakýn iliþkisi olan þiar, taktik
ve olaylarýna deðineceðiz.)
3 Nisanda Petrograda gelen Lenine göre, sosyalist devrim
için Rusyanýn objektif þartlarý hazýrdý. Fakat subjektif þartlar hazýr
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deðildi, çünkü iþçi, köylü ve askerlerin örgütlendikleri sovyetlerde,
menþevik ve ihtilâlci sosyalistler hakimdi.
Yýðýnlarýn gözünde sovyetlerin manevi otoritesi, Bolþevik
Partisinin manevi otoritesinden daha üstündü. Bu nedenle emekçi
yýðýnlarýn karar organý olan sovyetlerin dýþýnda giriþilecek bir ayaklanmanýn sol maceradan baþka bir þey olmayacaðýný düþünen
Lenin için sosyalist ihtilâl ancak sovyetlerin meþruluðu içinde söz
konusuydu. Yani sosyalist devrim için subjektif þartlarýn olgunlaþmasý sovyetlerde çoðunluðu saðlamak anlamýna geliyordu.
Lenin, bu þiarla birlikte ýlýmlý sosyalistlerin (menþevik ve
ihtilâlci sosyalistler) gerçek renginin yýðýnlar tarafýndan görüleceðini,
böylece sovyetlerde çoðunluðun saðlanacaðýný düþünüyordu. Çünkü sovyetlerde çoðunluða sahip olan menþeviklerin, teorileri gereði, bu þiarý kabul edip, ikili yönetime son vererek iktidarý omuzlamalarý imkansýzdý. Çünkü menþevik teorisine göre; iki tip devrim
vardýr, burjuvazinin yapacaðý burjuva devrimi, proletaryanýn yapacaðý sosyalist devrim; Rusyanýn içinde bulunduðu þartlar, proletarya devrimine uygun olmadýðýna göre iktidar burjuvaziye ait olmalýdýr. (1905) I. Demokratik Devrime zorla giren ve durumu omuzlarýna yüklenmiþ bir aðýrlýk gibi kabullenen menþevikler, I. Demokratik Devrimden sonra bu devrimin bozgunla sonuçlanmasýný hep
iþçi sýnýfýnýn çok fazla ileriye gitmesine, kendi taleplerini zorla burjuvaziye kabul ettirmeye kalkarak, burjuvaziyi ürkütüp, kaçýrdýklarýna baðlamýþlardý. 1917 Þubat Devriminden sonra tekrar ayný hatayý
iþlememekte kararlý olan menþevikler elbette bu þiarý benimsemeyeceklerdi.
Ve bu düþüncenin doðal sonucu olarak menþevikler, ihtilâlci sosyalistlerle birlikte Mayýs ayýnda, burjuva yönetimine, Geçici
Hükümete katýldýlar.
Bu aylarda, bolþevik þiar ve taktikleri ise, subjektivizmi hazýrlamak için günün þartlarýna göre çeþitli biçimler alýyordu. Slogan
ve öneriler hep menþevik iþçileri, ihtilâlci sosyalistlerin peþinden
giden köylüleri hedef alýyordu. Ilýmlý sosyalistlerin ihanetlerinin,
emekçi yýðýnlar tarafýndan anlaþýlabilmesi için býkmadan hergün
çeþitli ajitasyonlar ve giriþimler yapýlmaktaydý.
Bolþevikler tarafýndan bu evrede, iki ana slogan iþleniyordu;
Bütün iktidar sovyetlere, Kahrolsun on bakan (Kahrolsun geçici
hükümet deðil, Kahrolsun on kadet þiarý iþleniyordu. Çünkü
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burjuva hükümette sovyetlerde çoðunluða sahip olan ýlýmlý sosyalistler de yer almakta.)
Baþlangýçta oldukça azýnlýkta olan Bolþevikler, emekçi yýðýnlarýn özlemini dile getiren bu sloganlarý sürekli olarak iþlemeleriyle
ve bu sloganlara uygun taktikler tatbik etmeleriyle giderek geliþmeye
ve güçlenmeye baþladýlar. Emekçi kitleler ýlýmlý sosyalistlerden umduklarýný bulamayýnca, yavaþ yavaþ Bolþevik saflara geçmeye
baþlýyorlar.
Ancak, ülkedeki güçler dengesine bakan Lenine göre daha
VURMA ZAMANI gelmemiþti. Parti içinde bu geliþime bakarak derhal harekete geçilmesini öneren sol bolþeviklere Lenin bir yandan itidal ve beklemeyi önerirken diðer yandan da ...kafasýnda þu
sorularý tartýþmaktaydý, ZAMAN GELMÝÞ MÝDÝR? Kitlelerin ruh hali
Sovyet üst yapýsýný aþmýþ mýdýr? Sovyetlerin meþruluðu ile gözlerimiz baðlanarak kitlelerin havasýnýn gerisinde kalmak ve onlardan
kopmak tehlikesiyle karþý karþýya mýyýz?23
Bu haftalar boyunca Leninin kafasýnda hep, acaba zaman
geldi mi?, þartlar olgunlaþtý mý? sorularý yer alýyordu.
Ve Aðustos ayý geldi.
Devrimden bu yana beþ ay geçmiþti. Bütün olumlu geliþimlere, emekçi yýðýnlarýn hergün kitleler halinde bolþevik saflara katýlmalarýna raðmen, Sovyetlerin üst kademelerinde bir deðiþiklik
olmamýþtý. Burjuvazi saflarýna geçmiþ olan menþevik ve ihtilâlci
sosyalistler hala Sovyetlerdeki yukarý kademeleri ellerinde tutuyorlardý. Bu þartlarý deðerlendiren ve ihtilâl için subjektif þartlarýn olgunlaþtýðýný düþünen Lenin, Sovyetlerin meþruluðu ile gözlerimiz
baðlanarak kitlelerin havasýnýn gerisinde kalýyor ve onlardan kopuyoruz diyerek, hareket komutunu veriyordu. Köylülükle ittifak
kuran proletaryanýn iktidara geçmesi. Bu þiarý atarken de Lenin,
Sovyetleri kesinkes karþýya itmiyordu; Sovyetler yeni ihtilâlde ortaya çýkabilirler ve çýkmalýdýrlar. Fakat bugünkü Sovyetler deðil, bunlar burjuvaziyle uzlaþma organlarýdýr. Ýktidarý proletaryanýn kendisi
ele almalýdýr ...24
Aðustosun 26sýnda, baþlangýçta Kerenskynin de desteðini
almýþ olan General Kornilov, Kerenskyyi de hedef alan bir karþý23
24
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devrim teþebbüsünde bulundu. Kronstadt Bahriyelileri, iþçi ve
köylülerin aktif karþý koymalarýyla bu karþý-devrim teþebbüsü bastýrýldý.
Kornilov olayý sýrasýndaki bolþevik tavrýný açýklamakta özellikle yarar görmekteyiz. Çünkü Kornilova karþý bolþevik taktiði,
kendisini Marksist zanneden küçük-burjuva mezhepçilerinin bir
türlü anlayamadýklarý taktik esnekliðin nefis bir örneðidir. Kornilova karþý bolþevikler, kendilerine en sert metotlarý uygulayan ve
Lenini Alman Casusu diyerek tutuklamaya çalýþan Kerensky hükümetiyle bile güçbirliðine gitmiþlerdir.
Kronstadt Bahriyelileri, hapiste bulunan Troçkiyi ziyaret ederek Kornilovla birlikte, Kerenskynin de çaresine bakmak gerekip gerekmediðini sorduklarýnda Troçki, düþmanlarýný birer birer tepelemenin daha doðru olacaðýný söylemiþti onlara.
Ve Kornilov harekâtý bir dönüm noktasý oldu. Burjuvazi olmaksýzýn iktidarý devralmayacaklarýný çok iyi bildiði ýlýmlý sosyalistlere Lenin, onlarý artýk sabýrlarý kalmayan Sovyetlerdeki emekçi
yýðýnlarýn gözünden iyice düþürmek için, Kornilovla iþbirliði yapmýþ
olan Kadetlerin de yer aldýðý burjuvazi iktidarýný derhal terkederek,
hükümeti tek baþlarýna kurmalarý teklifinde bulunuyordu. Ilýmlý sosyalistlerin cevabý, Leninin düþündüðü gibi olumsuzdu.
Ýsteðin menþevikler ve sosyal devrimciler tarafýndan
kabul edilmemesi, sözü geçen partileri, emekçi sýnýflarýn gözünde telafi edilmez þekilde küçük düþürmüþtür.25
Ilýmlý sosyalistlerin ihanetlerini somut olarak görebilen yýðýnlar
bolþevik saflara geçtiler. Ve böylece bolþevikler ilk defa olarak Sovyetlerde çoðunluða, hem de ezici bir çoðunluða sahip oluyorlardý.
Tekrar, Bütün Ýktidar Sovyetlere þiarý ana þiar oldu.
Artýk ihtilâl için bütün þartlar hazýrdý. (Subjektivizm olmuþtu)
Tarih, enternasyonal proletarya ve Rus iþçi sýnýfý önünde, bütün
geleceði, silahlý ayaklanma kozuna baðlayarak tehlikeye atmaya
hakkýmýz yok diyerek, kurucu mecliste mutlaka çoðunluða sahip
olunacaðýný dolayýsýyla barýþçý bir yoldan sosyalizme geçilebileceðini
savunan Kamaniev ve Zinovieve karþý Leninin tarihi cevabý; Kriz
olgunlaþmýþtýr... Rus devriminin, dünya proletarya devriminin gele25
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ceði söz konusudur. Beklemek bir cinayettir... Gündemde AYAKLANMA yazýlýdýr. Her gecikme ölüm demektir. (Leninski Sbornik
239, 290, 293. CXXI)26
Ve barýþçý yoldan geçiþi savunan Kamaniev ve Zinovievin
2 oyuna karþýlýk on oyla Bolþevik Merkez Komitesi silahlý ayaklanmayla iktidarýn ele geçirilmesi kararýný alýyordu...
Böylece 1917 iki devrim arasý bolþevik þiar ve taktikleri olaylarla birlikte kýsaca özetlemiþ olduk. Tabii bolþevik þiar ve taktikleri
özetlerken, bu arada Somer tahrifatýný da iyice somuta indirgeyerek, sergilemiþ oluyoruz.
FRANSIZCA konuþma imkaný oluþturmak için, ALMANCA hitap etmek zorunda olan Lenin almancasýnýn Bay Somer
tarafýndan nasýl KUÞD!LÝ yorumuna tabi tutulduðunu açýklýða
kavuþturduk herhalde. (Bilindiði gibi Marksist literatürde, Almanca
konuþmak, örgütlenme ve subjektivizmi hazýrlama, Fransýzca konuþma ise hücuma geçmek ve ayaklanma anlamýnda kullanýlýr.)
- IV Marks, Engels, Lenin ve nihayet Mao Tse-Tung...
Somer tarafýndan tahrif edilmeye çalýþýlan Marx, Engels ve
Leninden sonra Mao Tse-Tung da, Emekin 6. sayýsýnda Devrim
Teorisi ve Yeni Demokrasi adlý Somerin tanýtma yazýsýnda ayný
tahrifata maruz kalýyordu.
Ama kapitalizmin 3. bunalým döneminde yaþayan Mao TseTungu tahrif etmek, tekel öncesi yaþamýþ olan Marx ve Engelsi
tahrif etmekten çok daha zordur. Çünkü Mao, Marx-Engels-Lenin
düþüncesini, kapitalizmin 2. ve 3. bunalým devrelerinin genel
çeliþkileri ile, bu çeliþkilerin Çinde yansýmasý olan Çinin özel
çeliþkilerini tahlil ederek ülkesinin somut pratiðinin zengin deneylerinden faydalanarak, derinleþtirmiþ ve Marksist Devrim teorisini
Dünya ancak tüfekle deðiþebilir sözü ile formüle etmiþtir.
Ýktidar tüfeðin ucundadýr veya dünya ancak tüfekle deðiþebilir gibi anlatmak istediðinin dýþýnda baþka bir tarafa çekilmesi mümkün olmayan Marksist-Leninist devrim teorisinin bu basit
ifade biçimi bile, Somerin tahrifatýna maruz kalmýþtýr. Tahrifte
26

42

Stalin, Silahý Sosyalist Ýsaac Deutscher, sf. 233.

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

gerçekten cambaz olan Bay Somerin kalemi; son derece açýk olduðu için tahrifi gayrý mümkün ve Marksistlere göre evrensel niteliðe sahip olan Maonun bu sözünü Çinin özel durumuna baðlamaktadýr. Çinin özel þartlarý, çok özelmiþ de, Mao ondan böyle
söylüyormuþ. Fakat Mao, yalnýz Çine iliþkindir demiyor ve dünyayý
özellikle, üstüne basa basa belirtiyor. Olsun, Bay Somer için zor
mu yani dünyanýn baþýna ufacýk bir Çin kelimesi ilave etmek.
Ve böylece Bay Somerin teoriye katkýsýyla (!) Maonun dünya
ancak tüfekle deðiþtirilebilir sözü, Çinde dünya ancak tüfekle
deðiþtirilebilir durumuna dönüþüyor.
Maoya göre, Çin baðýmsýz demokratik. bir devlet
deðil, feodal baský altýnda yaþayan yarý-sömürge ve yarýfeodal bir ülkeydi. Dýþ iliþkilerinde milli baðýmsýzlýktan
yoksundu, emperyalist boyunduruðu altýnda bulunuyordu, bu yüzden Çinde ne yararlanýlmasý mümkün bir
parlamento, ne de iþçilere legal mücadele imkanýný veren bir kanun vardý. Çindeki devrimci mücadelenin esas
biçimini ve esas örgütlenme ilkesini Çinin bu özellikleri
belirliyordu (...) Bu nedenle Maonun sadece bu özellikler için bir anlam taþýyan iktidar tüfeðin ucundadýr ya
da dünya ancak tüfekle deðiþtirilebilir gibi sözlerinde
evrensel geçerliliðe sahip bir taktik ya da stratejinin unsurlarýný görmek büyük bir hata olur. Bu anlamda Çinde
dünyanýn ancak tüfekle deðiþtirilmesinin mümkün olduðu söylenebilirdi. (Kenan Somer, Devrim Teorisi ve
Yeni Demokrasi, Emek, Sayý: 6)
Mao Tse-Tungun Marksizme katkýsýna geçmeden þunu öncelikle belirtelim.
Somere göre Çinde legal mücadele imkanýný veren bir parlamento ve de kanun olmadýðý için, Mao böyle bir yola, baþka bir
alternatif olmadýðý için baþvurmuþtur. Bu nedenle iktidar tüfeðin
ucundadýr sözü evrensel bir nitelik taþýmamaktadýr.
Bu sözlerin bir deðiþik yorumu þu olmaktadýr; eðer Çinde
legal mücadele imkaný mevcut olsaydý, örneðin parlamento ve
kanunlar olsaydý iktidar barýþçý bir yolun sonunda olabilirdi. Geçen
yazýmýzda ve bu yazýmýzýn iki ve üçüncü bölümlerinde böyle bir
yorumun Marksist bilime aykýrý olduðunu ortaya koyduðumuz için,
burada tekrar bu açýklýða kavuþmuþ sorun üzerinde durmak gere-
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ksiz olur. Fakat bir baþka biçimde bu söz üzerinde biraz durmak
gerekiyor.
Biraz dikkat edersek, Somerin bu sözünün, Güney
Amerikadaki devrimci mücadelelerin gizli bir inkarýný içerdiðini
görüyoruz. Öyle ya, yüzelli yýldýr görünüþte de olsa baðýmsýzdýr,
Güney Amerika ülkeleri. Onbeþ milyona yakýný sendikalarda
örgütlenmiþ yüz milyon küsür iþçi vardýr. Bu ülkelerde ve bu ülkelerin bir kýsmýnda devrimcilere legal mücadele etme imkanýný veren kanunlar ve parlamentolar vardýr. (Var olan demokrasi, elbette
Filipin tipidir. Ancak Emekci yazarýn Çinde de olsaydý dediði
demokrasiden kastettiðinin bu tip bir demokrasi olduðu sonucuna
varýyoruz. Çünkü sanayi devriminden geçmemiþ, emperyalizmin
kontrol alaný içinde yer alan bir ülkede ancak Filipin tipi bir demokrasi mevcut olabilir).
Hadi Çin neyse, Çine silahlý emperyalizm girmiþti. Bu nedenle Çinliler mecburen silahlara sarýldýlar. Fakat legal mücadele
etme imkanýný veren parlamento ve kanunlara sahip Güney Amerikalý Devrimciler neden silahlý mücadele yolunu tercih ediyorlar?
Örneðin, devrimcilere legal mücadele imkanýný tanýyan parlamento ve kanunlara sahip ve de Marksist bir partinin eylem yaptýðý
Venezüellada Douglas Bravonun zoru ne? Niye Falkonda silahlý
mücadeleyi sürdürüyor? Pekala parlamenter yoldan sosyalizm mücadelesi yapabilirdi. Ve de birgün oylarýn %51ini alýp iktidarý ele
geçirebilir, sonra da anti-emperyalist mücadeleyi sürdürebilirdi, deðil
mi Bay Somer? Aptalca mý ölüyor dersiniz Falkonda emperyalizmin uþaklarýnýn kurþunlarýna hedef olan iþçi, köylü, öðrenci gerillalar?.. Neyse...
Maonun iktidar tüfeðin ucundadýr veya dünya ancak tüfekle deðiþtirilebilir sözleri ve bunun doðal sonucu olan Halk Savaþlarý yalnýz Çin için mi geçerlidir? Lin Piaonun cevabý açýk ve
kesindir, Mao Tse-Tung arkadaþýn halk savaþý teorisi, sadece Çin
devriminin deðil, ayný zamanda çaðýmýzýn da niteliðini taþýmaktadýr.
Mao Tse-Tung, can çekiþen, bu nedenle savaþ sanayiine
dört elle sarýlan tekel kapitalizminin çeliþmelerinin ve bu genel çeliþmelerin Çine yansýmasý olan Çinin özel çeliþmelerinin diyalektik tahlilini yaparak, Leninizmin evrensel tezini, bu sözlerle dile
getirmiþ oluyordu, Lin Piaoya göre.
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Maoya göre, Leninden bu yana kapitalizmin özünde bir
deðiþim olmamýþtýr. Ve bugün, nicelik deðiþimlerine uðramýþ olan
kapitalizm, III. Buhran döneminde can çekiþmektedir. Kapitalizm
deðiþen þartlar karþýsýnda (Leninden bu yana) bekasýnýn devamý
için tek çýkar yol olan militarizmi, savaþ ekonomisini görmektedir. Emperyalistler arasý çeliþkiler yumuþamýþ ve uzlaþabilir hale
gelmiþtir bugün. Ve Amerikan emperyalizmi, kurtuluþ mücadelesi
veren ülkelere ve sosyalist bloða karþý, dünya kapitalist bloðunun
jandarmasý rolünü üstlenmiþtir.
Bu nedenle, dünya tüfekle deðiþebilir, militarizmine sýmsýký yapýþmýþ olan kapitalizm ancak þiddetle alaþaðý edilebilir
Maoya göre.
Emperyalizm, Maonun özellikle belirttiði gibi, yalnýzca kaba
yoldan silahla bir ülkeye girmez. Bugün emperyalizm çok daha
akýllý yöntemler kullanmaktadýr; özellikle iþbirlikçileri ile ülkeyi gerici bir parlamentarizmle yönetmekte, böylece ezilen halk kitlelerinden kendisini gizleyerek sömürü mekanizmasýný rahatlýkla
sürdürebilmektedir.
Devrimciler için emperyalizmin bir ülkeyi, Çindeki gibi açýkça iþgal etmesi, gizli bir iþgalden çok daha avantajlýdýr.
Ýþte, Somerin tahrifatýna dayanak aramak için ileri sürdüðü
Stalinin sözlerini bu açýdan yorumlamak gerekir. Stalin; Çinde
silahlý devrim, silahlý karþý-devrimle savaþýyor, Çin devriminin özelliklerinden ve avantajlarýndan birisi de iþte budur demektedir.
Çin devriminin avantajý buradadýr, çünkü, düþman halk tarafýndan somut olarak görülmekte ve anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle
halkýn bilinçlenmesi ve devrimci saflara katýlmasý o denli hýzlý olmaktadýr.
Oysa bugün, Çin, Vietnam devrimlerinden gereken dersi almýþ olan emperyalizm yaþamasý için ezilen halk kitlelerinden kendisini gizlemesi gerektiðini biliyor ve yüzde yüz çýkarlarý tehlikeye
düþmeden, artýk açýkça hiçbir ülkeye müdahalede bulunmuyor.
Çaðdaþ Marksistlere göre, Marksist-Leninist ihtilâl teorisi, son
derece açýk bir biçimde, Maonun iktidar tüfeðin ucundadýr veya
dünya ancak tüfekle deðiþebilir sözünde ifade bulmaktadýr.
Maoya göre bu söz, yalnýz emperyalizmin boyunduruðu altýndaki
ülkeler için deðil, bütün burjuva diktatoryasýnýn var olduðu ülkeler
için de geçerlidir ve genel bir kuraldýr.
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Bazý kapitalist ülkelerde, burjuvazinin temel çýkarlarýný tehlikeye sokmamak þartýyla komünist partilerinin
kurulmalarýna kanunla izin verilmiþtir. Bu sýnýrý aþtý mý
hukuken var olamazlar. (Mao Tse-Tung, Teori ve Pratik,
sayfa: 80, Sol Yayýnlar)
-VYazýmýzýn baþýndan beri belirttiðimiz gibi savaþçý veya barýþçý
yol Marksizmin meselesi deðildir. Savaþ veya barýþ ikilemi, Marksistlerin deðil, revizyonistlerin meselesidir.
Marksizmin ustalarýna göre, ister parlamenter eylem içinde
olsun, ister olmasýn, Marksist bir partinin kudreti ancak belli bir
noktaya kadar çýkar, ondan sonra partinin gücü donmuþtur. Hatta
partinin pasifliði nedeni ile yýðýnlar partiden uzaklaþabilir. Bu nedenle parlamenter eylem içinde bulunan bir Marksist parti, hiç bir
zaman oylarýn çoðunluðunu alamaz dersek, herhalde kehanette
bulunmuþ olmayýz.
Marksistler bu gerçeði bildikleri için öyle barýþçý geçiþ, oylarýn %51i vb. ile kafa yormazlar. Marksistler için tek þey önemlidir; konjonktürün, yani belirli bir toplumda, tarihin belirli bir anýnda,
sýnýflar ve güçler iliþkisinin kendileri için elveriþli olup olmamasýdýr.
Marksist literatürde son derece önemli olan bu kavram üzerinde, soruna tartýþmamýza nihai düðümü atacaðý için biraz durmak gerekiyor.
Bay Somerin, Emek dergisinin beþinci sayýsýndaki Marksist Ýlkeleri Nerede Bulacaðýz çevirisinde, yazýnýn sahibi ünlü Marksist düþünür Louis Althusser tarafýndan Leninin bu kavramýnýn,
Marksistler için ne kadar önemli olduðu belirtilmektedir.
Althusser; Ve eðer Marx ve Engelsten sonra meydana gelmiþ en büyük teorik olaylarýn izi bulunmak istenirse, bunlarý Leninin
teorik metinlerinden çok siyasi metinlerinde aramak gerekir.
Leninin en derin ve en verimli teorik bulgularý, herþeyden önce,
siyasi metinlerde yani onun siyasi pratiðinin özetini teþkil eden
þey içinde saklýdýr. Sadece bir tek örnek vermiþ olmak için, þunu
söyleyelim; Leninin siyasi metinleri (durumun ve durumdaki deðiþmelerin tahlilleri, alýnan kararlar ve bunlarýn sonuçlarýnýn tahlilleri
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vb.) göz kamaþtýrýcý bir ýsrarla, bize son derece önemli teorik bir
kavram verir, aktüel uðrak ya da konjonktür kavramý. Leninin
Marksist bir partinin eylemi içinde bu partinin mücadelesini yönelmek için üretmiþ bulunduðu bu kavram (ya da ilke), sadece tarihi
materyalizm için deðil (... ) diyalektik materyalizm için de temel
bir Marksist ilkedir... Bu ilkenin Leninin siyasi yapýtlarýndan çýkartýlmasý düþünülmeksizin pratik durumda kaldýðý da maalesef bir
baþka gerçektir. Teorik bir hazine þuracýkta, el altýnda, Leninin
siyasi yapýtlarýnda gizliydi ama kimse keþfedemedi bu hazineyi
ve kýsýr kaldý demektedir.
Althusser, görüldüðü gibi bu kavranýn Marksizm-Leninizm
için bir hazine olduðunu söylemektedir.
Tabii, siz Bay Somer, bu çevirinizden bir þey anlamadýnýz.
Eðer anlasaydýnýz yaptýðýnýz tahrifatýn anlaþýlacaðýný düþünerek,
Leninin taktik ve þiarlarýný Lenini Dühringin düzeyine indirgeyen
bir biçimde yorumlamaktan kaçýnýrdýnýz. Bu konjonktür kavramýnýn ne anlama geldiðini merak edip araþtýrsaydýnýz barýþçý ve
savaþçý yol ikileminin Marksizme ait olmadýðýný görürdünüz.
Kýsaca özetlersek, politik konjonktür veya aktüel uðrak
kavramý belli bir toplumda, tarihin belli bir anýnda o toplumdaki
sýnýflar ve güçler arasýndaki kuvvet dengesinin objektif durumu
anlamýna gelir.
Bir örnekle bu kavramý iyice somutlaþtýralým. Örneðin, Fransanýn bugünkü iktisadi geliþme düzeyi (objektif þartlarý) bir proletarya devrimi için olanaklýdýr. Ancak Leninin ihtilâlci bunalým
diye belirttiði bir kriz olmadan, bu ülkede proletarya devriminin
olabilmesi olanaksýzdýr. (Subjektif þartlarýn hazýr olmasý gerekir).
Ve 1968 Mayýsýna kadar, Fransada proletarya devrimi için uygun
bir ortam yoktu. Fakat 1968 Mayýsýnda, spontane olarak baþlayan
ve anarþist John Benditin geliþtirdiði öðrenci hareketleri bir anda
on milyon iþçiyi sokaða döktü; iþçiler fabrikalarý iþgal ettiler, kýzýl
bayraklar astýlar v.b.
Ýþte Aktüel uðrak Leninin ünlü kavramý.
Bilindiði gibi, ani bir kývýlcým, sübjektif þartlarý oluþturdu ve
Fransa yý devrimin eþiðine getirip býraktý. Fakat Fransýz Marksist
partisi, böyle bir uðraðýn bir daha hiç gelmemezcesine kýsa zaman dilimi içinde gidiþine seyirci kaldý; pasif kaldý.
Partinin pasifliðinin bir sonucu olarak, ayaklanan, fabrikala-
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rý iþgal eden iþçi kitlelerinin umutlarý hayal kýrýklýðýna dönüþürken,
De Gaulle iktidarý da içinde bulunduðu panikten kurtularak, yýðýnlarýn bu hayal kýrýklýðýndan yararlanarak duruma hakim oldu.
Ýþte bu pasif tavýr, Marksist ustalara göre, gerçekte, eylem
için yeteneksizliðin ve de korkaklýðýn maskesidir. Yine Marksist
ustalara göre, devrimcilerle oportünistleri ayýran temel kriter, nihai
olarak devrim yapmaya, harekete geçmeye cesaret edip etmemede düðümlenmektedir. Lin Piao bunu açýkça belirtmektedir. Son
çözümlemede mesele devrim yapmaya cesaret edip etmeme meselesidir. Bu gerçek devrimcileri ve Marksist-Leninistleri, sahtelerinden ayýrt eden en þaþmaz mihenk taþýdýr.
- VI Bu yazýmýz 5 bölümden ibaretti. Fakat bu arada Emek dergisinin 7. sayýsý çýktý. Bu sayýdaki Devrim Nasýl Tanýmlanmalý yazýsýnda Bay Somer, gerçek niteliðini, kemkümlerinin ötesinde,
tartýþma götürmez bir biçimde ortaya koymaktadýr.
Baþtan beri eleþtirdiðimiz Somer revizyonizmine, Somerin
bu yazýdaki sözleri, en mükemmel ve tartýþma kabul etmez kanýtlardýr.
Somer, baþtan beri gizli gizli sergilemeye çalýþtýðý revizyonizmini, bu yazýda gizlemeye lüzum bile görmeden açýkça ilan etmektedir.
Bunu okuyucuya yansýtabilmek için yazýmýza yeni bir bölüm
(VI) ilave etmek gereðini duyduk.
Bay Somer; Sosyalist devrimin barýþçý yoldan gerçekleþtirilmesi düþüncesi ise siyasi devrimin sosyalizmin zorunlu bir þartý
olduðu, ama bu devrimin ihtilâlci olmayan, barýþçý demokratik
yoldan baþarý saðlamasýnýn mümkün bulunduðu görüþüne dayanýr demektedir, Emek dergisinin 7. sayýsýnda (düz yazýlar bize
aittir).
Bay Somerin sözlerine dikkat!
... Ama bu devrimin, ihtilâlci olmayan, barýþçý demokratik yol dan
Soruna dýþardan bakan bir kiþinin bile açýkça görebileceði
gibi, bu ifadede, sosyalist ihtilâlle, demokratiklik kavramý zýtlaþtýrýlmýþ ve karþý karþýya getirilmiþtir.
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Böyle bir ifadenin ise anlamý açýktýr:
a) Sosyalist ihtilâl, anti-demokratik bir yol olarak kabul edilmektedir. Ve ihtilâl alelade bir hükümet darbesi ile özdeþleþtirilmektedir. Demokratik yol olarak da sosyalistlere parlamento ve oylarýn
%51i gösterilmektedir.
b) Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Giap, Lin Piao,
Fidel Castro, Che Guevera vb. gibi bütün proletarya ihtilâlcileri antidemokratik yoldan iþbaþýna gelmiþ darbeciler gibi kabul edilmektedir. (ifadeye göre)
Meseleye noktayý koyabilmek için, objektif bir tavýrla, burada iki karþýt düþüncenin (Marksist-Leninist düþünce ile revizyonist
düþüncenin) sosyalist ihtilâle iliþkin görüþlerini belirtmemiz gerekir.
Marksist görüþ, sosyalist ihtilâli gerçek anlamda demokratik27 bir yol olarak kabul eder. Marksist-Leninist ihtilâl teorisinin
teorisyeni Lenin, sosyalizme siyasi demokrasinin dýþýnda baþka bir
yoldan varmanýn imkansýz olduðunu ve siyasi demokrasi dýþýnda
baþka bir yoldan sosyalizme varýlabileceðini zannedenlerin
anarþistler olduðunu belirterek, emekçi halkýn desteði olmadan
bir devrimin düþünülemeyeceðini açýkça söylemektedir.
Ancak, halka inanan, halkýn yaratýcý dehasýnýn canlý pýnarýna dalan galip gelebilir diyen Lenine göre sosyalist ihtilâl yolu,
demokratik bir yoldur. Ve Lenin, sosyalist ihtilâl yolunu, en demokratik iliþkiler içinde, yýðýnlarýn baðýmsýz iradelerinin tezahürü
olarak tanýmlar.
Revizyonist görüþ ise, sosyalist ihtilâl yolunu anti-demokratik bir yol olarak görür. Revizyonist düþüncede, Marksist görüþe
göre temelde burjuva zorlayýþýnýn bir ifade biçiminden baþka bir
þey olmayan hukuki biçimler ve parlamento esastýr. Revizyonistler
demokratik yol olarak niteledikleri bu yoldan yeni burjuva hukuki
biçimleriyle, parlamentoculukla sosyalizme dönüþünü savunurlar.
Barýþçý yol = parlamenter yol = demokratik yol; barýþçý olmayan yol = ihtilâlci yol = anti-demokratik yol (ölçü burjuva parlamentarizmi) diyen Bay Somerin ise hangi tarafýn mensubu olduðu
açýktýr.
27
Sýnýflý toplumun bir kavramýu olan demokrasiyi burada, emekçilerin iradelerinin
serbest tezahürü olarak kullanýyoruz.
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Ancak biz Bay Somerin revizyonizmini eleþtirirken, onun
revizyonist oluþunu deðil de Leninin, Maonun eserlerini tahrif
ederek, revizyonizmini bu eserlerle sergilemeye çalýþmasýný eleþtiriyoruz.
Revizyonistler hep bu tahrif yöntemini kullanýrlar. Bu yöntemi ilginç bir biçimde kullanýrlar. Bir yandan Marksizmin ana
metinlerini tahrif ederek, diðer yandan da, revizyonizmi açýkça
tescil edilmiþ ünlü revizyonistleri, revizyonist diye suçlayarak, ayný
revizyonist düþünceyi savunurlar.
Somer de bu klasik yöntemi kullanmaktadýr.
Sosyalist devrimi (ihtilâli) anti-demokratik yol olarak ilan
eden sözlerini, Bernstein revizyonizmine þiddetle çatýp, sonra
Kautskye dönüp, onun da þikeden Bernsteiný en sert biçimde
eleþtirdiðini, fakat nihai olarak ayný sözleri söylediðini, kapitalizmin sosyalizme barýþçý entegrasyonunun oportünizm olduðunu
belirterek aslýnda devrimci sosyalistlerle oportünistler arasýndaki
temel farklýlýk siyasi devrim karþýsýndaki tutumlarýdýr cümlesiyle
bu bölümünü bitirdiði yazýsýnda söylemektedir, Bay Somer.
Böylece Kautskyi açýklarken kendi taktiðini de açýklamýþ
oluyor, Bay Somer. Bilindiði gibi Kautsky, anarþizme ve revizyonizme karþý çok sert eleþtiriler yöneltmiþtir. Fakat nihai olarak revizyonizmin akýllý bir savunmasýndan baþka bir þey yapmamýþ ve gayet
ustalýkla devrimci Marksist teoriyi revizyonizmle küllemeye
çalýþmýþtýr.
Kautskynin yöntemi açýktýr; Marksizmin binasýný temele kadar son derece tutarlý bir biçimde açýklayan Kautsky anlatýmý,
temelin analizine gelince birden deðiþir ve devrimci Marksist dil,
yerini revizyonizmin kuþ diline býrakýr. Ve bina revizyonist temelin
üzerinde yükselir Kautsky yönteminde. (tabii bütün bu sözler
Kautskynin oportünist dönemine iliþkindir).
Ve Kautskyden yarým asýr sonra bir Kautsky çömezi sahnede; Bernstein ve Kautsky Marksizme ihanet etmiþlerdir, sosyalizmin kapitalizmle barýþçý entegrasyonu oportünizmdir, aslýnda
devrimci sosyalistlerle oportünistler arasýndaki temel farklýlýk, siyasi devrim karþýsýndaki tutumlarýdýr doðru önermeleri binayý devrimci bir dille tasvir eder. Somer sosyalist ihtilâli anti-demokratik
bir yol ilan ederek, bu binayý revizyonizmin temeli üzerine oturtmaktadýr.
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Nihayet Emek Dergisi baklayý aðzýndan çýkardý. Öyle ya,
Marksizmin ana eserlerini tahrif ederek, Marksizm için hiç bir þeyi
ifade etmeyen savaþçý-barýþçý yol ikilemine iliþkin iki aydýr yapýlan neþriyat neydi?
Meðer Emek fraksiyonunun bir maruzatý varmýþ.
MAHÝR ÇAYAN

19 Aðustos 1969
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SAÐ SAPMA, DEVRÝMCÝ PRATÝK VE TEORÝ *

Acep, Türkiyede iþçi sýnýfý var mýydý?
Çaðdaþ proletarya mýydý, deðil miydi? gibilerden ince ince sinek kaydý kýl kesen aydýn baylarýmýza düþünce pekliði çektirmesin. (...) Doðrudan doðruya çaðdaþ proleterliðinde kuþku
götürmeyen iþçi sýnýfýmýzýn sosyal tarihi de, gene Türkiyede modern yerli özel sermaye tarihinden çok önce baþlar. Bunu en ufak araþtýrmalar bile gösterebilir... 28
H. Kývýlcýmlý

mez.

Devrimci Teori olmadan, Devrimci Hareketten söz edile-

Bu söz emperyalizmin boyunduruðu altýndaki, küçük-burjuva yaþantý ve düþüncesinin son derece etkin olduðu bizimki gibi
bir ülkede çok daha anlamlýdýr. Ýlk bakýþta dað gibi güçlü gözüken ve her çeþit oportünizmin stratejik planda büyüttüðü Yankee
iþgali, ülkenin sanatýndan sporuna kadar bütün sosyal yaþantýsýnda
kendisini hissettirmektedir. Yeraltý kaynaklarýndan dýþ ticaretine,
ekonomisinden politikasýna kadar ülkenin üzerinde denetim
* Bu yazý, ilk kez Ocak 1970 tarihinde Aydýnlýk Sosyalist Derginin 15. sayýsýnda
yayýnlanmýþtýr.
28
Dr. Hikmet Kývýlcýmlý, Türkiyede Kapitalizm Cilt: 1, sf.18, 20. Tarihsel Maddecilik
Yayýnlarý.
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kurmuþ olan Yankee Emperyalizmi, bilindiði gibi feodal müttefiki
ile birlikte demokrasiciliðimizin iktidar partisidir. Milli kurtuluþçu
ve demokratik nitelikteki en küçük kýpýrdanmalarýn bile ezilmeðe
çalýþýldýðý, milli kurtuluþçularýn ana caddelerde, halkýn gözü önünde açýkça öldürüldüðü bir ülkede, bu koþullar altýnda deðil Marksist olmak, demokrasiden yana olmak bile yürek ve cesaret isteyen
bir iþtir. Ne yardan, ne yerden diyerek, ne Marksistlikten vazgeçen, ne de bunun gereklerini böyle bir ülkede yerine getirebilecek
niteliklere sahip olan, korkak, tabansýz, pasifist küçük-burjuva entelektüel bozuntularýnýn Marksist akýmdaki bozguncu düþüncelerinin
temelinde ülkenin bugünkü koþullarýnýn zorluðunu aramak gerekir. Ýkinci olarak, Amerikan Emperyalizmi ülke üzerindeki hegemonyasýný yalnýzca iþbirlikçileri aracýlýðý ile deðil, devrimci ve millici
akýmlar içine adamlarýný sokarak, akýmlar içinde fýrsatçý ve yoz
klikler yaratýp, bunlarý bulunduklarý örgütlerde hakim kýlmaða çalýþarak sürdürmektedir. Türkiyedeki Marksist hareket içindeki Aybar-Aren, Küçükömer-Divitçioglu oportünizmlerini deðerlendirirken
bu iki ana etkenin mutlaka dikkate alýnmasý gerekir. Filipin tipi
demokrasiyi gerçek bir burjuva demokrasisi olarak kabul edip,
yarý iþgal altýndaki bir ülkede oy mekanizmasý ile politik iktidarýn
emekçi sýnýflar tarafýndan ele geçirilebileceðini savunan Aybar oportünizminin temelinde yatan yukardaki iki ana etkenden baþka bir
þey deðildir.29
Ayný biçimde yüzde bilmem þu kadar feodalizm vardýr, ana
üretim biçimi kapitalize iliþkilerdir vs. diyerek Yankee Emperyalizmine karþý kurulmasý gereken Milli Cephenin, millici sýnýflarýný
karþýya iten ve bu aþamada sosyalist saflarda eylemsizliði oluþturan
Sosyalist Devrim þiarýný ortaya atan Aren veya Emek oportünizminin de bu yola sapmasýnýn baþlýca nedeni, Aybarý çarpýtandan
farklý deðildir. Nihai olarak, Aybarýn teorisinden farklý olmayan bu
fraksiyonun bütün görüþleri kendilerinin aðzýyla þu sözlerde özetlenebilir. Emek Dergisinin söylediði þudur; sosyalist devrim, iþçi sýnýfýnýn müttefikleri ile birlikte sosyalist toplum düzenini kurmak için
devletin sýnýf niteliðini deðiþtirmesidir. Bugün sosyalist toplumu kur29
Aybar oportünizmi, bu etkenlerden sadece birisinin etkisi ile mi oluþmuþtur, yoksa
her ikisi de birden mi etkili olmuþtur? Hangisi ana, hangisi tali etkendir? gibi sorular,
objeküf bir deðerlendirmenin dýþýndadýr.
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ma sürecinde bir an olan sosyalist devrimi gerçekleþtirmeden, Türkiyede anti-emperyalist ve anti-feodal bir mücadeleyi baþarý ile
tamamlamak olanaksýzdýr. Buna karþýlýk anti-emperyalist mücadele kazanýlmadan ve feodal kalýntýlar ayýklanmadan sosyalist toplumu kurmaya baþlamak mümkün deðildir. Bir baþka deyiþle,
sosyalist devrimin gerçekleþmesinden sonra, sosyalist düzeni kurma süresinin ilk evresi, anti-emperyalist mücadele ve feodal kalýntýlarýnýn yok edilmesi olacaktýr.30
Aybarýn parlamentarizm teorisinin yaldýzlanarak tekrar ortaya sürülmesinden baþka bir þey olmayan bu görüþe göre; Sosyalist
Devrim olacak, ondan sonra ülkeden emperyalizm atýlacak ve feodalizm temizlenecektir (!) Emperyalizmin iþgali altýndaki ülkemizde sosyalist devrim, çetin ve uzun bir halk savaþýndan sonra deðil
de önce yapýlacakmýþ (!) Bundan anlaþýlan, bu beylerin sosyalist
devrimden kastettikleri Filipin tipi demokraside oylarýn %51ini alýp
iktidara gelmek, ondan sonra bir yandan anti-emperyalist mücadele Amerika ile ikili anlaþmalar fesh edilecek, böylece Amerika
tasýný taraðýný toplayýp gidecek diðer yandan da anti-feodal mücadele birlikte yürütülecek ve de sosyalist toplum düzeni kurulacak
(!) Ve Aybarýn teorisine, Marksist teoriyi tahrif ederek zorlayarak
kýlýf arama çabalarý: sosyalist devrimin barýþçý yoldan gerçekleþmesi meselesinde sapý samana karýþtýrarak keskin bir revizyonizm
kokusu duyanlar vardýr, diyerek, Marksin serbest rekabetçi kapitalizm döneminde bürokrasi ve militarizmi son derece zayýf olan
Ýngiltere ve Amerika için, o da bir ihtimal olarak söylediði ve tekelci kapitalist dönemle birlikte Leninizmin kabul etmediði sözlerini,
ölmemek için alabildiðine güçlendirdiði bürokrasi ve militarizmine
dört elle sarýlan can çekiþen kapitalizmin bu III. kriz döneminde,
geçerliymiþçesine ortaya sürmeleri hep bu çabalarýn açýk kanýtlarýdýr.
Bu iki görüþü de çarpýttýran ana nedenler, aslýnda bu görüþlerden nihai olarak farklý olmayan Ýslamcý Doðucu Halk Cephesini savunan görüþün de temelinde yatmaktadýr. Bu görüþ daha da
ileri giderek 1961 Anayasasý üretim güçlerinin geliþmesini engellemektedir. A.P. Türkiyede kapitalizmi geliþtirmekte, dolayýsýyla
iþçi sýnýfýný objektif olarak güçlendirmektedir. Dolayýsýyla A.P ikti30
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darýna ve bu anayasayý deðiþtirme teþebbüsüne destek olunmasý
gerekir diyebilmektedir. Bu görüþe göre; Türkiye halkýnýn baþ düþmaný Amerikan emperyalizmi-Ýþbirlikçi burjuvazi-Mütegalibe ortaklýðý deðil, anti-emperyalist, milliyetçi, asker-sivil aydýn zümredir.
Ve bu zümreye ne kadar þiddetli tavýr alýrsa, Sosyalist geliþim o
denli güçlenir (!). Bu düþünce ile Türkiyedeki geleneksel yöneticiler diye adlandýrdýklarý asker-sivil aydýn zümreden yakýnan, kendileri için büyük bir tehlike olduðunu söyleyen eski Amerikan
büyükelçisi Hare ile AÝD yöneticisi Macomberin düþünceleri, 
emperyalizmin görüþü ile arasýnda tam bir ayniyet olduðu açýktýr.31
Ýþte üç yapýþýk çirkin kardeþ: Al birini vur ötekine! En iyi
niyetlisi bile nihai tahlilde Amerikan emperyalizmine hizmetten
baþka bir iþe yaramayan bu teorilerin hepsine birden Emperyalizme teslimiyeti oluþturan oportünizm demek herhalde yanlýþ olmaz.
Birincisi iyi bir teorik kýlýf bulamadý, Marksizmin bilimine
küfrederek ortaya, Türkiye Sosyalizmi diye uyduruk bir teori attý.
Üçüncüsü hakkýnda bir þey söylemeðe gerek yok; çünkü, bu gizlenmeye bile gerek görmeden iþini açýkça yürütmeðe çalýþmaktadýr.
Ýkincisi, ambalajlamada daha usta ve kurnaz. Marksizmin lafýzlarý
arkasýna gizlenerek Bilimsel Sosyalizmden bihaber kafalarý
karýþtýrabilmektedir.
Fakat yarý-sömürge bir ülkede, Marksist akým içinde yalnýzca emperyalizme teslimiyeti oluþturan yukarda kýsaca özetlediðimiz tipte bir oportünizm yeþermez. Böyle bir ülkede birinci oportünizme tepki olarak, diðer anti-emperyalist sýnýflarýn lehinde bir
oportünizm, Marksist çevrelerde gürbüzleþme imkanýna her zaman sahiptir. Bilindiði gibi, ülkemizde Amerikan emperyalizmi ile
çeliþkisi olan sadece iþçi sýnýfý deðildir; milli burjuvazinin, küçük
burjuvazinin de çýkar çatýþmasý açýktýr. Küçük burjuvazinin en bilinçli kesimini oluþturan Kemalistlerin Amerikan emperyalizmine karþý kýyasýya bir mücadele vermenin hazýrlýðý içinde bulunduðu
bilinen bir gerçektir. Her sýnýf kendi iktidarý için mücadele ede31
Hare ve Macomber Amerikan kongresi önünde Geleneksel Yöneticilerden yakýnmaktadýr: Bürokrasinin bir kýsmýnýn, dýþ yardýmlara tüm sempati ile baktýðý konusunda
þüpheliyim... Türkiyede özel sektöre daha çok rol verildiðini görmenin sabýrsýzlýðý içindeyiz,
seçimle iþbaþýna gelen yeni iktidar da ayný þeyden þikayetçidir. (D. Avcýoðlu, Yön, 14
Ekim 1977, s.8-9-10)
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ceðinden Kemalistlerin Anti-Amerikan Milli Cephenin kendi önderliklerinde kurulmasýna çalýþmalarý ve II. kurtuluþ savaþýmýzý sevk
ve idare etmek istemeleri çok doðaldýr. Bu nedenle Kemalistler
Marksist saflarda kendi lehlerine bir eðilim yaratmak isteyeceklerdir, elbette. Bugün saflarýmýzda böyle bir sapma filizlenmiþtir.
Bunu kolaylaþtýran pek çok neden vardýr: Bir kere, ülkemiz küçük
burjuvalar ülkesidir. Türkiye devrimler tarihi bir bakýma küçük burjuva devrimler tarihidir. Uzun bir geçmiþi olan küçük burjuva bürokrasisinin böyle bir ülkede etkin olmamasý olanaksýzdýr. Özellikle,
küçük burjuva bürokrasisinin öncülüðünde Kemalizmin bayraktarlýðýný yaptýðý bir milli kurtuluþ savaþý vermemiz ve II. Emperyalist
evren savaþýnýn sonuna kadar Kemalist düþüncenin ülkede tek
hakim politik akým olarak tutulmaya dikkatle çalýþýlmasý, yüzde
yetmiþi okuma-yazma bilmeyen yarý-feodal bir ülkenin kamuoyunun genellikle küçük burjuva aydýnlarýndan oluþmasý oldukça
önemli etkenlerdir.
Ýkinci olarak, sosyalist saflara, aydýn kesimden geçiþte,
Kemalizmin zorunlu sayýlabilecek bir durak olmasý da çok önemli
diðer bir etkendir.
Üçüncü olarak, milli ittifaklarý hiçe sayarak, asker-sivil aydýn
zümreyi Türkiye proletarya hareketinin baþ düþmaný ilan eden sol
sekter görünüþlü, fakat nihai tahlilde emperyalizme teslimiyeti
oluþturan oportünizmin hem ideolojik planda iflas etmesi, hem
de sosyal pratikte bozguna uðramýþ olmasý, saflarýmýzda küçük
burjuva kuyrukçu görüþlere elbette kuvvet kazandýrmýþtýr.
Dördüncü olarak, devrimci Marksistlerle birlikte küçük burjuvazinin azami programcýlarý da emperyalizme teslimiyet oportünizmine karþý Türkiyenin genel doðrularý sorununda, sýký bir teorik
mücadele vermiþlerdir.32 Bu da saflarýmýzda oldukça etkili olmuþtur.
Yakýn zamana kadar, Kemalist çizgi ile proleter devrimci çizgi geniþ
yýðýnlarýn nazarýnda açýk seçik çizilmiþ deðildi.
Beþinci olarak ki, dördüncüsüne çok baðlýdýr küçük burjuva devrimci fraksiyonunun görevini teorik planda (hakim-tali)
mükemmel yapmasý, Türkiyeye iliþkin araþtýrmalar yaparak, onlarý kendi çizgisi açýsýndan oldukça tutarlý deðerlendirmesi de önemli
32
Yönün Aybar-Aren, Ýdris ve Divitçioðlu oportünizmine karþý açtýðý mücadele, sosyalist
saflarda hýzlý bir uyanýþý saðlamýþtýr. Özellikle E.Tüfekçi ve Vahap Erdoðdunun yazýlarý...)
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sayýlabilecek diðer bir etkendir.
Bütün bunlara ilave olarak, kolay devrimciliði, fýrsatçýlýk propagandasýnýn kolayca tuttuðu krizli bir evrede olmamýzý, proleter
devrimci olmanýn zorluðunu, proleter devrimcileri olarak görevlerimizi gereði kadar tutarlý bir biçimde yerine getiremememizi v.s. de
sayabiliriz.
Bu nedenlerden dolayý devrimci Marksist teoriye sýký sýký
sarýlmamýz ve her çeþit sapmayý açýkça ortaya koymamýz gerekmektedir.
Ayrýca þu üç sebepten Marksist teorinin ýþýðý altýnda, eðilim
halinde olan sapmalarý bile gün ýþýðýna çýkarmanýn gereði vardýr;
herþeyden önce proleter devrimci saflar henüz oluþum halindedir
ve fizyonomisi daha saðlam bir biçimde belirmemiþtir. Ýkinci olarak proleter devrimci hareket, emperyalizme teslimiyeti empoze
etmeðe çalýþan Aren (Emek) oportünizmi ile daha hesaplaþmasýný
bitirmemiþtir. Bu nedenle saflarýmýzda belirecek her sapmayý ortaya koymamýz gerekir. Eðer bunu yapmakta gevþek davranýrsak
emperyalizme teslimiyet oportünizminin eline, teorik yetersizlikten dolayý Sosyalist her zaman sosyalist devrim yapar diye düþünen, fakat gerçekte, yiðit, dürüst ve yetenekli omuzdaþlarýmýzýn
kafalarýný bir süre daha karýþtýrabilecek oldukça önemli bir silah
vermiþ oluruz. Açýktýr ki, bu da, bu oportünizmin silinmesini bir
süre için bile olsa geciktirecektir. Üçüncü olarak, Marksist hareketin dýþýndaki akýmlar arasýndaki küçük burjuva devrimci hareketi,
emperyalizme karþý teorik planda kesin tavrýný alarak (sevindirici
bir olgu) Milli Kurtuluþ Cephesi çaðrýsýnda bulunmaktadýr. Ve bu
hareket gün geçtikçe büyümekte ve güçlenmektedir.
Bu þartlar altýnda, ilk bakýþta önemsiz bir hata en kötü sonuçlarý doðurabilir. Bu nedenle, Türkiye devrimci Marksist hareketinin sýnýrlarýnýn kesin bir biçimde çizilmesi gerekmektedir. Ve buna
iliþkin tartýþmalarý boþ ve zamansýz bulmak için, deðil miyop, kör
olmak gerekir. Çünkü, Leninin çarlýk Rusyasý için dediði gibi Türkiye proleter hareketinin geleceði, uzun yýllar boyunca þu ya da bu
nüansýn pekiþmesine baðlý olabilir.
Biz bu yazýmýzda genellikle saflarýmýzda (Milli demokratik
devrim stratejisini savunan sosyalistler arasýnda) yeþermeðe
baþlayan sað sapma üzerinde duracaðýz. Ancak zaman zaman 
yeri geldiðinde halen, emperyalizme teslimiyet oportünizminin
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en güçlü fraksiyonu olan Emek fraksiyonunun görüþlerini de ele
alýp eleþtireceðiz. Saflarýmýzdaki sað sapma, son derece temkinli
hareket ederek, Marksizmin genel doðrularý arkasýna gizlenerek
geliþme imkanlarý aramaktadýr. Marksizmin genel doðrularý arkasýna gizlenen sað sapma açýk bir þekilde devrimci çizgiyi inkar
etmemekte, sadece Türkiyenin þartlarýný olduðundan daha aþaðý
bir seviyede deðerlendirerek, öz gücümüzü olduðundan daha zayýf
göstermeye çalýþmaktadýr. Ve doðaldýr ki, temeldeki yanlýþ analiz,
temelin üstünde yükselen binanýn bütün katlarýnýn tasvirinde de
yansýyacaktýr. Biz, önce temeldeki bu yanlýþ deðerlendirmeyi, sonra
temeldeki bu yanlýþ deðerlendirmenin kitle çizgisi, ittifaklar politikasý
ve de günlük eylemlerde yansýmasýný teker teker tabii genel
planda ortaya koyacaðýz.
Ýlk önce temelin yanlýþ analizini ele alalým. Sað görüþ, Türkiye proletaryasýnýn bugünkü durumunu þöyle deðerlendirmektedir.
Türkiye proletaryasý milli demokratik devrime öncülük edebilecek
objektif ve subjektif þartlara tam olarak sahip deðildir. Proleter
devrimcilerinin bugünkü baþlýca görevi, proletaryayý bu þartlara
kavuþturmak için mücadeledir.33
Görüldüðü gibi, buradaki tam sözcüðü, elastiki ve her çeþit
eleþtiriye karþý bir paratonerdir. Fakat ayný yazýnýn baþka bölümlerinde proletaryanýn objektif þartlara sahip olmadýðý açýkça söylenmektedir. Aslýnda tam sözcüðünün arada olup olmamasýnýn hiçbir
anlamý yoktur. Þöyle ki, bu söz tekelci kapitalist dönemde söylenmektedir ve sözün anlamý da açýktýr. Proletaryanýn burjuva demokratik devrimde önderliði için objektif þartlar tam olarak olgunlaþmamýþtýr, Ülkenin iktisadi geliþme seviyesi, iþçi sýnýfýnýn siyaset
sahnesindeki rolünü ikincil kýlmakta, ancak bu ekonomik koþullar
tam olarak mevcut olduðu zaman, proletaryanýn burjuva demokratik devrimde öncülüðü söz konusu olabilir.
Biz bu görüþün, saðcý niteliðini iyice ortaya koymak, meseleyi, okuyucunun gözünde somutlaþtýrmak için dört bölümde,
deðiþik açýlardan ele alacaðýz. Her bölümde, sanki bir önceki bölümde incelememiþiz gibi, deðiþik bakýþ açýlarýndan inceleyerek bu
sað, Takipçilik düþüncesini sergileyeceðiz.

33
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OBJEKTÝF ÞARTLAR VE SAÐ SAPMA
Türkiye iþçi sýnýfýnýn milli demokratik devrimde öncülüðü
için objektif þartlar yoktur diyen ve bu objektif þartlarý da Önce
proletarya, bir sýnýf olarak, yani iþgücünden baþka satacak bir þeyi
olmayan bir proleter kitlesi olarak mevcut olmalýdýr. Esas olarak
büyük çapta kapitalist üretimin yapýldýðý sanayi alanýnda toplanmalýdýr... Köylülükle, özel mülkiyetle tüm baðlarý tam olarak kopmalýdýr34 þeklinde tanýmlayan bu görüþü:
1) Objektif þartlar ve Milli Demokratik Devrim Teorisi.
2) Derinleþtirilen Ekonomizm ve Devrimci Teori.
3) Köylü Devrimi Olarak Milli Demokratik Devrim.
4) Sað Sapma ve Devrimci Pratik
baþlýklarý altýnda dört bölümde eleþtireceðiz.
OBJEKTÝF ÞARTLAR VE MÝLLÝ DEMOKRATÝK DEVRÝM TEORÝSÝ
Türkiyenin bugün eriþmiþ olduðu ekonomik geliþme seviyesi, Milli demokratik devrim için proletarya öncülüðüne yeterli
deðildir görüþü, Milli Demokratik Devrim teorisiyle çatýþan bir
düþüncedir. Bunu açýkça ortaya koyabilmek için, milli demokratik
devrim teorisinin niteliðini genel hatlarý ile ortaya koymak gerekir.
Milli Demokratik Devrim Teorisi, Marksist-Leninist kesintisiz
devrim teorisidir.
Kesintisiz devrim teorisinin temelinde, burjuva sýnýfýnýn tarihi misyonunu yitirmiþ olduðu bir evrede, o ülkede, burjuva sýnýfýnýn omuzlayamayacaðý burjuva devriminin, müttefikleri ile birlikte
iþçi sýnýfý tarafýndan yapýlmasý, sonra da iþçi sýnýfýnýn bu sürekli
devrim anlayýþý içinde Sosyalist devrime yönelmesi, düþüncesi
yatar.
Bu düþüncenin ilk belirtileri tekel öncesi döneminde, Marx
ve Engels de görülmektedir. 1848 ihtilâli ile birlikte proletarya tarih
sahnesine baðýmsýz bir güç olarak çýkmýþtý. Avrupa burjuvazisinin
bütün devrimci atýlýmýný yitirdiði bu dönemde, Almanyada halen
(1856lar) burjuva devrimi olmamýþtý.
Alman burjuvazisinin bu devrimi yapabilecek güç ve cesa34
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rete sahip olmadýðýný gören Marx, köylülerle ittifak kuran proletaryanýn giriþimi ile baþarýlacak olan burjuva devrimini, Almanyada
proletarya devriminin baþlangýcý olarak görmekteydi.
Almanyada demokratik burjuva devrimi tamamlanmadýðý
sürece Marx, sosyalist proletaryanýn taktiði konusunda bütün dikkatini köylü sýnýfýnýn demokratik enerjisinin geliþimine yöneltecektir.35 Almanyada aristokrasinin yýkýlýp burjuva demokratik devriminin baþarýlmasýnýn proletarya için ne kadar önemli olduðunu
anlamayarak Bismark ile anlaþýp, köylü hareketlerine sýrt çeviren,
yalnýzca sözüm ona proletarya için mücadele eden Lasalleý Engels en sert biçimde eleþtirerek ihanetle suçlamaktadýr:
Temeli bakýmýndan tarýmsal bir ülkede ataerkil (sömürüye), kýr proletaryasýnýn büyük feodal asiller tarafýndan sopayla
sömürülmesine bir imada dahi bulunmaksýzýn, sanayi proletaryasý
adýna sadece burjuvaziye saldýrmak alçaklýktýr.36
Lenin, tekelci kapitalist dönemde, Marxýn bu sürekli devrim anlayýþýný, tekelci kapitalizmin evrensel çeliþkileriyle Çarlýk
Rusyasýnýn somut þartlarýný birlikte tahlil ederek formüle etti. Bu
teori objektivizme ve Leninin yarý anarþist diye nitelendirdiði
Troçkist düþünceye karþý, Leninin siyasi pratiði içinde geliþmiþ ve
biçimlenmiþtir. Bu teoriye Leninist veya Marksist-Leninist kesintisiz devrim adý verilmektedir. Her ne kadar, yukarda da belirttiðimiz
gibi, bu düþüncenin tohumlarý ve ilk unsurlarý Marx ve Engelsde
görülmekteyse de, bu teori en mükemmel ifadesini Leninle birlikte emperyalist dönemde bulmuþtur. Lenine göre, Rusyada olduðu gibi, burjuva demokratik devriminin o zamana kadar baþarýlamadýðý ülkelerde, proletaryanýn görevi, Menþeviklerin söylediði
gibi, liberal burjuvaziye destek olunmasý gibi ikinci dereceden bir
görev deðildir. Çünkü bu dönemde emperyalist dönemde burjuvazi artýk tarihi kaçýrmýþtýr. Burjuvazi kendisinden beklenen görevi
yapamayacak kadar zayýf, cýlýz ve korkaktýr. Bu nedenle liderlik
köylülerle ittifak kurmuþ olan proletaryanýndýr. Köylülerle ittifak
kurmuþ olan bu ittifak içinde kentsel küçük-burjuvazi de yer alabilir veya almayabilir proletaryanýn faal müdahalesiyle demokraLenin, Marksizmin Kaynaðý, s. 48, Gün Yayýnlarý
Görüldüðü gibi sadece sosyalist devrimi sunmakla sosyalist olunamýyor, hatta bazen
bu eylem kiþiyi alçaklýk mertebesine oturtabiliyor.
35
36
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tik burjuva devrimi tam bir zafere ulaþabilir. Devrimle birlikte kurulacak olan Ýþçi-Köylü iktidarý içinde proletarya bu devrimi
derinleþtirerek, proletarya devrimi için dönüþümü saðlama imkanlarýna sahip olur.37
Ve nihayet, tekelci kapitalizmin birinci bunalým döneminde, Mao Tse-tung Leninist kesintisiz devrim teorisini, emperyalizmin boyunduruðu altýnda yarý-sömürge bir ülke olan Çinin somut
pratiðine uygulayarak, Milli Demokratik Devrim Teorisini formüle
etmiþtir.
Görüldüðü gibi, bu teori proletaryanýn öncülüðünü önermekte, proletaryanýn hegemonyasýný esas almaktadýr. Bu nedenle, proletaryanýn milli demokratik devrimde öncülüðü için objektif þartlar
tam olgunlaþmamýþtýr, sözünde, öncülük kelimesinin hiçbir anlamý yoktur. Ve fazladan kullanýlmýþtýr. Çünkü milli demokratik
devrim ancak proletaryanýn öncülüðünde söz konusu olabilir. Ýþçi
sýnýfýnýn öncü role sahip olmasý, hemen devrimi yapabilecek güçte
olmasý demek deðildir. Ýþçi sýnýfý, müttefikleri ile birlikte düþmana
karþý sürekli bir mücadele içinde olacaktýr. Bu sürekli savaþ içinde,
zaman zaman yenilecek, bozguna uðrayacaktýr. Fakat her bozgundan daha güçlü ve tecrübeler kazanmýþ olarak çýkacaktýr. Ve sonunda, müttefiklerinin baþýnda, devrimin kesin zaferini saðlayacaktýr.
Demokratik devrimin zaferini temsil eden devrimci iktidarýný
bir düzen örgütü deðil, bir savaþ örgütü olarak görmek gerekir.
Ýster politik iktidarý ele geçirmiþ olsun, (tabii müttefikleriyle birlikte), ister geçirmiþ olmasýn, her dönemde iþçi sýnýfý yoðun bir savaþýn
içinde olacaktýr. Demokratik devrimin zaferinden sonra iþçi sýnýfý,
37
Leninist Kesintisiz Devrim ile Troçkist Sürekli Devrim teorilerini özellikle birbirine
karýþtýrmamak gerekir. Leninist tahlil, somut durumlarýn somut tahlilinden hareket ettiði
halde, Troçkist tahlil, soyutun tahlilidir ve zaman ve mekan mefhumlarýný dikkate almayan
metafizik bir formüldür. 1905 demokratik devrim döneminde Troçkist formül özet olarak
þudur : Devrimcilerin önündeki aþama, burjuva devrimci aþamadýr. Rus burjuvazisi tarihi
kaçýrdýðý için, bu devrimin temel gücü Rus proletaryasýdýr. Bu yüzden her iki devrim (burjuva devrimi ve sosyalist devrim) giderek bütünleþecektir. Geçici bir Ýþçi Hükümeti
kurulacak ve böylece burjuva devrimi proleter bir devrim olacaktýr. Politik iktidarý eline
geçirmiþ olan iþçi sýnýfý kýrlarda tarýmýn kollektivizasyonunu gerçekleþtirecektir. Buna, o
zamana kadar iþçi sýnýfýný destekleyen mülkiyet düþkünü köylüler direnecektir. Ayrýca
Rus burjuvazisinden baþka Avrupa burjuvazisi de, Rus iþçi sýnýfý iktidarýna karþý harakete
geçecektir. Fakat, batý burjuva devletlerinin müdahaleleri önlenebilecek; çünkü Rusyadaki
sosyalist devrim süratle batýya sýçrayacak, Avrupa proletaryasýný harekete geçirecektir.
Böylece devrim, sürekli devrim olacaktýr.
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sosyalizme geçiþin maddi ortamýný yaratmak için savaþ verecektir.
Milli demokratik Devrim mücadelesi bir kaç aylýk bir hareket deðil,
yýllarca sürecek olan bir savaþtýr. Demokratik devrim ile sosyalist
devrim arasýnda bir Çin Seddi yoktur. Stalinin deyiþiyle, burjuva
demokratik devrim ile sosyalist devrimi bir tek zincirin iki halkasý
olarak ve bir tek tablo olarak görmek gerekir. Ve az çok iþçi sýnýfýnýn belli bir toplumsal gücü temsil ettiði bütün ülkelerde, burjuva
demokratik devrim sosyalist devrime geçiþtir. Ancak Kamerun, Bassertolun gibi genç Afrika ülkelerinde sanayi yok sayýlabilecek bir
seviyededir, dolayýsýyla belli bir toplumsal gücü temsil eden iþçi
sýnýfý da yoktur. Bu ülkeler, emperyalizmin böl ve yönet yöntemi ile esas ana parçalarýndan kopartýlmýþ ülkelerdir. Güdük de
olsa, var olan sanayi kuruluþlarýnýn büyük bir çoðunluðu zamanýnda kopartýldýklarý bütünde kalmýþtýr. Ve ilkel kabile iliþkilerinin derin izlerini taþýyan bu ülkelerde, proletaryanýn öncülüðünde bir
devrim düþünmek biraz zordur.
Burada, bugün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin sosyalizme geçiþlerine iliþkin, Marksist çevrelerde yapýlan bir tartýþmaya,
kýsa da olsa, deðinmek yararlý olacaktýr. Bilindiði gibi sömürge ve
yarý-sömürge ülkelerin baðýmsýzlýklarýný kazanýp, sosyalizme yönelmelerindeki yöntem meselesinde Marksist çevrelerde iki ayrý görüþ
vardýr.
Birinci görüþün temelinde, her þeyi silahlar belirler teorisinin bir ifadesinden baþka bir þey olmayan, nükleer silahlarýn bütün
insanlýðý tahrip edecek bir seviyeye ulaþtýðýný, bu nedenle sosyalizmin zafere giden savaþçý yolunun milyonlarca insanýn ölümünden
geçtiðini öne süren karamsar bir düþünce yatmaktadýr. Bu görüþ
barýþ içinde birarada yaþamak, barýþ içinde kapitalizm ile sosyalizmin ideolojik mücadelesi tezlerinin sömürge ve yarý-sömürge ülkeler için uygulanmasý olan kapitalist olmayan yol teorisini
formüle etmektedir. Kýsaca özetlersek, bu görüþe göre, belli bir
toplumsal gücü temsil eden iþçi sýnýfýna sahip olmayan Afrika ve
Asyanýn sömürge ülkelerinde emperyalizme karþý milli mücadele
devrimci demokratlar denilen, köken itibariyle emekçi sýnýflardan gelme milliyetçi aydýn ve subaylarýn yönetiminde yürütülebilir.
Ancak bu görüþ kendi içinde pek homojen deðildir. Bu
görüþü savunanlarýn bir kýsmýnýn, bu devrimci demokratlarýn öncülüðünde anti-emperyalist ve anti-feodal mücadele verildikten son-
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ra, sosyalizme bile geçmenin mümkün olabileceðini belirtmelerine karþýlýk, diðerleri küçük-burjuva kökenli aydýn ve subaylarýn öncülüðünü, genel demokratik programýn uygulanmasýyla pre-kapitalist iliþkilerin büyük ölçüde tasfiye edileceði ve ülkede güçlü sayýlabilecek bir iþçi sýnýfýný doðurabilecek seviyede bir sanayileþmenin
saðlanmasýna kadarki süre ile sýnýrlamaktadýrlar. Ve küçük-burjuva iktidarýna alternatif olarak ortaya çýkan bu iþçi sýnýfýnýn güç kazanmasýyla ancak sosyalizme dönüþümün mümkün olabileceðini
söylemektedirler. Bu birinci görüþün farklý nüanslarý, bu iki ana
yorumun geçici ve melez ara þekillenmeleri biçimindedir.38
Ýkinci görüþ ise, gerek emperyalizme karþý mücadelede, gerekse de sosyalizme geçiþte iþçi sýnýfýnýn ideolojik, örgütsel ve politik öncülüðünü esas almaktadýr. Milli Demokratik mücadeleyi,
Marksist-Leninist kesintisiz devrim teorisinin bir bölümü olarak kabul etmektedir.
Hemen belirtelim ki, iþçi sýnýfýnýn öncülüðü olmadan ne anti-emperyalist savaþ baþarýya ulaþabilir, ne de sosyalizme geçiþ
mümkün olabilir. Ýþçi sýnýfýnýn öncülüðü olmadan sosyalizme geçiþi
mümkün görmek boþ bir hayaldir. Fakat, sosyalizme geçiþi mümkün görmemek þartýyla bu görüþ, çok özel þartlar altýnda olan, iþçi
sýnýfý var sayýlmayacak kadar zayýf ve cýlýz olan Kamerun, Burundi,
Bassertolun gibi Afrika ülkelerinde, iþçi sýnýfý belli bir güce sahip
olana kadar, tatbik imkanýna sahip olabilir. Bu ülkelerde sosyal
yapý, büyük sýnýf farklýlaþmasý göstermemektedir. Sosyal sýnýf ve
zümreler kesin olarak birbirinden ayrýlmamýþtýr. Bundan ötürü, bu
tip ülkelerde Marksist partiler gerçek birer Marksist parti olmaktan
çok, milli kurtuluþ akýmlarýný ve hareketlerini dile getiren, devrimci
sýnýf ve zümrelerin örgütleri biçimindedirler. Ve kurulduklarý günden itibaren milletin bütününün özlemlerini ve çýkarlarýný temsil
etmiþlerdir. Örneðin bir Ýngiliz sömürgesi olan Bassertolunda, John
Mottoheloanýn sekreterliðini yaptýðý Komünist Partisi bu niteliktedir, stratejik programý kapitalist olmayan yoldur. Bu parti, iþçi
sýnýfý olmadýðý için, ülkenin bütün anti-emperyalist ve demokratik
güçlerine hitap etmektedir. Ülkede daha modern sýnýflarýn iskeleti
38
Bu konuda geniþ bilgi için bkz.Bütün Ülkelerin Ýþçileri Birleþiniz Bilim ve Sosyalizm
Yayýnlarý. Azgeliþmiþ Ülkeler ve Askeri Darbeler, Afrikadaki Milli Kurtuluþ ve Sosyalizm
Hareketleri.
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bile tam anlamý ile oluþmamýþtýr. Buna karþýlýk, Tunus Komünist
Partisinin stratejik programý Milli Devrimci Yol deðil, Milli Demokratik Devrim yoludur. Çünkü Tunusta belli bir seviyede sanayi
kuruluþu ve dolayýsýyla belli bir sosyal güce sahip iþçi sýnýfý vardýr.
Bu tartýþmalara M. Bellinin (15 Aralýk 1967, Türk Solu, Sayý:
5, Sf. 5deki yazý) görüþü de açýklýk getirmektedir.
... Sosyalizm, iþçi sýnýfýnýn davasýdýr, onun toplumsal düzenidir. Ýlkel kabile toplumunun derin izlerini taþýyan, sözü edilebilecek sanayii bulunmayan ve dolayýsýyla iþçi sýnýfý da olmayan, ya
da iþçi sýnýfý tarihi geliþmeyi etkileyecek güce eriþmemiþ bulunan
baðýmsýz bir ülkede, örneðin Ganada, Somalide, elbette sosyalist kuruluþtan söz edilemezdi. Öte yandan bu ülkeler için kapitalist kalkýnma yolunu tutmak demek, yeniden, emperyalizme baðýmlý
geri tarým ülkesi durumuna dönmek demektir. Bu durumda, bu
ülkelerin yurtseverlerinin tutabilecekleri yegane doðru iktisadi kalkýnma yolu, sosyalizme götürecek olan kapitalist olmayan yol
olabilirdi.
Ama sanayii olan, iþçi sýnýfýnýn toplumsal bir gücü temsil ettiði geri kalmýþ ülkelerde devrimci þiar, elbette ki, sosyalist kuruluþ þiarý olabilir ve olmalýdýr. Örneðin kurtuluþunda,
sanayinin ikiyüzbin istihdam gücü olan Cezayirde kapitalist
olmayan yoldan söz edilemezdi ve nitekim edilmedi, bu ülkede sosyalist kuruluþ þiarý ileri sürüldü. Bu bakýmdan Cezayirden
ileri olan Türkiye gibi bir ülkede, kapitalist geliþmede bir hayli
yol katetmiþ olan Türkiye gibi bir ülkede kapitalist olmayan
yolun sözü hiç edilemez.39
Ülkemizde kapitalist olmayan yolu savunan, þu anda küçük
burjuvazinin azami programýný çizmekte olan D. Avcýoðlu fraksiyonunu görmekteyiz. Avcýoðluna göre Türkiye proletaryasýnýn emperyalizme karþý mücadelede öncü rolü oynamasýna objektif olarak
imkan yoktur. Bu nedenle, II. Milli Kurtuluþ savaþýmýzda öncülük,
demokrat devrimcilere baþka bir deyiþle asker-sivil zümreye aittir. Ülkemizin bugünkü geliþme aþamasýnda milliyetçi devrimciler
bir kez daha ön planda rol almaya aday gözükmektedir demektedir, Avcýoðlu.40
39
40
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Avcýoðlunun görüþü: Bugün milliyetçi devrimciler ön planda rol oynamaya aday gözükmektedirler. Çünkü, ülkenin bugünkü geliþme aþamasý bunu gerektirmektedir.
Sað Sapmann Avcýoðlunun yorumuna iliþkin, görüþü: Hiç
olmazsa bir süre için yanlýþ deðildir. (Þahin Alpay, Türkiyenin
Düzeni Üzerine, sf. 464, Aydýnlýk Sayý 12) Çünkü bugün proletaryanýn ön planda rol oynamasý için objektif þartlar olgunlaþmamýþtýr.
Görüldüðü gibi, asker-sivil aydýn zümrenin öncülüðü meselesinde Avcýoðlu ile sað sapma hemfikir. Gerekçeler de aynýdýr; ülkenin iktisadi geliþme seviyesi proletaryanýn deðil de,
asker-sivil aydýn zümrenin öncülüðüne uygundur.
Avcýoðlunun kapitalist olmayan yolunu eleþtiren sað sapma, deðiþik bir tarzda týpatýp ayný þeyleri söylemektedir.
Açýktýr ki, birinci tezin yani kapitalist olmayan yol tezinin,
ikinci nüansý ile, sað görüþ arasýnda hiçbir fark yoktur. Avcýoðlunun görüþü ile arasýndaki fark da, birinci tezin iki nüansý arasýndaki fark kadardýr. Bir nüans ayrýlýðý da metoda iliþkindir; Avcýoðlu
Marksist olmadýðýný açýkça söylemesine ve de Marksist terminolojiyi çok kullanmamaya dikkat etmesine karþýlýk, sað görüþ, Marksizme sahip çýkarak Marksist terminolojiyi bol bol kullanmaktadýr.
Yazýmýzýn baþýnda bahsettiðimiz küçük burjuva devrimciliðinin saflarýmýzdaki yankýsý iþte budur.
Kýsaca özetlersek, sað görüþe göre, asker-sivil aydýn zümrenin öncülüðünde uygulanacak genel demokratik program, ülkede belli bir sanayileþmeyi saðlayacak, toprak ve tarým reformlarý
yapýlacak, böylece iþçi sýnýfýnýn öncülüðü için objektif þartlar
yaratýlmýþ olacaktýr ve proleter devrimcilerinin bugünkü görevleri
bu küçük burjuva iktidarý için çalýþmaktýr. Bugün için bu görüþün
Türkiye iþçi sýnýfýna atfettiði rol ikincildir, Türkiye iþçi sýnýfýnýn siyaset sahnesindeki rolü objektif þartlara sahip olmadýðýndan ikincil
bir roldür. Oysa milli demokratik devrim teorisinde, iþçi sýnýfýnýn
varolmadýðýný ileri sürmektedir. Aslýnda Avcýoðlu bunu ileri sürmek zorundadýr, çünkü
savunduðu kapitalist olmayan yol tezine göre, bu tezin geçerli olduðu ülkelerde toplumsal
gücü temsil eden iki grup vardýr, ve bu iki grup da küçük burjuva aydýn zümreden
gelmektedir; bir kesimi bürokratik burjuvazi adý altýnda emperyalizm ile iþbirliði yaparak
kapitalist yolu savunmaktadýr, diðer kesimi ise demokratik devrimci güçler olarak
kapitalist olmayan yolun izlenmesini istemektedir. Milli burjuvazinin çekirdek halinde
de olsa varlýðý, bu görüþe ters düþmektedir, çünkü ülkede modern sýnýflaþma oluþmamýþtýr).
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rolü, artçý deðil, öncü bir roldür. Milli demokratik devrim mücadelesi sosyalizme geçiþin hazýrlýðý olduðu gibi, bir bakýma da iþçi
sýnýfýnýn iktidar mücadelesidir. Herhangi bir devrim öncesinde öncü
rolü oynamaya aday olan sýnýfýn, bu rolü oynayabilecek belli bir
potansiyeli olmasý gerekir. Öncülüðü için iþçi sýnýfýnýn objektif
þartlarý oluþmamýþtýr demek, iþçi sýnýfýnýn bu öncülüðe sahip olmasýna maddeten imkan yoktur anlamýna gelir ki, bu da tekelci
kapitalist dönemde, iþçi sýnýfýna tekel öncesi burjuva devrimlerindeki gibi ikincil bir rol tanýmak demektir. Açýktýr ki, böyle bir
düþünce de, milli demokratik devrim düþüncesinin dýþýnda saðcý
bir düþüncedir.41
HORTLAYAN II. ENTERNASYONAL OPORTÜNÝZMÝ VE
TEKELCÝ DÖNEMÝN MARKSÝZMÝ
Meseleyi daha da açmak, daha da somutlaþtýrmak için II.
Enternasyonalin objektivist düþüncesine, takipçilik ideolojisine
ve de tekelci dönem Marksizmine kýsaca da olsa mutlaka deðinmek gerekir.
II. Enternasyonalin düþüncesi, Marx, Engels ile Lenin arasýndaki uzun sayýlabilecek bir dönemin en etkin ideolojisidir. II. Enternasyonal düþüncesine objektivizm veya takipçilik ideolojisi
de diyebiliriz. Marksizmi öz bakýmýndan ekonomik bir teori, sosyolojik ve tarihi bir veri olarak kabul eder. Objektivizm, Marksizmin
devrimci ruhu olan diyalektiði bir tarafa býrakan bir düþüncedir. Bu
düþünce, Marksizmi bu bilimlerin tarih, sosyoloji ve ekonomi bir
yerde dar sayýlabilecek çerçevesi içine hapseder. Sýnai geliþme ile
proletaryanýn eylem yeteneði arasýndaki sýký baðlantýyý, mekanik
bir biçimde ele alýr. Takipçilik ideolojisinde, Marksizmin devrimci
ruhu evrimciliðe dönüþmüþ ve Marksist felsefenin devrimci kiþiliði,
mekanik düþüncenin karanlýðýnda görünmez olmuþtur. (Tabii bütün
bunlar, sözüm ona, diyalektik metotla, Marksizm bilimi adýna
yapýlmýþtýr).
41
Ülkede devrimci sýnýf ve zümrelerden herhangi biri, o evrede iþçi sýnýfýna nazaran
daha faal ve aktif olsa bile, proleter devrimcilerin görevi, ülkenin iktisadi geliþme seviyesi
müsait deðildir diyerek iþçi sýnýfýna ikincil bir rol atfedip, iþçi sýnýfýný bu sýnýf veya zümrenin
peþine takmak deðil, bu sýnýf veya zümreyle birlikte ortak düþmana karþý savaþta bir yandan bu dosta omuz vermek, itelemek, diðer yandan da öncülüðü kazanmaya çalýþmaktýr.
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II. Enternasyonalin mekanik düþüncesinin en belirgin örneðini, Kautskynin meþhur üretici güçler teorisinde görmekteyiz.
Bu teori, sadece çeliþkinin özgül karakterine dikkat eder. Çeliþkinin
evrensel karakteri ve bunun özgülde yansýmasý, bu teorinin hesaba katmadýðý bir sorundur. Ve proletarya devrimi için objektif þartlarýn olgunlaþmasý sorununda, bu teori sadece tek tek ülkelerin
iktisadi geliþme seviyelerini tahlil ederek, tekelci kapitalizmin dünya
ölçüsünde had safhaya ulaþan evrensel çeliþkilerini ve bunlarýn
ülkelerin iç çeliþkilerinde yansýmalarýný hesaba katmayarak, II. Enternasyonalin bütün partilerini oportünizmin mezarýna gömmüþtür. II. Enternasyonalin Çarlýk Rusyasýndaki uzantýsý Rus Sosyal Demokrat Ýþçi Partisinin Menþevik Hizbidir. Bu hizip, bu teoriye
sýký sarýlarak Rus proletaryasýnýn objektif þartlarý olgunlaþmamýþtýr,
bu nedenle Rus proletaryasýnýn, (Çarlýk Rusyasýnýn politik konjonktüründe öncü bir rol oynamasýna maddeten imkan yoktur,
Rusyada proleter bir ihtilâlci olanak yoktur mihveri etrafýnda,
Lenini kitlelerden kopuk, komplocu bir Blanquist, küçük burjuva maceraperesti diye suçlayarak, Marksizm adýna, Leninist çizgiyi en sert biçimde eleþtirmiþtir .
Oysa Lenine göre, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki dünya ölçüsünde varýlan çeliþme had safhaya ulaþmýþtýr, kapitalizm artýk çöküþ dönemine girmiþtir. Tarih bize bu an için bir
görev vermektedir, görevlerin en devrimcisi.... Avrupa gericiliðinin
ve ayný zamanda Asya gericiliðinin en kudretli kalesinin yýkýlmasý,
Rus proletaryasýný Enternasyonal devrimci proletaryanýn öncüsü
haline getirmektir diyen Lenin, kapitalizmin en uç noktaya ulaþmýþ
olan çeliþmelerinin sosyalist dönüþümü kaçýnýlmaz bir hale getirdiðini ve Çarlýk Rusyasýnýn dünya kapitalizminin bütün çeliþkilerini
baðrýnda taþýdýðýný, bu nedenle dünya kapitalist sisteminin en zayýf
halkasý olan Çarlýk Rusyasýnda bir proletarya ihtilâlinin mümkün
olduðunu görmekte ve örgütlenme v.s. gibi bütün hazýrlýklarý buna
göre yapmaktadýr bu yýllarda.
Emperyalist dönemle birlikte, tarihin lokomotifinin burjuvazi deðil, proletarya olduðu esprisi, Leninist kesintisiz devrim düþüncesinin özüdür.
Emperyalizm henüz köylülükten kurtulamamýþ, zayýf ve genç
iþçi sýnýflarýný, ülkelerinin en devrimci sýnýflarý haline getirmiþtir.
Lenin, artýk proletarya devrimlerinin mihraký doðu olmuþtur der-
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ken, bu kesintisiz devrim anlayýþý içinde proletarya devrimine geçiþi
kastediyordu. Sömürge ve yarý-sömürge olan bu ülkelerde proletarya devrimi, tek aþamada deðil, iki aþamada, bu sürekli devrim
esprisi içinde oluþmaktadýr. Ve bu ülkelerde burjuva devrimi ile
proletarya devrimi, bir tek zincirin iki halkasý, bir tek tablo durumundadýr.
Þimdi gelelim sorunun en alýcý noktasýna: Yarý-sömürge, sömürge ülkelerin proletaryalarýnýn, Marksist-Leninist sürekli devrimi
omuzlayabilecek objektif þartlan var mýdýr? Diðer bir deyiþle, Milli
demokratik devrimde proletaryanýn öncü bir rol oynamasý için ülkenin iktisadi geliþme seviyesi müsaittir veya deðildir ama objektif
þartlar tam olarak olgunlaþmamýþtýr soru ve önerileri tekelci dönemin Marksizmi için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu tip tartýþmalar, tekelci dönemde, Stalinin deyiþiyle, artýk geride kalmýþtýr.
Stalin, meseleleri son derece açýk bir þekilde koymaktadýr:
Eskiden proletarya devrimine hazýrlýk devresinin þartlarýnýn tahlili,
genellikle ayrý olarak ele alýnan, þu veya bu ülkenin ekonomik durumu bakýmýndan yapýlýyordu. Þimdi artýk meselenin bu tarzda
tetkiki yetersizdir. Þimdi meseleyi, bütün ülkelerin veya ülkelerin
çoðunluðunun ekonomik durumu açýsýndan, dünya ekonomik durumu bakýmýndan tetkik etmek gerekir, çünkü ülkeler ve milli ekonomiler kendi kendilerine yeter birim olmaktan çýkmýþlar, dünya
ekonomisi denilen bir zincirin halkalarý haline gelmiþlerdir... Eskiden ayrý ayrý ülkelerde veya daha doðrusu geliþmiþ þu veya bu
ülkede, proletarya devrimi için objektif þartlarýn varlýðýndan veya
yokluðundan söz etmek adetti. Þimdi artýk bu görüþ yetersizdir.
Þimdi devrim için objektif þartlarýn dünya ekonomik sisteminin
tamamýnda bir bütün olarak mevcut olup olmadýðýndan söz etmek gerekir.42 (Leninizmin Ýlkeleri, sf. 30-3 1)
Ve Stalin, emperyalist dönemde, tek tek ülkelerde proletaryanýn devrim için objektif þartlara sahip olup olmadýðýnýn tetkikini, II. Enternasyonal düþüncesinin bir ifadesi olarak görmektedir.
Bu sebeple ayrý ayrý olarak ele alýnan þu veya bu
ülkenin proletaryasýnýn genel nüfusa nispeti hakkýnda
istatistik hesaplarýna, emperyalizmin ne olduðunu anlamamýþ olan ve vebadan korkar gibi devrimden korkan
42
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II. Enternasyonal yorumcularýnýn verdikleri özel önem
tamamen büyütülmüþtür. (J. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri.
s. 233).
Ve emperyalist zincirinin yakýn gelecekte nereden kýrýlacaðý
sorusuna Stalinin cevabý þudur: Yine zincirin en zayýf bulunduðu
noktada. Zincirin, örneðin, Hindistanda kýrýlmasý imkansýz deðildir. Niçin? Çünkü Hindistanda genç ve ateþli bir proletarya vardýr.
Ve bu proletarya milli kurtuluþ hareketleri gibi itiraz kabul etmeyen bir müttefike sahiptir. Çünkü bu ülkelerde devrime karþý duran
düþman, manevi her itibardan mahrum ve Hindistanýn bütün ezilen ve sömürülen kitlelerinin nefretini haketmiþ olan, herkesin tanýdýðý yabancý emperyalizmdir.43
Gelelim saflarýmýzdaki sað eðilime: Manifestodaki modern
sanayi proletaryasý için gerekli öðeleri sýralayarak, Türkiye proletaryasý bu þartlara sahip deðildir. Bu nedenle Türkiye proletaryasýnýn,
milli demokratik devrim mücadelesinde öncülüðü için Türkiyenin
ulaþmýþ olduðu iktisadi geliþme seviyesi yetersizdir. Bu dönemde,
ön planda rolü, asker-sivil aydýn zümre oynayacaktýr, zaten bugün
yurt çapýndaki esas mücadele iþbirlikçilerle bu zümre arasýnda
olmaktadýr mihveri etrafýnda, Kautskynin üretici güçler teorisine
sýký sýký sarýlan bu görüþün temelinde, görüldüðü gibi, II. Enternasyonalin takipçilik ideolojisi yatmaktadýr. Bu, öncü, devrimci bir
düþünce deðil, kuyrukçu, artçý ve evrimci bir düþüncedir. Böyle bir
görüþe milli demokratik devrim etiketi takmakla da proleter sosyalist olunamaz!...
43
Leninizmin Ýlkeleri, sf. 32, Sol Yayýnlarý. Herhangi bir tereddüde yer býrakmamak
için þunun açýklanmasý yararlý olacaktýr. Stalinin, emperyalist dönemde proletarya
devrimleri için proletaryanýn objektif þartlarý artýk olgunlaþmýþtýr sözünü Leninist devrim
anlayýþý içinde ele almak gerekir. Þöyle ki, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülkede proletarya
hegemonyasýnýn objektif þartlarýnýn varolmasý demek, sürekli devrim anlayýþý içinde proletaryanýn, zincirin ilk halkasýný omuzlayarak baþarýya ulaþtýrýp, ikinci halkaya, sosyalizme
geçebilmesi için ülkenin geliþme seviyesi elveriþlidir demektir. Yoksa tek aþamada
proletarya devrimini yapmasý demek deðildir. Böyle bir düþünce anti-Leninist ve bir bakýma
Trotskist düþüncedir. Ýkinci önemli husus da þudur: Proletarya hegemonyasýnýn objektif
þartlarýnýn varolmasý ile devrimin objektif þartý (devrimin temel kanunu) birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Leninin ihtilâlci kriz teorisine göre devrimin temel kanunu þudur, Bir devrimin
olabilmesi için, sömürülen ve ezilen kitlelerin eskiden olduðu gibi yaþamanýn imkansýzlýðýnýn bilincine varmalarý ve deðiþme istemeleri yeterli deðildir. Devrim olabilmesi için sömürenlerin eskiden olduðu gibi yaþayamamalarýn ve hükümet edememeleri gerekir. Milli
ölçüde genel bunalým olmadan devrim imkansýzdýr. (Leninin Hayatý ve Eserleri, sf 36,
Ýtalikler bize aittir)
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KÖYLÜ DEVRÝMÝ OLARAK
MÝLLÝ DEMOKRATÝK DEVRÝM SAVAÞI
Bütün açýklýðý ile sað niteliði ortaya çýkan bu düþünceyi
þimdi de bir baþka açýdan ele alalým:
Objektif þartlarýn oluþmasý için iþçi sýnýfýnýn köylülükle baðlarý tam olarak kopmalýdýr düþüncesi yanlýþtýr ve milli demokratik
devrimin köylü savaþý, köylü devrimi niteliðine ters düþen bir
sað görüþtür.
Bir kere, sömürge ve yarý sömürge ülkelerde, iþçi sýnýfý kýsa
bir geçmiþe sahiptir ve büyük çoðunluðunun köylülükle baðlarý
tazedir. Bu kötü bir þey deðil bilakis, milli demokratik devrim için
elzem olan iþçi-köylü ittifakýný kolaylaþtýran bir avantaj olabilir.
Ýkinci olarak milli demokratik devrim mücadelesi, iþçi sýnýfýnýn öncülüðünde yapýlan bir köylü devrimidir.
Köylü sýnýfý milli hareketin esas ordusunu teþkil eder. Bu
ordu olmadan güçlü bir milli hareket olamaz... Milliyet meselesi
aslýnda bir köylü meselesidir. (J. Stalinin, III. Enternasyonalin Ýcra
Komitesinin Yugoslavya Komisyonunda 30 Mart 1925 tarihinde söylediði, Yugoslavyada milliyet meselesine dair nutku) sözlerine atýfta bulunarak bu demektir ki, Çin inkýlabý aslýnda köylülerin inkýlabýdýr... Japonyaya karþý savaþ da bir köylü savaþýdýr... Yeni demokrasi siyaseti aslýnda köylüleri takviye siyaseti demektir diyor,
Mao Tse-Tung.44
Lin Piao da, Yaþasýn Halk Savaþýnýn Zaferi broþüründe
milli demokratik devrimin köylü savaþý niteliðini açýkça belirtmektedir. Ta birinci devrimci iç savaþ döneminde Mao Tse-Tung
arkadaþ köylü sorununun Çin devriminde önemli bir yer tuttuðunu, emperyalizme ve feodalizme karþý gerçekleþtirilecek burjuva
demokratik devrimin aslýnda bir köylü devrimi olduðunu belirtmiþ
ve Çin proletaryasýnýn burjuva demokratik devrimindeki temel görevinin köylü mücadelesine önderlik etmek olduðunu iþaret etmiþti.
(...) Köylüler, emperyalistlere ve onlarýn uþaklarýna karþý demokratik devrimin ana gücünü temsil ederler.45
Çinde Maonun deyiþiyle, Proletarya saflarýnda burjuva re44
45
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Mao Tse-Tung, Yeni Demokrasi, sf. 44, Sosyal Yayýnlarý.
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formizminin yankýsý olan, Çen Tu-hsieu ve þürekasý, bu gerçeði
anlayamayarak, Leninist kesintisiz devrimin dýþýnda, burjuvaziye
öncülük tanýyan bir burjuva demokratik devrim öngörmüþlerdir.
Görüldüðü gibi Ýþçi sýnýfýnýn objektif þartlarýnýn olgunlaþmasý
için köylülükle baðlarý tam olarak kopmalýdýr önerisi, milli demokratik devrim teorisinden habersiz olmanýn ta kendisidir. Ýþçi sýnýfýnýn öncülüðü için köylülükle baðlarýnýn tam olarak kopmasýný
beklemek, kuyrukçuluk politikasýnýn savunucusu Çen Tu-hsieunun
yanýnda, ayný bataklýkta kulaç atmaktan baþka bir þey deðildir.
SAÐ SAPMA VE DEVRÝMCÝ PRATÝK
Son olarak bu görüþü bir de devrimci pratiðin canlý pýnarýna sokalým.
Türkiye proletaryasý, milli demokratik devrimde öncülük
için objektif þartlara sahip deðildir veya ayný anlama gelen Türkiyenin bugünkü ekonomik geliþme seviyesi, iþçi sýnýfýnýn milli
demokratik devrim için öncülüðünü imkansýz kýlmaktadýr, proletaryanýn bu objektif þartlara sahip olabilmesi için... köylülükle,
özel mülkiyetle bütün baðlarý tam olarak kopmalýdýr sözleri, dünya
proletarya hareketinin devrimci pratiklerini inkar etmek demektir.
Bilindiði gibi Çinde milli demokratik devrim, proletaryanýn
hegemonyasý ile zafere ulaþmýþtýr. Ve proletaryanýn ideolojik, örgütsel ve politik öncülüðü ile sosyalizme geçilmiþtir.
Kuomintangýn devrimci bir çizgi izlediði (Mao Tse-Tung, Li
Ta Çoa, Lin Po Çu ve Çuyu-Payýn merkez komitesine seçildikleri),
Rusya ile ittifak, Sosyalistlerle iþbirliði, Köylülere iþçilere yardým ilkelerinin kabul edildiði, Çin Komünist Partisinin milli demokratik devrim mücadelesinde son derece etkin olduðu 1924-27
Devrimini sevk ve idare ettiði bir dönemde, 1926 Martýnda, Mao
Tse-Tung Çin iþçi sýnýfý hakkýnda þunlarý söylemektedir: Çinde
modern proletarya aþaðý yukarý iki milyon civarýndadýr. Çin, ekonomi bakýmýndan geri olduðu için modern proletarya sayýsý fazla
deðildir... Çinde þimdilik pek az modern kapitalist tarým vardýr.
Tarým proletaryasý denilen, yýllýk, aylýk ya da günlük olarak tutulan
tarým ýrgatlarýndan ibarettir.46 Çin Komünist Partisinin öncülüðün46

Teori - Pratik, sf. 235-137, Mao Tse-Tung, Sol Yayýnlarý.
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de Japonyaya karþý güçlü bir milli birleþik cephenin kurulduðu,
Çin Komünist Partisinin komutlarýna yýðýnlarýn kulak verdiði,
kurtarýlmýþ bölgelerde milli demokratik hükümet birimlerinin kurulduðu bir evrede, Mao Tse-Tung, Çin proletaryasýnýn niteliðini
þöyle belirtmektedir: Çin proletaryasý, geniþ ölçüde, iflas etmiþ
köylülerden meydana gelmiþ olduðundan, köylülükle tabii baðlarý
vardýr. Bu da proletarya ile köylülüðün ittifakýný kolaylaþtýrýr. Binaenaleyh, köylülüðe kýyasla küçük hacmi, kapitalist ülkelerin proletaryasýna kýyasla genç yaþý ve burjuvaziye kýyasla düþük kültür seviyesi
gibi bazý kaçýnýlmaz zaaflarýna raðmen, Çin proletaryasý, Çin inkýlâbýnýn temeli olabilmiþtir.47
Görüldüðü gibi, milli demokratik devrimin en üst
aþamalarýnda, milli birleþik cephenin öncülüðünü yaparken bile,
Çin proletaryasý, bu sað görüþün önerdiði biçimde deðildir.
Fidel Castronun Ýkinci Havana Bildirisinde söylediði þu
sözler de soruna son derece açýklýk getirmektedir: Eðer Amerika
kýtasýnýn geri kalmýþ ülkelerinde iþçi sýnýfýnýn sayýca nispeten az
olduðu doðru ise, içinde yaþadýðý insanlýk dýþý þartlar belli olduðuna göre, devrimci iþçi ve aydýnlar tarafýndan yönetilip ulusal kurtuluþ
mücadelesinde kesin bir rol oynayan sosyal bir sýnýf var demektir.
Ülkemizde egemen olan noktalar, sanayinin geri kalmýþlýðý ve tarýmýn feodal karakteridir.48
Ýki milyon civarýnda imalat sanayiinde çalýþan, dört milyona
yakýn proletaryanýn bulunduðu ve nüfusunun %70i köylülerden
oluþan, tarýmda, feodal iliþkilerin yanýnda kapitalist iliþkilerin uç
verdiði bir ülkede (Türkiyede) proletaryanýn milli demokratik devrimde öncülüðü için objektif þartlarý yoktur; ve bu þartlara sahip
olabilmesi için köylülükle, özel mülkiyetle baðlarý tam olarak kopmalýdýr diyen görüþün devrimci olmadýðýný, devrimci pratiðin canlý pýnarý açýkça göstermektedir. Devrimci pratik, proletaryanýn milli
demokratik devrime öncülüðü için gerekli olan objektif þartlarý,
önerilen bu biçimi ile onaylamamaktadýr.
Devrimci pratiðin doðrulamadýðý her teori boþ ve kof bir
doðma, bir spekülasyondur. .... Her teori zorunlu olarak, pratiðe
dönmelidir ve bu iki sebepten böyle olmalýdýr; birincisi teori kesin
47
48
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olarak pratik tarafýndan yaratýlmýþtýr, dünyayý seyreden heveskarca, boþ bir merak için deðil, dünyayý deðiþtirmeye yardým etmek
için kurulup hazýrlanmýþtýr; ikincisi, mademki gerçek, kesintisiz
hareket ve deðiþikliktir, kendi kendine yeterli olmaya bakan her
teori kýsýrlaþýr, artýk ölü bir doðmadan baþka bir þey deðildir; ýsrarla
durmadan pratiðe dönmezse bilgi süreci duraklar...49
Görüldüðü gibi objektif þartlar meselesini dört ayrý bölümde, deðiþik açýlardan ele alarak inceledik.
Meseleyi bu sað görüþün koyduðu biçimde koymak, teoride,
Marksist önermeleri kof dogmalar haline getirmek ve Marksizmin
diyalektiðinden hiç birþey anlamamak demektir; pratikte ise, proleter devrimci hareketi küçük burjuva devrimcilerine teslim etmektir. Böyle bir tahlil, Türkiye iþçi sýnýfýný gücünden daha aþaðý seviyede, dolayýsýyla anti-emperyalist saflarý olduðundan daha az kuvvetli, Amerikan emperyalizmi + iþbirlikçi burjuvazi + feodal mütegalibe cephesini de olduðundan daha az zayýf deðerlendirmek
demektir. Düþman kuvvetlerini, olduðundan daha kuvvetli, devrimci
kuvvetleri ise, olduðundan daha zayýf deðerlendirmek, sað oportünizmin, PASÝFÝZMin deðiþmez karakteridir.
Aslýnda bütün bunlarýn temelinde, kendine ve iþçi sýnýfýna
güvenemeyen pasifist bir küçük burjuva düþüncesi yatmaktadýr.
Bir ülkede halk savaþý vermek, devrim yapmak, herþeyden önce,
kendine ve özgücüne güvenmekle mümkün olur. Ancak kendi
özgücümüze güvenerek bu ölüm kalým mücadelesinin altýndan
alnýmýzýn akýyla çýkabiliriz. (Elbette bu, ittifaklardan yararlanmamak
demek deðildir. Mücadelemizin bütün aþamalarýna mümkün olan
en geniþ cepheyi kurmak politikasý hakim olmalýdýr) Zafere giden
yolda, küçük burjuvazinin devrimci iktidarý zorunlu bir durak olsa
bile, proleter devrimcilerinin görevi, iþçi sýnýfýný, ihtimaller üzerine
kurulmuþ bir politikaya dayanarak, küçük burjuvazinin peþine takmak deðil, tam tersine, onu bilinçlendirerek, örgütleyerek bütün
halkýn öncüsü durumuna getirmektir. Sen kendini hele bir iþine
ver, gerisi gelir.50

49
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Felsefenin Temel Ýlkeleri, sf. 194, George Politzer, Sol Yayýnlarý.
Lenin, Napolyonun bu sözünü iþçi sýnýfýna güvenmeyen eyyamcýlar için kullanmýþtýr.
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PROLETARYANIN ÖNCÜLÜÐÜ MESELESÝ
Türkiye proletaryasýnýn milli demokratik devrimde öncülüðü
için objektif þartlar vardýr sözünde kastedilen bu andaki fiili bir
öncülüðü deðildir. Ülkemizde proletaryanýn milli demokratik devrimde öncülüðü iç objektif þartlar mevcuttur demek, Türkiyenin
eriþmiþ olduðu iktisadi geliþme seviyesi, milli demokratik devrim
stratejisine uygundur; objektif gücü bakýmýndan Türkiye proletaryasý bu mücadeleyi omuzlayabilecek bir potansiyele sahiptir demektir.
Türkiye proletaryasýnýn pratikte öncülüðü (fiili öncülüðü) için
proletaryanýn subjektif þartlarýnýn (bilinçlenme ve örgütlenme düzeyinin yüksek olmasý) olgunlaþmýþ olmasý gerekir; yani, bilimsel
sosyalizm silahý ile teçhizatlanmýþ öncü bir proletarya müfrezesinin var olmasý, proleter yýðýnlarýnýn oldukça büyük bir kýsmýnýn
kendi partisinin komutlarýna kulak vermesi ve iþçi köylü ittifakýnýn
saðlanmýþ ve bu ittifak üzerinde bütün anti-emperyalist sýnýf ve
zümreleri kapsayan bir Milli Cephenin kurulmuþ olmasý veyahut
bu yolda epeyce mesafe katedilmiþ olmasý gerekir. Elbette, bu
þartlar yokken, hele de þehir ve köy proletaryasýnýn ve emekçilerinin hala önemli bir kýsmýnýn baþ düþmanlarý olan emperyalizmin
Türkiyedeki uzantýsý A.P. iktidarýnýn ya da statükocu muhalefetin
peþinden gittiði, þehir ve köy proletaryasýnýn geniþ çevrelerinin öz
devrimi sosyalist devrimden habersiz olmasý bir yana, ülkesinin
iþgal altýnda olduðunun bile farkýnda olmadýðý bir evrede, proletaryanýn fiili öncülüðünden bahsetmek, oportünizmin daniskasýdýr.
Böyle bir tutum, proleter devrimci harekete ihanet ve emperyalizme hizmetten baþka bir þey deðildir.
OBJEKTÝF - SUBJEKTÝF ÝLÝÞKÝSÝ
Sorunu, öz ve açýk bir þekilde ortaya koyabilmek için objektif ve subjektif þartlar üzerinde biraz durmak gerekiyor. Objektif ve
subjektif þartlarý, aralarýndaki iliþkiyi ortaya koymadan, birbirlerinden býçak gibi ayýrmak metafizik bir tutumdur. Objektif ve subjektif þartlar birbirine kopmaz baðlarla baðlýdýrlar; objektif ve subjektif
þartlar karþýlýklý etki durumunda bulunurlar ve her an onlarýn karþýlýklý nispi önemlerini en yakýndan deðerlendirmek gerekir.
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Subjektif þartlar, objektif þartlarýn üzerinde yükselir, diðer
bir deyiþle, her ülkenin ekonomik bünyesi, maddi varlýðý, proletaryasýnýn örgütlenme ve bilinçlenme düzeyini geniþ sýnýrlar içinde tayin eder. Objektif þartlar nihai olarak bir ülkenin proletaryasýnýn o süreç içindeki, tabir yerinde ise, alýn yazýsýný çizer. Proletaryasý yok denecek kadar cýlýz, sömürge bir ülkede nasýl ki güçlü bir
proleter devrimci akýmdan söz edilemezse; proletaryasý geliþmiþ
olan bir sanayi ülkesinde de, gücü az da olsa, Marksist bir akýmýn
var olmamasýndan bahsedilemez... Madde ilk veridir. Bilinç ikinci
veridir ve türevdir. Sanayii belli bir seviyede olan Türkiye gibi yarýsömürge ve yarý-feodal bir ülkede, bugünün devrimci þiarý nasýl
Tam baðýmsýz ve gerçekten demokratik Türkiye þiarý ise, sekter
ve gerici þiar da Sosyalist Türkiye þiarýdýr. Þöyle bir öneri ileri
sürülebilir; madem ki Türkiyede proletaryanýn objektif þartlarý tam
olarak mevcuttur, o zaman proletaryanýn kendi kendine bir sýnýf
deðil de kendisi için bir sýnýf durumunda olmasý gerekir. Bu,
diyalektiði anlamamak, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki
iliþkiyi mekanik olarak ele almaktýr. Bu, Marksist materyalizmin
birinci çizgisi olan biçim, muhtevadan sonra gelirden bihaber
olmak demektir. (Burada bilincin ve bilginin gecikmesi söz konusudur). Tarihte bu tip düþünceyi Objektivistlerde, II. Enternasyonalin oportünist yöneticilerinde görmekteyiz; ekonomik seviyedeki
geliþme, üretim güçlerinin geliþme düzeyi, politik ve sosyal
dönüþümleri kendiliðinden, otomatik olarak saðlar þeklinde özetlenebilecek bu düþünce, Marksistleri pasif bir kaderciliðin rehaveti içerisinde yýllar boyu uyutmuþtur. Subjektif þartlar, elbetteki
objektif þartlarýn pasif bir yansýsý deðildir, tam tersine aktif bir yansýsýdýr. Pasif yansýsý biçiminde düþünmek mekanik materyalizme
özgüdür. (Ekonomist bir düþüncedir). Emperyalist dönemde dört
milyona yakýn proletaryanýn bulunduðu Türkiyede proletaryanýn
milli demokratik devrimde öncülüðü için objektif þartlar olgunlaþmamýþtýr diyen ve olgunlaþmasý için köylülükle baðlarý tam olarak kopmalýdýr þartýný ileri süren görüþ, daha önce açýkladýðýmýz
gibi ekonomist bir görüþtür, ekonomizmin, emperyalizmin III. bunalým devresinde derinleþtirilmesidir. Ayný þekilde Türkiye gibi bir
ülke için proletaryanýn objektif þartlarý olgunlaþmýþ olsaydý, proletaryanýn öz örgütü var olurdu görüþü de yine ayný düþüncenin
mahsulüdür.
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Objektif þartlar, sýnýrlý da olsa, subjektif þartlarda mutlaka
yansýr. Tersini düþünmek metafizik bir düþüncedir. Bugün Türkiye
proletaryasýnýn olgunlaþmýþ olan objektif þartlarý, subjektif þartlarýnda
yansýmaktadýr. Batmanda, Singerde, Demirdökümde, Ereðlideki
iþçi hareketleri, iþçi aristokratlarýnýn bütün uyutma ve engelleme
çabalarýna raðmen, Amerikalý patronlara karþý Baðýmsýz Türkiye,
Kahrolsun Amerika þiarlarýyla fabrikalarýný iþgal eden Singer
iþçilerinin hareketleri, sarý sendika Metal-Ýþin bütün engelleme
çabalarýna raðmen Kahrolsun Amerika diyerek ve iþbirlikçi Vehbi Koça karþý fabrikayý iþgal ederek, iþgali kýrmaya çalýþan iþbirlikçi
iktidarýn toplum polisini ters geri püskürten demir döküm iþçilerinin
hareketleri..
Bütün bu hareketler, bir bakýma, mesleki hak ve istemlerin
ötesinde mevcut rejime, Amerikan emperyalizmine karþý tavýr alýþlar
deðil midir? Yani bütün bu hareketler ekonomik mücadeleyi de
aþýp siyasi bir mücadeleye dönüþme belirtileri deðil midir! (Siyasi
hale dönüþmeye yönelmesi demek, sosyalist mücadele olmasý demek deðildir. Sosyalist mücadele olmasý için mücadelenin tek tek
patronlara karþý mücadele olmaktan çýkmasý gerekir). Aylardan
beri süregelen iþçi sýnýfý hareketi, iþçi sýnýfýnýn sýnýrlý da olsa, kendi kendine sýnýfdan, kendisi için sýnýf durumuna geçmekte olduðunun belirtileridir. Bütün bu hareketler iþçi sýnýfýnýn potansiyel
öncülüðünün fiili bir öncülüðe dönüþebileceðinin ilk iþaretleridir.
Milli kurtuluþ savaþýmýzýn bu aþamasýnda, proleter devrimcilerinin
yönettiði gençlik hareketleri ve yoksul köylülerin toprak iþgalleri bir
tarafa býrakýlýrsa, hangi sýnýf ve zümre iþçi sýnýfýmýz gibi açýk olarak
emperyalizme ve müttefiklerine karþý kesin tavýr alýyor ve bu yolda
eylem ortaya koyuyor? Bütün bu hareketler iþçi sýnýfýmýzýn objektif
koþullarýnýn varlýðýnýn ve yansýmasýnýn belirtileridir. Ýþçi sýnýfýnýn bu
hareketleri üzerinde o mahallerdeki iþçi sosyalistlerin elbette rolleri küçümsenemez. Ama Ankara ve Ýstanbulda yayýn organlarý
etrafýnda kümelenmiþ bizler, bu hareketlerin peþine takýlmak durumunda kalmaktayýz. Þüphesiz, proleter devrimci hareketimiz
henüz iþçi hareketlerini koordine edici ve iþçi sýnýfýný bütün halkýn
milli demokratik devrim mücadelesinin lokomotifi durumuna getirecek seviyeye eriþmemiþtir. Proleter devrimci kadrolarýn daðýnýk,
çeþitli kümelenmeler içinde ve nihai olarak etkisiz olmasýnda çeþitli
etkenler rol oynamaktadýr bu ayrý bir yazý konusu olacak kadar
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önemlidir Konumuz bu olmadýðý için bu etkenlere çok kýsa birkaç örnek vermekle yetineceðiz: Proleter devrimci bir partinin olmamasý, küçük-burjuva devrimci fraksiyonunun tali görevini
mükemmel yapmasý dolayýsýyla kýsa zaman dilimi için de olsa etkinliðini saflarýmýzda sürdürebilen sað sapma, ve kötü teori yapýlabildiði gibi kötü pratiðin de yapýlabileceði...
Türkiye iþçi sýnýfý hegemonyasýnýn objektif þartlarý
olgunlaþmamýþtýr diyen saðcý görüþün Türkiyedeki konjonktürü
deðerlendiriþi oldukça ilginçtir: Somut þartlarýn somut tahlilinden
hareket eder ve idealizme sapmazsak, daha bir süre Türkiyedeki
devrimci harekette asker-sivil aydýn zümrenin önemli bir rol oynayacaðýný görürüz. Bugün de yurt çapýnda esas mücadele iþbirlikçilerle bu kuvvet arasýnda cereyan etmektedir. Proleter devrimcileri
ancak yeni yeni, o da esas olarak gençlik hareketlerine dayanarak
mücadelede yer almaktadýr.51
Sýnýfsal durumu gereði küçük-burjuvazi emperyalizmin
karþýsýndadýr. Kaldý ki, Türkiyedeki asker-sivil aydýn zümre bu sýnýfýn en bilinçli ve uyanýk kesimidir. Ve dünyanýn ilk milli kurtuluþ
savaþýnýn yöneticisi olmuþ, laiklik ve milli kurtuluþçuluk diye tanýmlayabileceðimiz Kemalist düþünce ve eylemin mirasçýsýdýr. %60i
okuma yazma bilmeyen, feodalizmin baskýsý altýndaki küçük-burjuvalar ülkesinde, elbette, daha bir süre devrimci harekette askersivil aydýn zümre önemli bir rol oynayacaktýr. Ama yurt çapýnda
esas mücadele, iþbirlikçilerle Kemalistler arasýnda cereyan etmekte demek deðildir bu. Gerçekten Kemalistlerin bugünkü devrimci
mücadeledeki yerleri azýmsanamayacak kadar önemlidir. Fakat
emperyalizme ve müttefiklerine karþý mücadelenin tek devrimci
alternatifi deðildir. Bugün emperyalizme karþý ilk boy hedefi Kemalistler deðil, proleter devrimcileridir.52 Türkiyede esas mücadele, iþbirlikçilerle Kemalistler arasýnda oluyor sözü, Türkiye proÞahin Alpay, Türkiyenin Düzeni Üzerine, Aydýnlýk, Sayý: 12, sf. 446.
Türkiyedeki sosyalist hareketin etkinliðine örnekler verelim: FKFnin Türkiye politik
konjonktüründeki etkinliði, (TDGF bilimsel sosyalizmi öðrenme yolunda gayret gösteren
ve bu yolla devrimci pratiðe katýlan sosyalist gençliðin örgütüdür) iþgale varan köylü ve
iþçi hareketlerinde, o bölgedeki proleter devrimcilerin bu hareketleri örgütleme ve kanalize
etmelerindeki etkinlikleri, devrimci yayýn organlarý olarak, Aydýnlýk, Türk Solunun, Türkiye
politik hayatýndaki etkinlikleri, (oportünizmin bütün denetimine ve sosyalist bir niteliðe
sahip olmamasýna raðmen) TÝPin, içindeki proleter devrimci unsurlarýn itelemeleri ile de
olsa, Türkiye politikasýndaki etkinliði. (Daha pek çok ömek verebiliriz).
51
52

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

77

letaryasýnýn objektif þartlarý yoktur sözünün doðal bir sonucu ve
devrimci sosyalist teoriden sapmanýn pratiðe yansýmasýnýn açýk bir
belirtisidir. Evet, bugün proletarya öz örgütüne sahip deðildir ama,
Kemalistler de öz örgütlerine sahip deðillerdir. Proleter devrimciler ancak yeni yeni, o da esas olarak gençlik hareketine dayanarak
mücadelede yer almaktadýrlar. (Þahin Alpay, Türkiyenin Düzeni
Üzerine Aydýnlýk, Sayý: 12, s. 466) sözü iki nedenden dolayý yanlýþtýr.
Bir kere böyle bir deðerlendirme, Türkiye proleter hareketinin
geçmiþini küçümseme anlamýný taþýr. Bunu söyleyen arkadaþ, tarihi bir ad taþýyan AYDINLIK dergisinin, yarým yüzyýl önce proleter
devrimci hareketin organýnýn adýný taþýyan bu derginin, yazarý olduðunu unutmaktadýr. Türkiyedeki sosyalist hareketin yarým asýrdan fazla bir geçmiþi, bir tarihi vardýr.53 Bu denli köklü bir geçmiþe
sahip olan Türkiye proleter hareketi için, Türkiyenin siyasi platformunda yeni yeni, o da gençlik hareketlerine dayanarak yer alýyor
demek, en yumuþak deyiþle, doðru bir deðerlendirme deðildir.
Bugüne kadar ki, proleter devrimci mücadelenin hiç mi sosyalist
birikimi olmadý? Yarý-feodal bir ülkede, sosyalist olmadýðý halde
sosyalist bir kimlik ile Türkiye halkýnýn karþýsýna çýkan TÝPin, Filipin demokrasiciliði þartlarýna ve oportünist yönetime raðmen, derme çatma bir örgütlenme ve kýsa bir seçim çalýþmasý ile 300 bine
yakýn oy almasýnýn baþlýca nedeni, 1919 dan bugüne kadar gelen
Türkiye proleter devrimci hareketinin oluþturduðu birikimdir. Diðer bütün etkenler bu ana etkenin yanýnda önemsiz ve talidir.54
Ýkinci olarak, haldeki proleter devrimci saflardaki örgütsüzlük ve daðýnýklýk bizleri yanýltmasýn; gerçekte, hareketimiz büyük
bir atýlým yapmanýn eþiðindedir. Toplumun çeþitli kesimlerinde ve
Türkiyenin çeþitli bölgelerinde proleter devrimci hareket bir çýð
gibi büyümekte, geliþmektedir. Hareketimiz Türkiyenin en ücra
köþelerine kadar uzanmaktadýr. Hemen hemen her bölgede bir
53
Milli kurtuluþ savaþmýzdan bugüne kadar ki süregelen proleter devrimci mücadele
öyle pek kolaylýkla azýmsanacak bir þey deðildir; 20 Eylül 1919da Türkiye Ýþçi ve Çiftçi
Sosyalist Fýrkasýnýn kurulmasý, kurulmasýndan 3 ay sonra 2000 iþçi delege ile ilk kongresini
yapmýþ olmasý, Ýngiliz sansürüne raðmen Marksist bir yayýn organý olan Aydýnlýkýn çýkartýlmasý, 1946da Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisinin kurulmasý ve bu ara dönemde
siyasi irticaya karþý, demokrasi düþmanlarýna bile þapka çýkarttýracak kadar güçlü bir mücadele verilmiþ olmasý, 951 olgusu, Vatan Partisinin kurulmasý öyle bir kalemde karalanacak olgular deðildir.
54
Elbette oy mekanizmasý kesin bir ölçü deðildir. Ama, bir birikimin ifadesidir.
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proleter devrimci grup veya kiþi vardýr. Ýçinde bulunduðumuz aþama
demir gibi bir disipline sahip bir proletarya örgütünün içinde bu
hareketi merkezileþtirmektir. Toplumlarýn, sosyal olaylarýn geliþimi
düz bir çizgi izlemez, trentler çizerek akar. Bugün bir trent atlamasýnýn içindeyiz. Çok kýsa bir zaman dilimi sonra bu süreci geçmiþ
olacaðýz. Bir çýð gibi büyümemize siyasi irtica engel olamaz. Hayatýn gerçekleri, safsatalara karþý her zaman muzaffer olmuþtur,
olacaktýr da.
Yazýmýzýn bu bölümünü bitirmeden önce, öteki sað oportünizmin, yani emperyalizme teslimiyeti oluþturan Emek fraksiyonunun proletaryanýn objektif þartlarýný deðerlendirmesi üzerinde
biraz duralým. Emeke göre, Türkiyede objektif þartlar sosyalist
devrim için uygundur. Tarýmda kapitalist üretim iliþkileri hakimdir.
Feodal kalýntýlar %5 gibi önemsiz bir teferruattýr. Üst yapýda gözüken feodal ideolojiler ise bir önceki üretim tarzýnýn tortularýdýr. Ve
haldeki az geliþmiþ kapitalist iliþkiler tarafýndan mass edilmiþtir.
Bir an iç feodal kalýntýlarý %5 gibi önemsiz bir teferruat olarak kabul edelim; Marksist materyalizme göre bir düþünce, bir
ideoloji varlýðýný meydana getiren maddi þartlar kaybolduðu halde,
bir zaman için varlýðýný sürdürür. Ama, bir önceki üretim düzeninin ürünü olan ideoloji, objektif çeliþkiler geliþtiði ölçüde gerilemek zorundadýr, artýk geçmiþe dönüþ imkansýzlaþýr. Yeni geliþmekte
olan üretim güçlerine uygun düþünce, ideoloji eskinin yerini alýr.
Ülkemize bir bakalým; Atatürk döneminde sinmiþ, pusmuþ olan
feodal ideolojiler, 1950 Demokrat Parti hareketi ile birlikte birdenbire bir çýð gibi büyümüþ ve gürbüzleþmiþtir. Bugün nurculuk
hareketi o denli etkilidir ki, ülkedeki politik iktidarýn oluþumuna,
eli altýndaki birkaç milyonluk oyu istediði yöne kanalize ederek
aðýrlýðýný koyabilmekte, hatta zaman zaman müttefiki iþbirlikçi
burjuvaziyi bile ürkütmektedir. Þimdi bu beylere sormak gerekir;
Marksist diyalektiðe göre, feodal üretim düzeni büyük ölçüde tasfiye edilmiþ olsaydý, bu feodal ideolojilerin giderek gerileyip, etkinliklerini yitirmeleri gerekmez miydi? Oysa 1950den bu yana geliþim
açýktýr. Feodal ideolojiler giderek semirmiþ, güçlenmiþ ve toplum
yaþantýsýnda etkinliðini çok fazla arttýrmýþtýr. Uzaða gitmeye gerek
yok, son seçimlerde partilerin aday listelerine þöyle bir göz atmak
kafi; aðalýðýn, þeyhliðin, aþiret reisliðinin adaylýkta ne denli önemli
olduðu açýktýr. Seçim sonrasý, sadece mezhepçiliðe dayanarak seç-
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menlerin karþýsýna çýkan bir partinin azýmsanmayacak sayýda oy
toplayabildiðini hepimiz gördük. Görüldüðü gibi, derinliðine bir
araþtýrma yapmadan, yüzeyde bir deðerlendirme bile, feodal kalýntýlarýn öyle %5lik artýklardan olmadýðý açýktýr. Erdostun belirttiði
gibi, tarýmda feodal iliþkilerin yanýnda kapitalist iliþkiler uç vermektedir. Bu durumda kalkýp da, tarýmda feodal sömürü yüzde þu
kadar, kapitalist sömürü þu kadar diye hesaplar yapmak hatalýdýr.
Marksizmin dýþýnda bir metotla meselelere yaklaþmaktýr. 1905
Rusyasýnda bugün Emek fraksiyonunun yaptýðý tahlilleri yapan ihtilâlci sosyalistlere Leninin cevabý açýktýr: Rusyada modern büyük
toprak iþletmesi, derebeylik ve kapitalizmin karakterini baðrýnda
toplar. Köylülerin büyük toprak aðalarýnýn karþýsýndaki bugünkü
mücadeleleri, objektif deðer ve kapsam bakýmýndan, derebeylik
kalýntýlarýna karþý mücadeledir. Ama bütün tek tek durumlarý ayýrdýktan sonra her durumu ayrýca ölçüp tartmak ve derebeyliðin
bitip, pür kapitalizmin baþladýðý noktayý matematik bir kesinlikle
bulmaya giriþmek, kendi ukalalýðýný Marksistlere yüklemekten baþka
bir þey olamaz. Bir bakkaldan satýn alýnan deðer-emek payýyla hýrsýzlýk payýný ayýramadýk diye, deðer-emek teorisini inkar mý edelim
baylar?...55
Ayrýca, ülkemizde feodal artýklarý %5 deðil de %05 olsa bile,
Marksist diyalektik analize göre, bugünün devrimci þiarý Sosyalist
Türkiye olamaz. Tersini savunmak nihai tayin edici çeliþme ile
baþ çeliþmeyi birbirine karýþtýrmaktýr. Bir toplumun bünyesi
karmakarýþýk çeliþmeler bütünüdür. Bu çeliþmeler arasýnda, üretim güçleri ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþme, nihai tayin edici
olan temel çeliþmedir. Ama o anda baþ çeliþme, bu çeliþme olmayabilir. Örneðin yeniden paylaþým savaþýnda, Alman iþgali altýndaki geliþmiþ kapitalist bir düzene sahip Fransada baþ çeliþki,
proletarya-burjuvazi çeliþmesi deðil, burjuvazinin iþbirlikçi kesimi
hariç, bütün Fransýz halký ile Alman emperyalizmi arasýndadýr.
Türkiyedeki temel çeliþmenin proletarya burjuvazi çeliþmesi olduðunu varsayalým, bu koþullara raðmen, biz sosyalist devrim þiarýný
ortaya atamayýz. Çünkü bugün için tayin edici çeliþme, proletarya
ile burjuvazi arasýndaki çeliþme deðil, Yankee emperyalizmi ile
bütün Türkiye halký arasýndadýr. Bu durumda, proletarya partisinin
55
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görevi, proleter devrimcilerinin görevi, sosyalist devrim çýðlýklarý
atmak deðil, bütün ulusun en bilinçli sözcüsü olarak milli cephenin baþýna geçip, Amerikan postallarý altýnda ezilen milli baðýmsýzlýk bayraðýný yükselterek milli devrimi yapmaktýr. Bu baþ çeliþme
çözümlenmeden ülkede ne sosyalist devrim yapýlabilir ne de
sosyalizm kurulabilir. Ýþgal altýndaki bir ülkede Marksistlerin ilk görevi, sosyalist deðil milli devrimi yapmaktýr. Sosyalist mücadele, anti-emperyalizmi de içeriyor diye, millici sýnýflarý karþýna
alarak sosyalist devrim þiarýyla ortaya çýkarsan, Amerikan emperyalizminin ekmeðine yað sürerek Türkiye ulusuna, Türkiye proletaryasýna ve enternasyonal proletarya hareketine ihanetlerin en
büyüðünü yapmýþ olursun!
Açýktýr ki, II. milli kurtuluþ savaþýmýz düz bir hat izlemeyecektir. Ýçinde ayrýca evrelere ayrýlmýþ çeþitli aþamalardan geçerek
baþarýya ulaþacaktýr. Bu süre içinde, çeþitli ittifaklardan yararlanacaðýz, tabii düþman cephesi de. Bir yandan emperyalizme karþý
mümkün olan en geniþ milli cepheyi kurmaya, öte yandan da
proletaryaya politik bilinç götürmeye çalýþacaðýz. Bunun için millici sýnýflara gideceðiz, görev alanýmýz bütün millici sýnýflarýn alanýdýr. Proleter devrimcisi olarak, Amerikan emperyalizmi +iþbirlikçi
burjuvazi+ mütegalibe ittifakýna karþý bütün alanlarda en kesin
mücadeleyi vereceðiz. Proletaryanýn kendiliðinden eylemleri içine
girerek, bu ekonomik mücadeleleri örgütleyerek siyasi mücadelelere dönüþtürmeye çalýþarak, geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýna giriþerek proletaryaya sosyalist bilinç vermeye
çalýþacaðýz. Proletaryaya oportünizmin bütün biçimlerini göstererek, gençlik hareketlerinin anlam ve niteliðini, Kemalizmin tarihi
geçmiþi ve milli kurtuluþçu geleneðini tekrar tekrar anlatarak, II.
milli kurtuluþ savaþýmýzda iþçi ve köylü kitlelerinin en yakýn dost ve
müttefiki olduðunu belirterek politik bilinç götüreceðiz. Ama bütün
bunlarý yaparken proletarya hareketinin siyasi baðýmsýzlýðýný göz
bebeðimiz gibi koruyacaðýz!
ÝTTÝFAKLAR POLÝTÝKASI VE SAÐ SAPMA
ÜNLÜ ÝKÝLÝ GÖREV
Emperyalizmin boyunduruðu altýnda bulunan yarý-feodal bir
ülkede, proleter devrimcilerinin ikili bir mücadele biçimi içinde
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olmalarý gerektiði açýktýr; bir yandan emperyalizme karþý mücadelede bütün millici sýnýf ve tabakalarýn yanýnda yer almak, antiemperyalist cephenin kurulmasý için azami gayreti göstermek, öte
yandan da proletaryaya politik bilinç vererek örgütlemek ve onu
bütün halkýn öncüsü durumuna getirmektir.
Ýþçi sýnýfýnýn bütün halkýn öncüsü durumuna getirmek için
önce kuvvet kazanalým sonra örgütlenmiþ bu güç ile ittifaklara
girelim diye düþünmek, görevleri sýraya koyduðu için, Marksizmin
dýþýnda, metafizik bir düþüncenin ürünüdür.
Bir yandan geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý
yürüterek iþçi sýnýfýna sosyalist bilinç vereceðiz, iþçi-köylü kitlelerini örgütleyeceðiz, öte yandan da diðer bütün millici sýnýflara milli
demokratik bilinç vermeðe çalýþarak, onlarýn anti-emperyalist hareketlerine destek olarak, öz örgütlerine kavuþmasý için mücadele
edeceðiz ve milli cephenin kurulmasýna çalýþacaðýz. Bu, diyalektik
bir bütündür. Bu ikili mücadele birbirinden ayrýlamaz. Önce birisi
sonra diðeri ele alýnamaz, ikisi bir arada yürütülmelidir.
Bütün bunlar, her zaman tekrar edilen, bilimsel sosyalizmin
genel doðrularýdýr. Sorunu bu soyut þekli ile býrakýrsak, hiçbir þeye
aydýnlýk getiremeyiz ve pratikte bu soyut formülasyonun hiç bir
deðeri yoktur bu hali ile býrakýlýrsa tabii. Mutlaka, sorunu soyut
plandan somut plana indirmemiz ve somutun tahlilini yapmamýz
gerekir. Nasýl ki, bir süreçteki iç içe geçmiþ bütün çeliþkileri birbirine eþdeðer kabul etmiyorsak, bir çeliþkili bütünde de (bu ikili görevde de) iki çeliþik yönü eþit olarak ele alamayýz. Bu iki çeliþik
görevi eþdeðerde ele almak, proleter devrimcilerinin hiç bir iþ
yapmamasý demektir. Çünkü bu karþýt iki yön birbirini dengelediði için, hareket yerini statiðe terkedecektir. Þu halde, dinamik bir
durumdan bahsetmek istiyorsak mutlaka bu iki yönden birisinin
diðerine nazaran, az da olsa, aðýr basmasý gerekir. Bu iki yönden
bütünün karakterini belirleyen yönüne çeliþkinin aðýr basan yönü,
ötekine de çeliþkinin ikincil yönü denir.
Þimdi gelelim meselenin en can alýcý yerine; Bir yandan
proletaryaya sosyalist bilinç götürüp onu örgütlemek, proletaryayý
öz partisine kavuþturmak, diðer yandan da, millici sýnýflarýn antiemperyalist mücadelesine omuz vermek, onlarý öz örgütlerine
kavuþturmak için çalýþmak þeklinde konulan bu iki çeliþkili görevden hangisi ana görev, hangisi tali görevdir? Milli demokratik
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devrim mücadelemizin bu aþamasýnda proleter devrimcilerinin ana
görevi nedir? Bugünkü taktik hedeflerimizin çizilmesi açýsýndan bu
son derece önemlidir. Bir çeliþmenin ana ve tali yönlerinin incelenmesi, devrimci bir partinin siyasi, askeri, stratejik ve taktik direktiflerini tayinde önemli metotlardan birisini teþkil eder. (Mao
Tse-Tung) Bazen birisi, bazý hallerde de ötekisi tali veya ana görev olur, duruma göre deðiþir cevabý eklektik ve ciddi olmayan bir
cevaptýr. Bu soruya cevap vermeden önce, içinde bulunduðumuz
evrenin niteliðini kýsaca çizelim; bir kere, bu evrenin en belirgin
niteliði iþçi sýnýfý da dahil olmak üzere bütün millici sýnýflarýn bilinç
seviyesinin düþüklüðüdür. Ýkinci olarak, bütün millici sýnýflar öz
örgütlerinden yoksundurlar. TÝPde proleter devrimciler, CHPinde
de Kemalistler ancak bir hizip teþkil edebilmektedirler.
Mücadelemizin bu evresinde, bu koþullar altýnda proleter
devrimcilerinin ana görevi (dikkat edilsin, bütün veya tek görevi
deðil) iþçi yýðýnlarýnýn dýþýndaki, diðer millici sýnýflarýn veya zümrelerin öz örgütlerine sahip olmasý için çalýþmak, Kemalistlerin cýlýz
da olsa yürüttükleri devrimci mücadelelerine destek olunmasý deðil,
iþçi sýnýfýna bütün siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile sosyalist bilinç götürmek, iþçilerin kendiliðinden geliþen hareketlerini örgütlemek ve proletaryayý öz partisine kavuþturmaktýr. Diðer bir
deyiþle, proleter devrimcileri olarak güç ve olanaklarýmýzýn önemli
bir kýsmýný bu ana yönde, geri kalan kýsmýný da tali yönde istihdam
edeceðiz. Bu çeliþkili ikili görevi bu kadar somuta indirgeyerek,
karakterize etmemiz, bu ikili yönün karþýlýklý iliþkilerini ihmal edecek kadar aþýrý basitleþtirmek deðil, tam tersi, iki çeliþkili görevin
ayýrýcý karakterini ayrý ayrý ele almamýz, Marksist diyalektiðin tahlil
metodu olarak gerektirdiði bir zorunluktur. Bir çeliþmenin ana ve
tali yönlerini incelemeseydik, yani çeliþkinin bu iki þartýnýn ayýrýcý
karakterlerini ayrý ayrý ele almasaydýk, soyut bir inceleme içine
sýkýþýr kalýr, bu çeliþmenin þartlarýný somut olarak anlayamaz ve
sonuçta onu çözmek için doðru metodu bulamazdýk. (Mao TseTung). Marksist tahlil, somutun tahlilidir. Olaylarý, meseleleri ve
çözüm yollarýný, taktik hedef ve þiarlarý belli bir mekan ve evre
içinde ele almak zorundayýz. Her aþamanýn temel taktik problemlerine, ancak içinde bulunulan þartlarýn ciddi ve ayrýntýlý tahlil ve
açýklamalarý yapýlarak çözüm getirilebilir.
Milli demokratik devrim mücadelemizin bu evresinde pro-
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leter devrimcileri olarak bizlerin ana görevi iþçi sýnýfýna sosyalist
bilinç götürmek ve iþçi kitlelerini öz örgütlerine kavuþturmaktýr.
Gücümüzün az olduðu (buraya dikkat; kendi gücümüzün az olduðu, bazý ittifaklarda temsil etmek iddiasýnda olduðumuz sýnýfýn
deðil!..) bu evrede, bu görevin neden ana görev olduðu öyle Marksist
teorinin girift bir meselesi deðildir. Marksizmden birazcýk nasibini
almýþ bir kiþi bile, hemen anlayacaktýr ki, bu evrede, iþçi sýnýfý
arasýnda yerimizi saðlamlaþtýrmak asli sorunumuz olmalýdýr. Sosyalistler bütün halkýn milli demokratik mücadelesine öncülük etmekle yükümlüdürler. Fakat bu aþamada, iþçi ve köylü hareketleri
içinde yerimiz ve etkinliðimiz dikkate alýnýrsa, neden ikinci göreve
öncelik tanýmanýz gerektiði ortaya çýkar. Marksist diyalektiðin büyük
ustasý Lenin, tartýþma götürmez bir açýklýkla sorunu formüle etmektedir: Ýlk dönemde, gerçekten pek az gücümüz vardý ve o
sýra kendimizi yalnýzca iþçiler arasýndaki eyleme adamamýz ve bu
yoldan sapmalara karþý çýkmamýz pek tabii idi. O sýra bütün görevimiz iþçi sýnýfý içinde durumumuzu saðlamlaþtýrmaktý.56
Elbette bu ana görevimiz, milli demokratik devrim mücadelemizin bütün aþamalarýnda hep ayný kalmayacaktýr. Ýþçi ve köylü
kitleleri arasýndaki yerimizi saðlamlaþtýrdýktan sonra, yani proleter
devrimci bir örgüt kurduktan ve iþçi köylü hareketlerini koordine
edici bir duruma geldikten veya bu yolda epeyce yol aldýktan,
diðer bir deyiþle bu evreyi geçtikten sonra, bugün tali olan görevimiz ana, ana olan görevimiz tali duruma dönüþecektir.57
Açýktýr ki, iþçileri örgütlemek ve bilinçlendirmek sorunu ile
Milli Cephenin kurulmasýna çalýþma eylemi, mücadelenin yaþayan
diyalektiði ile birbirine baðlýdýr. Bu iki mücadele iç içe geçmiþtir ve
onlarý ayýran arada bir Çin Seddi yoktur. Fakat, milli birleþik cephenin yönlendirici gücü olan iþçi sýnýfýnýn bilinçlenme ve örgütlenme
meselelerinde belli bir yol katedilmeden, gerçek bir anti-emperyalist cephenin kurulmasýnýn mümkün olacaðý ciddi olarak düþünülemez. Bütün millici sýnýflarýn bilinç seviyesinin düþük olduðu ve
öz örgütlerinden mahrum olduklarý bu dönemde, Amerikan emLenin, Ne Yapmalý? sf. 110, Sol Yayýnlarý
Elbetteki iki çeliþik yönü aþamalara göre gok katý bir þekilde ayýramayýz. Fakat her
aþamada genellikle bir tanesi ana, diðeri tali durumunu, o aþamanýn sonuna kadar
sürdürür. Yani Marksist diyalektik analize göre mücadelenin her aþamasýnda ikili
görevlerden birinin diðerine aðýr basmasý gerekir.
56
57
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peryalizmine karþý mücadelenin hýzlanabilmesinin ve Milli Cephenin kurulabilmesinin ilk adýmý, proletaryanýn siyasi partisinin kurulmasýdýr, bu nedenle çabalarýn büyüðünün bu alanda gösterilmesi
zorunludur. Bu yapýlmadan, iþçi kitlelerini örgütlemeden, bilinçlendirmede belli bir ölçüde baþarý saðlamadan, milli cephe hakkýnda genel gevezeliklerin ötesinde, hiç bir þey yapýlamaz.
Meselenin öbür yaný da þudur; iþçi sýnýfýný örgütlemek ve bilinçlendirme eyleminin daha fazla geliþme göstermesi, büyük ölçüde emperyalizm ve müttefiklerine karþý bir milli cephenin kurulmasýna
baðlýdýr.
Sorunun somut tahlilini yaparak, bu evredeki ana görevlerimizi böylece belirttikten sonra gelelim sað sapmanýn bu konudaki
görüþlerine; Birinci mesele milli cephe politikasýdýr58 Ve ülkemizde emekçilerin öz partisinin kurulmasý olanaðý bugün yoktur.
Bugünkü biçimsel demokrasi buna imkan vermemektedir.59
Sað görüþün, ikili görevde görevleri mekanik olarak sýraya
koymadýðýný varsayalým. O zaman, açýktýr ki, ana görev olarak milli
cephenin kurulmasý için çalýþýlmasý önerilmektedir. Ana görevimiz, objektif þartlarý olmayan bir sýnýfa subjektif þartlarý kazandýrmak olmalýdýr. Bunun ilk adýmý proletaryanýn öz örgütünü kurmaktýr denseydi, elbette çok ters olurdu. Doðaldýr ki, ülkenin ekonomik seviyesi iþçi sýnýfýnýn objektif þartlarýnýn olgunlaþmasý için
yetersiz bir seviyede ise, ana görev diðer millici sýnýflara destek olmaktýr.60 (Bu evrede iþçi sýnýfýnýn rolü aktif deðil, pasiftir)
Erdogan Güçbilmez, Ömer Özerturgutun TDGF kurultayýndaki konuþmalarýndan.
Ö. Özerturgut ile röportaj, Devrim, Sayý: 5.
Aydýnlýkýn 14. sayýsýndaki (Bu yazý Aydýnlýkýn 14. sayýsýndan önce yazýlmýþtýr) Halil
Berktayin Bilimsel Sosyalist Devrim Anlayýþý yazýsý, Þ. Alpayin Türkiyenin Düzeni
Üzerine yazýsýndan sonra, saðýn takipçilik ideolojisinin diðer bir yazýlý belgesidir.
H. Berktay, içinde bulunduðumuz evrede, proleter devrimcilerinin küçük-burjuva
radikalleri ile olan güç birliði iliþkisinin Dostluk-Destek-Eleþtiri iliþkisi olduðunu söylemektedir. Kendisi bunun kuyrukçuluk olmadýðýný söylemesine raðmen bu politika sað
kuyrukçu bir politikadýr. Bu politika küçük-burjuva radikalliðinin saflarýmýzda yankýsýndan
baþka bir þey deðildir. Milli demokratik devrim mücadelesi, içinde ayrýca evrelere ayrýlmýþ
çeþitli aþamalardan geçecektir. Herhangi bir evrede proleter devrimci akým, çeþitli nedenlerin etkisiyle küçük-burjuva radikal akýma nazaran daha az güçlü olabilir. Fakat proleter
devrimcilerin bu evredeki görevi, dostluk- destek- eleþtiri teranesiyle proleter devrimci
hareketi, küçük-burjuvazinin peþine takmak, küçük-burjuva devrimcilerine öncülük için
açýk bono vermek deðildir. Milli demokratik devrim mücadelesinin her evresinde, proleter
devrimci güçbirliði politikasý, hem mücadele, hem dostluk politikasýdýr; ortak düþmana
karþý savaþta dostluk, Milli Cephenin öncülüðü için de mücadeledir.
58
59
60
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Gerçekte ise, burada bir yansýtma yapýlmaktadýr. Kendi proleter devrimci hareketimizin cýlýzlýðý iþçi sýnýfýna yansýtýlmakta, bu
sýnýfýn, þu an için, milli demokratik devrimi yönetecek subjektif
þartlarýn yanýnda objektif þartlarýndan da yoksun olduðu ilan edilerek, iþçi sýnýfýnýn örgütlenmesi ekonomik ön þartlarýn olgunlaþacaðý
daha ileri bir aþamaya býrakýlmakta, bu döneme kadar da ünlü
ikili görevin þu dönemde, öncelik kazanmasý gerekeni ikinci plana
itilmektedir. Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik ön þartlarýnýn yerine getirilmesi savunularak, Milli devrimci yol, Kapitalist olmayan yol kendini Proleter Sosyalist ilan eden aðýzlarda Milli demokratik devrim
yolu olarak þekillenmekte ve saflarýmýzda ekonomizm böylece
hortlatýlmýþ olmaktadýr.
Ülkemizde emekçilerin öz partisinin kurulmasý olanaðý bugün yoktur sözü, bu sapmanýn baþka bir kanýtý ve iþçi sýnýfý öncülüðünün objektif þartlarý henüz olgunlaþmamýþtýr deðerlendirmesinin
doðal bir sonucudur. Bugünkü biçimsel demokrasi buna imkan
vermemektedir, o halde, bu aþamadaki mücadelemizin baþlýca
amacý, (iþçi sýnýfýnýn mücadelesi, pozitif deðil, negatif bir mücadeledir) emekçi kitlelerine bu imkaný verecek olan demokratik ortamýn kurulmasý olmaktadýr. Bu deðerlendirme ise, Leninizme karþýt
bir deðerlendirme ve ekonomizmin bir ürünüdür. Burjuva, burjuva devrimi yapar, proletarya, proletarya devrimi yapar, iþçi sýnýfýnýn ülkenin siyasal sahnesinde birincil bir role sahip olabilmesi
için burjuva demokrasisinin geliþtirilmesi gerekir diyen ve sosyalist devrim ile burjuva devrimi arasýnda uzun bir mesafe olacaðýný
düþünen 1905 demokratik devriminin eþiðinde, Leninizmin iktidar
mücadelesinin boþ bir hayal olduðunu söyleyerek, acil politik
amaçlar arasýnda, parti kurma özgürlüðüne özellikle aðýrlýk veren ekonomist düþünce ile emekçilerin öz örgütünün kurulmasý olanaðý bugün yoktur, buna bugünkü biçimsel demokrasi
imkan vermemektedir diyen görüþ arasýnda temelli bir ayniyet
olduðu açýktýr. Oysa Leninist kesintisiz devrim teorisine, bu teorinin yarý-sömürge ve yarý-feodal ülkelere uygulanmasý olan Milli
Demokratik Devrim teorisine göre, burjuva demokratik devrim
aþamasý ile sosyalist devrim arasýndaki mesafe uzun deðil, kýsadýr.
Dostluk-Destek-Eleþtiri politikasý, Chen Tu Hsieunun hep dostluk, mücadele yok
biçimindeki sað oportünist politikasýnýn deðiþik ifade biçiminden baþka bir þey deðildir.
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Ve Leninizme göre, proletaryanýn öz örgütü mücadelenin her döneminde kurulur, demokratik haklar için mücadele baþlýbaþýna bir
amaç deðildir. Ülkenin ekonomik geliþme seviyesi, milli demokratik devrim stratejisini öngörmektedir yani, proletaryanýn objektif þartlarý mevcuttur. Bu aþamada proleter devrimcilerinin görevi
iþçi ve köylüleri bilinçlendirmek, örgütlemek ve proletaryanýn öz
örgütünü kurmak, tali görevi ise, diðer millici sýnýflarýn öz örgütü
için ve de Milli Cephenin kurulmasý için çalýþmaktýr, doðru devrimci çizgiye karþý, saðýn görüþü þudur; Ülkenin ekonomik geliþmesi
proletaryayý anti-emperyalist mücadelede ikincil kýlmada, þu anda
yurt çapýnda esas mücadele iþbirlikçilerle Kemalistler arasýnda
olmaktadýr ve bu önerilen doðal bir sonucu olarak ana görev
milli cephe politikasýdýr.
Proletarya hegemonyasýnýn objektif ve subjektif þartlarýnýn
mevcut olmadýðý ve öz örgütünün de bu aþamada kurulmasýna
imkan olmadýðýna göre, Milli Cepheden kastedilenin küçük-burjuvazinin hegemonyasýnda bir cephe olduðu açýktýr. (kýsaca özetlersek, sað görüþ þunlarý söylemektedir): Bu aþamada devrimci
hedef, Mýsýrdaki, Suriyedeki gibi anti-emperyalist bir küçük-burjuva iktidarýdýr. Bu harekette Türkiye iþçi sýnýfýnýn rolü, artçý destekçi bir roldür. Kemalistlere destek olmaktýr. Bu küçük-burjuva
iktidarý proletarya öncülüðünün þu anda var olmayan objektif
þartlarýný oluþturacak, (fabrikalar kuracak, ülkede toprak reformu
yapacak) ülkede demokratik bir ortam yaratacak, böylece bu demokratik ortamda proletaryanýn öz partisi kurulacaktýr!.
KEMALÝZMÝN SAÐI-SOLU
VE ASKER-SÝVÝL AYDIN ZÜMRE
Aybar, Aren oportünizminin, asker-sivil aydýn zümreyi metafizik bir kategori olarak ele alýþým tutarlý bir biçimde, kýyasýya
eleþtiren saflarýmýzdaki sað görüþ, Kemalizmi sað-sol diye metafizik bir ayrýma tabi tutarak, ayný idealizmin içine yuvarlanmaktadýr.
Sað görüþ meseleyi þöyle anlatmaktadýr: Küçük-burjuvazinin en
uyanýk kesimini meydana getiren asker-sivil aydýn zümrenin Kemalist devrimci çizginin bugünkü ideologlarý küçük-burjuvazinin
bocalayan niteliðini yansýtan bir þekilde, bir sol devrimci, bir de,
sað gerici parlamentarist iki kanada ayrýlmýþtýr. Bugün bu ayrýmý
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yapmadan, asker-sivil zümrenin bu iki ayrý kanadýn liderliðinde
bölünmüþ olduðunu görmeden, Kemalist devrimci çizginin bugün
içinde bulunduðu meseleleri doðru tespit etmeye imkan yoktur.
Bu konuda doðru tespitlere varmak ise, kendimiz kadar müttefiklerimizin durumunu da bilmek zorunda olan proleter devrimcileri bakýmýndan büyük önem taþýr... Aralarýnda Bülent Ecevitin
bulunduðu diðer bir kadronun liderliðinde olan sað kanat ise,
Türkiyedeki parlamentarizmin gerici niteliðini kavramamakta, bu
demokrasicilik oyununu burjuva demokrasisi olarak kabul etmekte ve onun üzerine kanat germektedir... Bu tutum kaçýnýlmaz olarak onlarý emperyalizme ve iþbirlikçilerine karþý tavizci, uzlaþtýrýcý,
teslimiyete dayanan bir politika izlemek zorunda býrakmaktadýr.
Ama biz, hiç olmazsa ana kesim itibariyle küçük-burjuva devrimcilerinin uzun süre gerici parlamentarizme bel baðlayacaklarýna inanmýyoruz. (Þahin Alpay, Türkiyenin Düzeni Üzerine, Aydýnlýk,
Sayý: 12. Sf, 450-451) 61
Bu konuda tutarlý bir tahlil yapabilmek için, ilk önce Kemalizmin niteliði üzerinde biraz durmamýz gerekiyor. Kemalizm, emperyalizmin boyunduruðu altýndaki bir ülkede doðu halklarýnýn milli
kurtuluþ bayraklarýný yükselten, emperyalizmi yenerek milli kurtuluþ
savaþlarýný açan bir küçük-burjuva milliyetçiliðidir. Türkiyedeki
küçük-burjuvazinin en radikal çizgisi olan Kemalizmi karakterize
eden yalnýzca Milli Kurtuluþçuluk ve Laiklik öðeleridir. Eþyanýn
doðasý gereði Kemalizmin belirli bir iktisat politikasý yoktur ve
olmamýþtýr. Küçük-burjuvazinin emekle sermaye arasýnda bocalayan genel niteliði, Kemalizmin iktisat politikasýnda yansýmaktadýr.
Ýçinde bulunulan evrenin koþullarýna göre yön deðiþtiren, bazen
özel teþebbüsçü yaný, bazen de devletçi yaný aðýr basan bir iktisat
politikasý vardýr Kemalizmin. Kemalizmi bugüne kadar ayakta tutan,
ona ruh veren milli baðýmsýzlýkçý niteliðidir. Kemalizmin anti-emperyalist niteliði bir tarafa býrakýlýrsa, ortada Kemalizm diye bir þey
kalmaz. Bu nedenle ancak emperyalizmin karþýsýndaki saflarda
yer alanlar, Kemalizme sahip çýkabilirler. Emperyalizmle uzlaþarak,
anti-emperyalist hareketleri kýnayanlar, emperyalizmin iktidar aracý olan Filipin tipi demokrasiye kanat gerenler, saðýnda da olsa
61
Ýtalikler bize aittir. Görüldüðü gibi asker-sivil aydýn zümre ile Kemalizm eþ anlamda
kullanýlmaktadýr.
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Kemalist saflarda yer almazlar. 1919da Amerikan mandasý isteyenler ne kadar milli baðýmsýzlýkçý ve Kemalistlerse, 1969da anti-amerikan hareketleri sabote etmeye çalýþarak anti-emperyalist saflarý
daðýtmak hevesinde olanlar, milli kurtuluþçulara gözü dönmüþ
demokrasi düþmanlarý halka inanmayan yobaz aydýnlar diye
kara çalarak Amerikaya taviz verme politikasýnda iþbirlikçilerle
yarýþ halinde olanlar da o kadar Kemalisttirler. Ve bu Kemalistler
ne kadar devrimci iseler, onlarý Kemalist saflara sokan görüþ de
bir o kadar devrimcidir!..
Kemalizmi bu þekilde sað-sol diye ayýrmak, çeþitli hatalarý
içeren yanlýþ bir tahlildir.62 Dikkat edilirse, sað görüþ asker-sivil aydýn zümre ile Kemalizmi ayný þeyler olarak kabul etmektedir. Bu
tamamen saçmadýr. Asker-sivil aydýn zümre küçük-burjuvazinin
bir tabakasýdýr. Kemalizm ise, bu kesimin veya küçük-burjuvazinin
en radikal tutumu, politik görüþüdür. Görüldüðü gibi burada ayný
sýradan olmayan gerçekler ayný kategori içinde yer almaktadýr.
Birini öteki diye almak, kullanýlan terimlerin belirlenmesini isteyen
diyalektik mantýða aykýrý, metafizik bir hatadýr.
Sað sapma, acaba neden sað-sol diye asker-sivil aydýn
zümreyi ayýrmasý gerekirken onun radikal politik görüþü olan Kemalizmi sað-sol diye ikiye ayýrarak hataya düþmektedir? Aslýnda,
kendisine Marksizmin bu temel ilkesini çiðneten bu tahlili sað sapma yapmak zorunda idi. Neden zorundaydý açýklamasýna geçmeden önce, bu oldukça önemli mesele üzerinde bir açýklama
yapalým; kavramlarýn doðru ve yerinde kullanýlmasý Marksizmde,
Marksist felsefede hayati öneme haizdir. Burada sözü Louis
Althussere býrakalým: Felsefe halkýn teori alanýndaki sýnýf mücadelesini temsil eder. Neden felsefe kelimelerle dövüþür? Sýnýf mücadelesinin gerçekleri kelimeler tarafýndan temsil edilen, fikirler
tarafýndan temsil edilir. Bilimsel ve felsefi akýl yürütmelerde kelimeler (kavramlar, kategoriler) bilginin araçlarýdýr. Fakat siyasi,
ideolojik ve felsefi mücadelede kelimeler ayný zamanda, silah, pat62
Kemalizmi sað- sol diye ikiye ayýrýp, bugün emperyalizmin dümen suyunda rota
takip edenleri de Kemalizmin saflarý içine sokmak, proleter devrimci taktik açýsýndan da
yanlýþtýr. Kemal Satýra veya Bülent Ecevite Kemalist dersek, Süleyman Demirel veya
Metin Tokere ne diyeceðiz? Çünkü onlar da Kemalizme sahip çýkmaktadýrlar. (Dýþ Basýn,
LE MONDE yeni hükümeti kapitalist metotlara ve batýya çok baðlanan ve kemalist olduðunu
söyleyen muhafazakar bir ekip diye tanýmladý.)
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layýcý veya uyuþturucu madde ve zehirdir. Bazen sýnýf mücadelesi
bir kelimenin diðer bir kelimeye karþý mücadelesinde özetlenebilir. Bazý kelimeler kendi aralarýnda bir düþman gibi dövüþ yaparlar.
Baþka kelimeler vardýr ki, anlam karýþýklýðýna yol açarlar, hayati
fakat sonuca baðlanmamýþ bir muharebenin kaderi gibi. (... ) En
soyut, en zor ve en uzun teorik eserlerine kadar felsefe kelimelerle
dövüþür. Yalan kelimelere karþý, anlam karýþýklýðýna yol açan kelimelere karþý, doðru kelimelerden yana nüanslarla dövüþür. Kelimeler üzerindeki bu savaþ, siyasi mücadelenin bir parçasýdýr.63
Althusserin üzerinde tekrar tekrar durarak belirttiði gibi, oportünizme karþý ideolojik savaþ kelimelerle yürütülmektedir. Oportünizmin ve revizyonizmin her çeþidinin ortak noktalarýndan birisi
de, anlam karýþýklýðý yaratarak, birbirleriyle eþ anlamlý olmayan kelimeleri eþ anlamlý kullanarak ayný kategoriye sokmaktýr. Bu önemsiz ve masum hatanýn (!) mihveri etrafýnda en korkunç ihanetlere
ideolojik kýlýf aranmaktadýr. Örneðin, Jules Moach, Bugünkü rejimde iki sýnýf, iþçi sýnýfý ile kapitalizm karþý karþýyadýr gibi ilk
bakýþta çok önemsiz gibi gözüken bir kategori tahrifinden hareket
ederek iþçi sýnýfýna en büyük ihanetlerden birini yapmýþtýr; iþçi
sýnýfýnýn öz çýkarlarýný burjuvazinin yasallýðý tahtasýnda kurban
etmiþtir. (Bilindiði gibi kapitalizm bir düzendir. Ýþçi sýnýfýnýn hasmý
da kapitalizm deðil, burjuvazidir). Görüldüðü gibi, asker-sivil aydýn
zümre ile Kemalizm kavramlarýnda olduðu gibi burada da, ayrý
kategorilerin gerçekleri ayný kategoriye sokulmaktadýr. Ayný þeyi 
ayný dozda olmamak üzere saflarýmýzdaki sað sapma da yapmaktadýr. Þöyle ki, Bu görüþün iddiasý Türkiyede proletarya
öncülüðünün objektif þartlarý yetersizdir ki bu sözün doðal sonucu, bu evrede proletaryanýn rolü aktif deðil, pasiftir anti-emperyalist savaþýn bu evresinde aktif rol, küçük-burjuvazinin en bilinçli
kesimi olan Kemalistlere aittir. Buna kanýt olarak da, Bugün yurt
çapýnda esas mücadele Kemalistlerle iþbirlikçiler arasýnda olmaktadýr. Þimdi ülkemize bakalým; sað sapmanýn deyiþiyle Kemalist
kadrolarýn büyük çoðunluðu Ecevitin etrafýnda toplanmýþtýr. Eðer
Ecevit, Ýnönü ve C.H.P, Kemalizm kapsamý içine sokulmazsa Kemalist kadrolarýn çoðunluðu bu kesimde olduðu için Kemalistler
bir anda büyük bir deðer yitimine uðrayacaklardýr. Ve yurt çapýn63
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da esas mücadele iþbirlikçilerle Kemalistler arasýnda oluyor kanýtý
da bir anda kof bir dayanak durumuna düþecektir. Yurt çapýnda
esas mücadele Kemalistlerle iþbirlikçiler arasýnda oluyor iddiasýnýn mesnet kazanabilmesi için mutlaka, Filipin tipi demokrasiye
kanat gerenlerin, emperyalizmle uzlaþanlarýn Kemalist saflara
transfer edilmesi gerekir. Ýþbirlikçi A.P. iktidarý karþýsýnda ikinci
büyük parti Kemalist C.H.P. yer almýþ oluyor ki, bu dev transferle
birlikte saflarýný güçlendiren Kemalistler, yurt çapýndaki esas mücadelede iþbirlikçilerin en önemli devrimci alternatifi durumuna
geliyorlar! (Doðaldýr ki, C.H.P.nin gücü yalnýzca oyla ölçülmez.
Ordu da dahil Türkiyenin çeþitli kurumlarý üzerinde C.H.P. oldukça
etkindir). Ayrýca bugün gerici parlamentarizme kanat gerenler,
seçimlerden sonra yanýldýklarýný görerek, bu yolla düzen
deðiþikliðinin imkansýz olduðunu görerek, Kemalizmin saðýndan
soluna geçeceklerdir (!) 64
Sað sapma, her çeþit sapmanýn görünüþte sýký sýkýya yapýþtýðý,
somut durumlarýn somut tahlili vs. süslemeleri altýnda Kemalizmi ufacýk (!) bir tahrif iþlemine tabii tutarak, kavram karýþýklýðý
yaratýp sað görüþünü meþrulaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Jules Moachin
yaptýðý minicik kavram hatasý ile bizim sað görüþün, ilk bakýþta
teferruata iliþkinmiþ gibi gözüken kavram hatasý arasýnda hiçbir
fark yoktur. Nasýl ki, Moach, bu kavram tahrifini zorunlu yaptýysa,
bugün sað görüþ de, sapmasýna saðlam bir dayanak bulmak için
bu tahrifi yapmak zorunda idi ve yaptý. Diðer bir deyiþle, Kemalizmin sað-sol diye ayrýlmasý, bu artçý, pasifist teorinin zorunlu bir
iþlemidir...
Sað görüþün, Kemalizmi sað-sol diye ayýrarak sorunu formüle ediþi, þunu da içermektedir: Burada iki þey ayný anda yapýlmýþ
olmaktadýr. Bir yandan yurt çapýnda esas mücadele Kemalistlerle
iþbirlikçiler arasýnda olmaktadýr. Proletaryanýn devrimde öncülüðünün objektif þartlarý yoktur denilerek bu evrede, Kemalistlere
öncülük için açýk bono verilerek Kemalizm abartýlmakta, yüceltilmekte, diðer yandan emperyalizmle uzlaþanlar da Kemalizm kapsamý içine sokularak Kemalizm azýmsanmakta, aþaðýlanmaktadýr.
Yani, ayný anda Kemalizmin devrimci potansiyeli hem büyültülüyor,
64
Sað sapmanýn CHP hakkýndaki deðerlendirmesinin temelinde bu düþünce yatýyor
zannederim.

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

91

hem de küçültülüyor. Bu Kemalizmin hem büyütülmesi, hem de
küçültülmesi þeklinde iki yönlü hata meselelere proleter devrimci
bir gözle bakmamaktan oluþtuðu gibi, ayný zamanda da iþçi sýnýfýnýn küçümsenmesinden meydana gelmektedir. Her çeþit oportünizm, en son tahlilde, iþçi sýnýfý ve müttefiklerinin yanlýþ deðerlendirilmesine dayanýr.
Ülkemizin bugünkü sürecinde baþ çeliþmenin Amerikan
emperyalizmi ile bir avuç hainin dýþýndaki bütün Türkiye halký
arasýnda olduðu açýktýr. Bu nedenle toplumumuzdaki çeþitli sýnýf
ve zümrelerin arasýndaki iç çeliþmelerin geliþme süreçleri de bu
dýþ etkenin, yani baþ çeliþmenin büyük ölçüde etkisi altýndadýr. Bu
sýnýf veya zümrelerin hem birbirlerine karþý olan çeliþmelerini, hem
de kendi içlerinde var olan çeliþmeleri karakterize eden bu baþ
çeliþmedir. Sýnýf ve zümreleri incelerken metafiziðin bataklýðýna
yuvarlanmamak için özellikle þuna dikkat edilmelidir. Bir sýnýf veya
zümre veya bunlarýn aktif olarak içinde yeraldýðý örgüt içindeki
çeliþmeler hesaba alýnmadan bir bütün olarak ele alýnamaz. Bir
sýnýf, zümre veya örgüt içindeki çeliþmelerin özdeþliði görmemezlikten gelinerek çeliþik yönlerden sadece birisine göre, bu çeliþik
yönün belli bir dönemde ana veya tali olduðu dikkate alýnmadan
bütüne karþý bir tavýr alýnamaz. Bu nedenle asker-sivil aydýn zümreyi de tahlil ederken, büyük ölçüde ülkedeki baþ çeliþmeye göre
þekillenen iç çeliþmeleriyle birlikte ele almamýz gerekmektedir.
Küçük-burjuvalar ülkesi olan Türkiyede devrimci bir geleneðe sahip
olan bu zümre, içinde bulunduðumuz evrede de çeþitli kurum ve
örgütlerde yer alarak ülkenin politik hayatýnda aktif bir rol oynamaktadýr. Ve bugün, bu zümre anti-emperyalist unsurlarla birlikte
emperyalizmle uzlaþan unsurlarý da içinde barýndýrmaktadýr. Dýþ
etkenlerin büyük etkisiyle, çeliþik yönlerden bir aþamada ana olanýn diðer bir aþamada tali yöne dönüþtüðü bu zümre, bugüne
kadar, ilericilik ile tutuculuk arasýnda bocalayýp durmuþtur. Örneðin, bu zümrenin faal olarak yer aldýðý C.H.P.de, 1924de, hakim
olan anti-emperyalist yön, II. yeniden paylaþým savaþýnýn sonunda ülkenin kapýlarýnýn emperyalizme açýlmasýnýn sonucu tali yöne
dönüþmüþtür. Bu çeliþik yönlerden yalnýzca birisini ele alarak her
dönemde bu zümreyi salt Kemalist, salt devrimci ve halkçý
veya teslimiyet oportünizminin yaptýðý gibi, salt karþý devrimci halk
düþmaný ilan etmek idealizmin ta kendisidir. Niteliði gereði, anti-
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emperyalist saflarda er veya geç yerini alacak olan küçük-burjuvazinin bu en bilinçli zümresinin II. milli kurtuluþ savaþýndaki yeri
çok önemlidir. Fakat bu zümrenin en devrimci çizgisi olan Kemalist çizgi ile, bu zümre karýþtýrýlmamalýdýr. Bugün iþçi sýnýfýnýn bilinç
seviyesi ne kadar düþükse, bu zümrenin bilinç seviyesi de o kadar
düþüktür. Emperyalizmin ihraç metasý olan anti-komünizm
þartlanmasýnýn büyük ölçüde etkisi altýnda olan bu zümrenin önemli
bir kesimi emperyalizm olgusundan habersizdir. Ve Gardrop Atatürkçülüðü ile Kemalizmi birbirine karýþtýrmakta, Kemalist kökleriyle baðlarýný kaybetmiþ olan C.H.P.nin dümen suyunda rota takip
etmektedirler.
Þunu özellikle belirtelim ki, bugün emperyalizmle
uzlaþmasýna, sermaye çevreleri ve taþra mütegalibesiyle Orta Sol
paravanasý altýnda flört etmesine raðmen C.H.P., AP ile ayný paralelde görülmez. Temelde küçük-burjuva reformist unsurlara dayanan bu partide, bugün için tali durumda da olsa, anti-emperyalist
ve halkçý unsurlar yer almaktadýr. Fakat içinde anti-emperyalist
unsurlar da var diye de emperyalizmle uzlaþan bu partiyi, akýl
almaz bir tutumla Kemalist ilan edemeyiz.
MÝLLÝ CEPHE POLÝTÝKASI
Milli Demokratik Cephe, bütün millici sýnýflarýn öz örgütleriyle katýldýklarý bir cephedir, Proletarya hareketinin güçlenmesi
bir yerde milli cephenin güçlü kurulmasýna baðlýdýr, Milli cephenin kuvvetli kurulmasý da, devrimci proletarya hareketinin gücüne
baðlýdýr. vb.
Meþhur ikili görevde olduðu gibi burada da söylenilenler
Marksizmin genel doðrularýdýr. Nasýl ki, ikili görevi soyut haliyle
býrakmanýn pratikte hiçbir deðeri yoksa, milli cephe politikasýný da
bu soyutlama içine hapsederek yine hiç bir soruna çözüm
getirmemiþ oluruz.
Marksizmin evrensel gerçeklerini inkar edenler hariç, sapmalar soyut formülasyonlarda belli olamaz. Her çeþit sapma Marksizm-Leninizmin evrensel gerçeklerini soyut formüller halinde bol
bol kullanýr. Ancak mesele soyuttan somuta indirgendiðinde iþ
deðiþmiþ, Marksist soyutlamalar artýk yerini revizyonizmin somutlaþtýrmalarýna terketmiþtir. Bu nedenle kimin doðru kimin eðri yolda
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olduðunu ortaya çýkartmanýn tek yolu Leninizmin evrensel ilkeleri
ýþýðýnda somutun tartýþýlmasýdýr. Ve en somut olunmasý gereken
meselelerin baþýnda da Milli Cephe Politikasý gelir. Bu alanda
soyut formülasyonlar hiçbir anlam ifade etmez. Milli cephe politikasýnda her çeþit þemacýlýktan, soyutlamalardan, dogmatiklikten,
hazýr kalýplardan uzak olmalýyýz. Örneðin, Milli Cephenin en mükemmel þekliyle sadece her sýnýfýn öz örgütlerinin katýlmasýyla kurulabileceðini düþünmek yanlýþtýr. Bu milli demokratik devrimin
baþarýya ulaþmasý yolunda küçük-burjuva devrimci iktidarýnýn kurulmasýnýn kaçýnýlmaz bir aþama olduðunu düþünmek kadar yanlýþ
bir düþüncedir. (Ayný biçimde küçük-burjuva devrimci iktidarýnýn
zararlý olacaðýný düþünmek de hatalýdýr).
Milli Cephe politikasýna iliþkin tahlillerimizin önemli bir kýsmýný; Ünlü Ýkili Görev, Kemalizmin Saðý-Solu ve Asker-Sivil Aydýn Zümre bölümlerinde yaptýðýmýz için, bu bölümde önemli
gördüðümüz birkaç nokta üzerinde durmakla yetineceðiz.
Önce köylülük sorunu üzerinde duralým. Niteliði gereði milli
demokratik devrim bir köylü devrimidir. Bu nedenle devrim süreci
içinde köylü meselesi çok önemlidir. Öyle ki, örneðin Mao TseTung, Çin toplumundaki sýnýflarý tahlil ederken, nüfusun büyük
çoðunluðunu teþkil eden orta ve fakir köylüyü küçük-burjuvazinin
bir bölümü olarak deðil de baþlýbaþýna bir kategori olarak ele
almaktadýr. (Köylülük ve köylülük dýþýndaki küçük-burjuvazi diye
ayýrým yapmaktadýr.) Milli Cephenin kurulmasýnýn ilk ittifaký olan
iþçi-köylü ittifaký ayný zamanda iþçi sýnýfýnýn bu cepheye öncülüðünün baþlýca koþuludur.
Milli cephe iki ittifak üzerinde yükselir; emekçi sýnýflar ittifaký ile milli burjuvazi ve emekçi olmayan halk ile emekçiler arasý ittifak ve iþçi sýnýfýnýn öncülüðünün saðlanabilmesi, milli demokratik devrimin baþarýya ulaþmasý meselesi, proletaryanýn öz
örgütünün, köylüleri etrafýnda toplayarak sevk ve idare edip etmemesine baðlýdýr. Bu nedenle, milli demokratik cepheye, köylülüðün öz örgütüyle katýlmasý pek öyle avantajlý bir durum deðildir.
Örneðin, cephenin en mükemmel þekline sahip olduðu evrede
bile, Çinde köylülerin öz örgütleri olmamýþtýr.
Emekçi ittifaký saðlanmadan milli cephenin gerçek anlamda kurulabileceðini düþünmek boþ bir hayaldir. Bu dönemde, ikili
görevimizden iþçi sýnýfýný örgütlemek ve öz partisine kavuþturmak
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meselesinin neden ana görev olduðu açýktýr; proletaryayý öz partisine kavuþturmak, Milli Cephenin kurulmasýnýn en büyük adýmýdýr.
Diðer önemli bir mesele, milli cephe politikasýnýn katý, deðiþmez bir biçimde ele alýnmasý tehlikesidir. Her evrede, proleter devrimci þiarlar, bu mücadelenin bütün potansiyel müttefiklerini kazanmaya yönelik olmalýdýr. Fakat o evrede karþý-devrim saflarýna
geçmiþ olan potansiyel müttefiklerin düþmanca tavýrlarýna karþý
mutlaka kesin bir tavýr alýnmalýdýr. Elbetteki, bu devrimcilikle karþýdevrimcilik arasýnda bocalayan küçük-burjuva örgütlerinin, iþbirlikçilerle ayný sepete konulmasý demek deðildir.
Herhangi bir evrede, eðer mevcut örgütler küçük-burjuvazinin milli çýkarlarýný tam temsil etmiyorsa, güçbirliði politikasýnýn bir
amacý da, küçük-burjuvaziyi tutarlý bir biçimde temsil etmeyen bu
örgütlerdeki, millici kadrolarýn hakim duruma gelmesine çalýþmaktýr. Eðer bu mümkün deðilse, bu tip örgütlerle küçük-burjuvaziyi
çeliþkiye sokmak ve onu bu örgütlerden koparmaktýr.
Milli Cephe politikasýnýn katý, deðiþmez olmadýðýnýn en güzel örneklerini Çinin devrimci pratiðinde görmekteyiz. 1927de Kuomintangýn milli burjuvazi ve emekçi olmayan halkýn önemli kesimlerini peþinden sürükleyerek karþý-devrim saflarýna geçmesi üzerine, 1928de Çin proletarya partisinin ana þiarý Ýþçi-Köylü Cumhuriyeti olmuþtur. Bu evrede, temel müttefik olan köylüler ve þehir
emekçileri ayný zamanda potansiyel müttefikler ve tek devrimci
parti, Çin Marksist Partisidir. Bu dönemde milli ve demokratik görevleri zorunlu olarak Çin Marksist Partisi omuzlamýþtýr.
1935deki Japon iþgali, Çindeki sýnýflar arasý iliþkiler tablosunu deðiþtirmiþtir. Bu deðiþik durumla birlikte, Çin milli burjuvazisi ve emekçi olmayan halk kesimleri tekrar Milli Cepheye yönelmiþtir. Ve bunun üzerine Çin Marksist Partisi de Ýþçi-Köylü Cumhuriyeti olan ana þiarýný Halk Cumhuriyetine dönüþtürmüþtür. O
evrede Mao þöyle diyor: Þimdiki durum, sloganýmýzý deðiþtirmemizi
gerektirmektedir. Bunun sebebi Japon istilasýnýn Çindeki sýnýf
iliþkilerini deðiþtirmesidir ve þimdi yalnýz küçük-burjuvazinin deðil
hatta milli burjuvazinin bile anti-Japon mücadeleye katýlmasý mümkündür. (Emperyalizmle Mücadele, sf. 117, Sol Yayýnlarý)
Bir baþka önemli sorun da þudur; Amerikan emperyalizmi,
sömürüsünü sadece iþbirlikçileri aracýlýðý ile deðil, ayný zamanda
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devrimci ve millici sýnýf ve zümrelerin arasýna sýzarak, adamlarýný
sokarak veya bu örgütlerdeki fýrsatçý ve yoz klikleri tutarak, bulunduklarý örgütlerde hakim kýlmaya çalýþarak sürdürmektedir. Bu nedenlerle potansiyel müttefiklerimizin örgütlerini deðerlendirirken
dikkatli olmak zorundayýz.
Bugün Amerikan emperyalizmine ve onun iktidar aracý olan
Filipin tipi demokrasiye karþý takýnýlan tavýr, küçük-burjuvazinin
(onun bir kesimi olan asker-sivil aydýn zümrenin) gerici bölümleri
ile devrimci bölümleri arasýndaki seti belirtir. Ýþbirlikçilerle ayný
saflarda yer alan gerici kampýn yönetici kliklerine karþý savaþmamýz
ne kadar yoðun olursa devrimci sosyal demokratlarla güç birliði o
kadar etkili olur. Ve sol cephe içinde küçük-burjuvazinin çeþitli unsurlarýnýn daha çabuk yer almasý için biz sosyalistlerin Milli Cephe
hareketinde, emperyalizmle iþbirliði yapanlar bir yana, reformist
küçük-burjuva unsurlarýn peþinden gittiði, fakat emperyalizmle flört
durumunda olan örgütlere karþý kararlý savaþmamýz gerekmektedir. Bir þeyler yapabilmenin çýrpýntýsý içinde bocalayan gayri memnun küçük-burjuva unsurlarýn kendi örgütlerine gösterdikleri ve
çoklarýmýz tarafýndan yanlýþ anlaþýlan sadakat ve büyük isimlere
körükörüne baðlýlýklarýný bilerek, bu örgütlerin yoz ve fýrsatçý kliklerini, cesaretle ve sabýrlý bir mücadele ile teþhir etmeliyiz. Küçükburjuvazinin gerici liderlerinin telkin ve tavsiye yolu ile ikna edilerek
Kemalist devrimci çizgiye geleceklerini düþünmek büyük saflýktýr.
Tersi bir düþünce, yani, küçük-burjuva taban onlarýn gerçek yüzlerini bilmediði için, yönetici kliklerine savaþ açarsak bütün bu
tabaný karþýmýza alýrýz diye düþünmek, biz þiarlarýmýzý atarýz gelen gelir düþüncesi kadar yanlýþtýr. Milli kurtuluþ savaþýmýz ve Milli
Cephenin kurulmasý açýk ve gizli düþmanlara karþý sert bir mücadele olmadan baþarýya ulaþamaz.
Küçük-burjuva unsurlarýn bir anda kitleler halinde devrimci
saflara gelmesi olanaksýzdýr elbette. Bugün, gerici kanadý bir yana,
küçük-burjuvazinin en bilinçli kesimi olan Kemalistlerin bile, hemen kararlý bir anti-emperyalist savaþçý durumuna geçecekleri hiçbir ara aþama olmaksýzýn, doðrudan doðruya her çeþit anti-emperyalist eyleme destek olacaklarý hayal edilmemelidir. Hatta öz örgütleriyle kesin mücadele içine girdikleri evrede bile bir müddet
bizlerle beraber ayný cephe içinde yer almamaya dikkat edebilirler. Ayný cephede ortak düþmana karþý omuz omuza olmak, öyle
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zannedildiði gibi sözlü-yazýlý eleþtiriler veya dostluk temennileri ile
deðil, (sadece deðil) hele dalkavukluk ve sýrt sývazlamalarýyla hiç
deðil, oldukça güç ve karmaþýk bir mücadele süreci içinde sabýrlý
bir mücadeleyle ilkelerden taviz vermeyen sosyalistçe bir tutumla,
yiðitçe ve mertçe emperyalizme karþý dövüþerek, saygýnlýklarýný
kazanmakla mümkündür. Ancak bu yolla emperyalizmin ideolojik
ihraç metasý olan anti-komünizm þartlanmasýndan onlarýn kurtulmasý süratle mümkün olabilir.
Ancak ve ancak sapýna kadar sosyalist olanlar, emperyalizme karþý mücadelede hem kendi saflarýnda hem de bütün antiemperyalist sýnýf, zümre ve örgütler arasýnda birleþtirici ve yönlendirici olabilirler...
Bu bölümü bitirirken kýsa bir hatýrlatma yapalým.
Milli baðýmsýzlýk ve gerçek demokrasi için Amerikan emperyalizmine karþý en sert bir þekilde mücadele verirken, bunu Kemalist devrimciler olarak deðil, proleter devrimciler olarak yapmaktayýz. Halkýmýzýn kurtuluþunu bir küçük-burjuva yurtseveri olarak
deðil, proleter devrimcileri olarak savunuyoruz. Bu nedenle, II. milli kurtuluþ savaþýmýzda, esnek bir milli cephe politikasý izlerken,
emperyalizme ve müttefiklerine karþý millici güçler ile birlikte hareket ederken, iþçi sýnýfýný ve sosyalizmin gerçekleþmesinin tarihi
zorunluluðunu bir nebze bile aklýmýzdan çýkarmamamýz gerekir.
KÝTLE ÇÝZGÝSÝ VE SAÐ SAPMA
Yazýnýn uzunluðunu ve konunun da önemini dikkate alarak; bu bölümü ayrý bir yazý konusu olarak ele alýp irdeleyeceðiz.
Burada birkaç noktaya deðinmekle yetineceðiz.
Kitle çizgisi, Marksist hareketin bel kemiðidir. Marksist hareketi her çeþit küçük-burjuva hareketinden ayýran bir seddir, kitle
çizgisi. Marksist devrim teorisinin üç ana ilkesinden biri ve belki de
en önemlisi, devrimin kitlelere dayandýrýlmasýdýr.
Kitle çizgisi, mücadelenin herhangi bir aþamasýnýn herhangi bir evresinde, o evrenin þartlarý altýnda, çýkarlarý devrimde olan
yýðýnlara dýþarýdan verilecek olan bilincin biçim ve özelliklerini,
taktik ve þiarlarýnýn niteliklerini tayin eder.
Kitle çizgisi, Marksist olduðunu söyleyen her fraksiyonun
ideolojik görüþüne göre (Marksist veya oportünist ideolojiye göre)
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deðiþik yollar çizer. Örneðin, ekonomizmin çizdiði kitle çizgisi ile
Leninizmin çizdiði kitle çizgisi apayrýdýr. Ekonomizmin kitle çizgisi,
kuyrukçu bir kitle çizgisidir. Ve Leninist kitle çizgisi onun için bir
sol sapma, sol maceracýlýktýr Ve bu düþünceye göre de Lenin
ve bolþevikler, Blanquistler, Anarþistler ve maceracýlardýr. Ayný
þekilde Çinde, kuyrukçu Çen Tu Hiseuye göre, Mao Tse-Tung ve
arkadaþlarý, kitle çizgisinin dýþýna düþmüþ olan sekterlerdir, çünkü
o evrede proletaryaya deðil, Çin milli burjuvazisine öncülük tanýnmasý gerekmektedir. Ve Güney Amerikadaki oportünist komünist
partilerine göre de, Fidel, Guevara ve arkadaþlarý, maceraperestler ve Kübadaki Marksist devrimci hareketi baltalayan hainlerdir
(!).
Türkiyede ise, II. Enternasyonalin takipçilik ideolojisini
derinleþtirmekte olan sað sapmaya göre, proleter devrimci çizgi
sol oportünizmin ve maceracýlýðýn yoludur.
Açýktýr ki, kendi görüþlerini ve çizgilerini kabul etmeyen,
onlarýn pasifizmine ayak uydurmayan kiþi, her çeþit sað sapmaya
göre sol maceracý ve sekterdir.65 Ve gençlik kesimindeki proleter devrimcileri deðerlendirmede, teslimiyet oportünizminin dilinde Gauchiste sözcüðü, sað sapmanýn aðzýnda küçük-burjuva
maceracýlarý olarak þekillenmektedir. Leninin belirttiði gibi, ister
saðdan gelsin, ister soldan, temelin yanlýþ analizine dayanan bütün
görüþler, nihai olarak çakýþýr.
1903-1905 Rusyasýnda, Sosyal Demokratik Ýþçi Partisinde,
iþçiler henüz yer almamýþtýr, parti sadece aydýnlara dayanmaktadýr diyerek Çarlýða karþý mücadelede liberal burjuvazinin o evrede öncü bir rol oynamasýný savunarak, aksini ileri süren Leninist
çizgiyi maceracýlýkla suçlayan Axelrodun kitle çizgisi ne kadar devrimci idiyse, 1970 Türkiyesinde, proletarya öncülüðünün objektif þartlarý demokratik devrim için olgunlaþmamýþtýr, içinde
bulunduðumuz aþama, henüz sosyalist aydýn kadrolarýn meydana
gelmesi aþamasýdýr diyerek emperyalizme ve feodalizme karþý
mücadelenin bu evresinde küçük-burjuvazinin ön planda rol oynamasýný savunan sað görüþün kitle çizgisi de o kadar devrimcidir.
65
Milli Demokratik Devrimi stratejik planda savunan sað sapma ile, nihai tahlilde
emperyalizme teslimiyeti savunan öteki sað oportünizmi birbirine karýþtýrmamak ve ayný
kefeye koymamak gerekir. Çünkü bir taraf en azýndan milli baðýmsýzlýk için mücadeleyi
savunmaktadýr.

98

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

Ve Lenin, ne kadar maceraperestse, sað görüþün maceracýlýkla suçladýðý militanlar da o kadar maceracýdýrlar!..
SONSÖZ
Saflarýmýzda bir sað sapmanýn ortaya çýkmasý kötü bir þeydir
elbette. Ama bu, kaçýnýlmaz ve varlýðý da objektif bir gerçek olduðuna göre, bu sapmanýn açýkça belirtilmesi, ortaya çýkartýlmasý
sosyalist mücadelenin esenliði açýsýndan zorunludur. Devrimci proleter hareketin sýnýrlarý kesin çizilir ve hareketimiz güçlü bir raya
oturur, saflarýmýz çelikleþir.
Böylelikle kötü bir þey, güçlü bir oluþumu saðlar.
Saflarýmýzdaki sað sapma, Marksizmin lafýzlarý arkasýna gizlenerek laf ebeliðini ve gevezeliðini bir süre daha sürdürecektir.
Ne var ki, Türkiye 1960larýn deðil, 1970lerin Türkiyesidir ve gerçekle sahteliðin, oportünizmle devimci teorinin açýkça seçilebildiði bir ülkedir.
Biz biliyoruz ki, oportünizm çeþitli biçimlerde devrimci proletarya hareketini saptýrmaya, çarpýtmaya çalýþacaktýr. Fakat bu
saptýrma gayretleri boþunadýr. Ülkemizin devrimci pratiði ve 19. yy.
sonlarýndan bugüne kadar devam edegelen devrimci Marksizm ile
revizyonizm ve oportünizm arasýndaki ideolojik mücadelelerin tarihi ve vargýsý, devrimci Marksist çizgi ve yol hakkýnda bizlerin en
saðlýklý kýlavuzudur. Mücadelemizin her döneminde, tekelci dönem Marksizmin yüce bayraðý, ülkemizin somut pratiði önünde
dalgalanacaktýr.
MAHÝR ÇAYAN
Ocak 1970
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YENÝ OPORTÜNÝZMÝN NÝTELÝÐÝ ÜZERÝNE *

Bilindiði gibi, Aydýnlýk Sosyalist Derginin 12. sayýsýnda çýkan
Türkiyenin Düzeni Üzerine adlý yazýda sergilenen görüþün biz
sað oportünist bir görüþ olduðunu belirterek, genel olarak bu yazýda atýfta bulunarak milli demokratik hareket etiketi altýnda uç veren bu sað oportünizmi Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori
yazýsýyla Aydýnlýk Sosyalist Derginin 15. sayýsýnda eleþtirmiþtik. Bu
yazýmýz Proleter Devrimci Aydýnlýkýn 16. sayýsýnda Aydýnlýkta
Dünya ve Türkiye 17. sayýsýnda da Þahin Alpay imzalý Ýþçi Sýnýfý
ve Milli Demokratik Devrim yazýlarýnda yeni oportünizmin
eleþtirisine hedef oldu. (Her ne kadar Proleter Devrimci Aydýnlýkýn
yazarý adýmýzý vermiyorsa da yazýsýný, bizim yazýmýzýn eleþtirisi üzerine kurmuþ olduðunu en dikkatsiz okuyucu bile anlamýþtýr. )
Meseleleri bilen bir okuyucunun hemen anlayacaðý gibi,
* Bu yazý, ilk kez Haziran 1970 tarihinde Aydýnlýk Sosyalist Derginin 20. sayýsýnda
yayýnlanmýþtýr.
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bu yazýlar aslýnda eleþtiri konusu bile olamayacak kadar çeliþkiler,
kavram karýþýklýklarý ve rastgele yapýlan aktarmalarla doludur. Hatta böyle bir yazýyý eleþtiri konusu olarak almanýn gereksiz zaman
harcamasý olduðu bile ileri sürülebilir. Fakat biz bu yazýlarýn, iyiniyetli, yürekli fakat ideolojik aydýnlýða sahip olmadýklarýndan dolayý
hasbelkader yeni oportünizmin saflarýnda yer alan birkaç arkadaþýn
kafalarýný daha da bulandýracaðýný düþünerek gerçekten sýkýcý olan
bu iþi omuzladýk. Bizi buna zorlayan diðer bir etken de, bilimsel
sosyalizmin ustalarýnýn her çeþit sapmaya karþý cehaletin ürünü
olanlarý bile ciddiye alarak bunlarla mücadele etmeleri ve bizim
bu devrimci tutumdan ders almamýzdýr. Yankee emperyalizminin
iþgali altýndaki ülkemizde proletaryanýn devrimci mücadelesi emperyalizme ve onun uzantýsý olan oportünizmin her türüne karþý
verilecek sert mücadelelerle güçlenecektir. Proleter Devrimci
Aydýnlýkta çýkan bu iki yazýyý esas olarak alýp, genel olarak yeni
oportünizmin bir daha eleþtirisini yaparken ele alacaðýmýz sorunlar
esasa iliþkin olacaktýr.66 Önceki yazýmýzda olduðu gibi, kriminolojinin sahasýna giren hatalarý dikkate alýp ikinci dereceden hatalara deðinmeyeceðiz. Yoksa bütün bir Aydýnlýký, bu eleþtirilere
ayýrmak gerekir.
Eleþtirimize girmeden önce, oportünizmin genel özellikleri
üzerinde kýsaca duralým. Oportünizm bukalemun gibidir. Çeþitli
kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin kýlýk kýyafetini o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, iþçi
sýnýfýnýn politik bilinç ve örgütlenme seviyesi, kýsaca ülkenin içinde
bulunduðu devrimci aþamanýn niteliði belirler. Ancak her çeþit oportünizm proletaryanýn devrimci potansiyeline inanmamaya dayanýr.
Genellikle sað oportünizmin temelinde korkaklýk, azimsizlik, ve
proletaryanýn devrimci zaferine inanmamak yatar. Bu yanlarýný örtmek için o, en keskin gözükmek zorundadýr. Aslýnda ise Marksizmin lafýzlarýna, Stalinin deyiþiyle kölece baðlý kalarak pasifizmini
sergiler. Bir baþka deyiþle pasifizm ayný zamanda dogmatiktir de.
Vebadan korkar gibi devrimden korkan Ýkinci Enternasyonal oportünizmi bunun en somut örneðidir. Bunlar Marksizmde neyin ke66
Proleter Devrimci Aydýnlýkýn 16. sayýsýndaki Aydýnlýkta Dünya ve Türkiye, 17.
sayýsýndaki Ýþçi Sýnýfý ve Milli Demokratik Devrim yazýsýnýn kýsa bir özetidir. Bu nedenle
biz, eleþtirirken ayný yazarýn kaleminden çýktýðý belli olan bu iki yazýdan sadece Þ. Alpay
imzalý yazýya atýfta bulunacaðýz.
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sin olduðunu yani Marksizmin belkemiði olan diyalektiði hiç ama
hiç anlamýþ deðillerdir. Ve hepsinin de ortak yaný Kautskylerden
ve Plehanovlara kadar, korkaklýklarýný en süslü ve devrimci lafýzlarla maskeleyerek Marksist önermeleri içi boþ dogmalar haline
getirmekte gösterdikleri bilgiçlik ve lafazanlýklarýdýr.
Oportünizmde ilke istikrarý diye birþey yoktur. Düne kadar
savunduðu ilkelerin niteliði kitlelerin gözünde açýklýða kavuþunca,
o bu ilkeleri en aðýr suçlamalarla karalar. Onun için tek þey önemlidir: Herþeye raðmen proletaryanýn devrimci hareketini nasýl pasifize edebilirim?. Bu eyleminde Marksist ilkeler sadece basit birer
araçlardýr. Ülkemizdeki yeni oportünizmin sözcülerinin yazý ve sözleri bunun en somut örnekleridir. Biz bu yazýda bunlarý sergileyerek bu fraksiyonun nasýl bir Ýlkeli Birlik olduðunu ortaya koyacaðýz.
MARKSÝST METOD ÜZERÝNE
Her çeþit oportünist tahlil, Marksist metodu bir tarafa býrakýr. Açýklayalým: Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda
sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin baðýmsýzlýklarýna kavuþarak sosyalizme geçiþlerine iliþkin Marksist çevrelerdeki bir tartýþmanýn varlýðýndan söz ederek bu görüþleri çok kýsa bir þekilde özetlemiþtik.
Türkiyenin iktisadi geliþme seviyesi iþçi sýnýfýnýn siyaset sahnesindeki rolünü ikincil kýlmaktadýr diyerek iþçi sýnýfý belli bir güce eriþinceye kadar küçük burjuva devrimci iktidarýný savunan yeni oportünizmin aslýnda milli demokratik devrim teorisini deðil de, kapitalist olmayan yol revizyonist tezinin birinci görüþünü savunduðunu
belirterek iþçi sýnýfýnýn öncülüðü olmadan sosyalizme geçiþi mümkün görmek boþ bir hayaldir, fakat sosyalizme geçiþi mümkün
görmemek þartýyla bu görüþ (yeni oportünizmin görüþü) çok özel
þartlar altýnda olan, iþçi sýnýfý var sayýlmayacak kadar zayýf ve cýlýz
olan Kamerun, Brundi, Bassutolan gibi Afrika ülkelerinde iþçi sýnýfý
belli bir güce sahip olana kadar tatbik imkanýna sahip olabilir67
67
15. sayýda önemli baský hatalarý oldu. (Örneðin Türkiyeyi Vietnam haline getireceðiz, getirmeyeceðiz; J. Moch, J. Moach ve Sosyalist siyasi mücadele, Sosyalist mücadele þeklinde çýkmýþtýr). Bu arada Bassutolan da Bassertulon biçiminde dizilmiþtir.
Bassutolan (Losetho), Afrikanýn güneyinde baþkenti Maseru olan bir milyon nüfuslu bir
Ýngiliz sömürgesidir. Dizgi hatasýndan hareket ederek, dünyada bizim bildiðimiz böyle
bir ülke yoktur demek entellektüel züppelikten baþka birþey deðildir. Ýdeolojik tartýþmayý
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dedik. Bu sözlerimizden bu ülkeler için bizim kapitalist olmayan
yolu savunduðumuz sonucunu çýkarmak akýllýlýðýný gösteren yeni
oportünizmin bir sözcüsü, hem Milli Demokratik Devrimi tek devrimci çizgi olarak kabul ettiðimizi hem de kapitalist olmayan yolu
savunduðumuzu iddia ederek bunun gülünç olduðunu söylüyor.
(Bkz. Þahin Alpay, Ýþçi Sýnýfý ve Milli Demokratik Devrim, PDA,
Sayý: 7, s. 366)
Marksist metottan habersiz olduðu anlaþýlan, milli demokratik hareket adý altýnda kapitalist olmayan yol revizyonist tezini
savunan bu yazarýn bu eleþtirisi gerçekten bir hayli eðlendiricidir.
Bizim italikle yazmýþ olduðumuz olabilir ibaresinin anlamý açýktýr.
Burada, yeni oportünizmin milli demokratik hareket tezinin, Türkiye gibi dört milyona yakýn iþçisi bulunan bir ülkede deðil de olsa
olsa, iþçi sýnýfý yok sayýlabilecek kabile iliþkilerinin derin izlerini
taþýyan bazý Afrika ülkelerinde ileri sürülebileceði daha doðrusu
tartýþýlabileceði kastedilmiþtir. Bundan, bu ülkelerde kapitalist olmayan yolun geçerli olduðu sonucu çýkartýlabilir mi? Kesinlikle
hayýr. Biz bütün sömürge ve yarý-sömürge ülkeler için tek devrimci
çizginin Milli Demokratik Devrim çizgisi olduðunu defalarca belirttik ve o yazýmýzda da bu çizginin dýþýndaki yolun, yani kapitalist
olmayan yolu savunan görüþün temelinde tarihi materyalizme aykýrý bir düþünce olan her þeyi silahlar belirler teorisinin yattýðýný
söyleyerek, revizyonist bir çizgi olduðunu açýkça belirttik. Bazý Afrika ülkeleri için bu milli demokratik hareket tezinin tartýþýlabileceðini
söylerken ulus bilincinin fazla geliþmediði, kabile hayatýnýn derin
izlerini taþýyan, iþçi sýnýfý yok sayýlabilecek bazý ülkelerde, deðil
Marksist bir partinin, birkaç aydýnýn dýþýnda gerçek bir Marksist
fraksiyonun bile olmadýðý gerçeðini dikkate aldýk.68
bu seviyeye indirgemek Bizantizmin ta kendisidir. Yazýmýzda B.A.C.ni de eski adýyla anmýþtýk. Doðrusu, yukardaki sözleri söyleyen kiþinin dünyada Mýsýr diye bir ülke de yoktur
dememesine pek çok þaþýrdýk. (!)
68
Biz, yeni oportünizmin iddia ettiði gibi, ülkelerin iktisadi geliþme seviyelerine göre
strateji tespit edilmesi gerektiðini savunmadýk. Sömürge, yarý-sömürge ve feodal kalýntýlarýn
varolduðu bütün ülkeler için biz tek geçerli devrimci yol olarak Milli Demokratik Devrim
stratejisini önerdik ve öneriyoruz. Biz sadece, iktisadi geliþme seviyelerinin ülkelerin Marksist hareketleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekerek, iktisadi geliþme
seviyesi çok düþük bölgelerdeki Marksist hareket içinde küçük burjuva radikallerine bel
baðlama eðilimlerinin yüksek olduðu gerçeðini göstermek istedik. Bu, bilimsel olarak
objektif bir gerçeði tesbitten baþka bir þey deðildir. Ýþçi sýnýfý yok sayýlabilecek Afrika
ülkelerindeki sosyalist hareketi incelediðimizde bu objektif gerçeði açýkça görmekteyiz.
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Dünya çapýnda takip edilecek yol hakkýnda revizyonist nitelikte olan bir tezin, bazý özel ve istisnai þartlar altýnda olan ülkelerde olabilir þartlý sýnýrlamasýyla tartýþma konusu olabileceði,
Marksist tahlil metodunun yani somut durumlarýn somut tahlilinin
gerektirdiði bir zorunluluktur. Marksizmin büyük ustalarýnýn tahlillerinde bu þartlý sýnýrlamayý, bu olabilirliði görmekteyiz. Örneðin
Marx, Engels, Leninin tahlillerinde...
Barýþçýl yoldan bir sosyal devrim olabileceðini savunan Laselle ve Proudhonu en sert biçimde eleþtirerek, sosyal devrimin
Ýþçi sýnýfý örgütü bulunan Afrika ülkelerinin bile çoðunluðunda, küçük burjuva radikallerine
geçici veya devamlý öncülük tanýyan kapitalist olmayan yol tezinin bu örgütlerin stratejik
çizgileri olduðu açýktýr. Afrikada Milli Demokratik Devrim stratejik tezini savunan çok az
iþçi sýnýfý partisi vardýr. (Bkz. Nkrumah, Yeni Sömürgecilik, Afrika Ülkelerindeki Siyasi Partiler).
Ve Türk Solunun 5. sayýsýndaki M. Bellinin görüþünün de, bu objektif gerçeðin doðru tespiti olduðunu gördüðümüz için yazýmýza aldýk. M. Belli, o yazýsýnda bellirttiði gibi,
Gana, Somali gibi ülkelerde (ki bu ülkelerde sosyalist parti yoktur. Bunun nedeni, iþçi
sýnýfýnýn yok sayýlabilecek bir seviyede olmasý olabilir) bagýmsýzlýktan sonra ülkenin
yurtseverlerinin (küçük-burjuva radikalleri kastedilmektedir) emperyalizmin kucaðýna
tekrar düþmemek için takip edecekleri tek yol kapitalist olmayan bir kalkýnma olabilirdi.
Ve bu yolla güçlenen iþçi sýnýfýnýn yapacaðý býr sýra devrimlerle sosyalizme geçilebilir ve
ülke tam olarak kurtulabilirdi. Yoksa emperyalizmin tekrar boyunduruðu altýna girmek
kaçýnýlmazdý. (M. Belli: Sosyalizm iþçi sýnýfýnýn davasýdýr diyerek açýkça küçük-burjuvazinin öncülüðünde sosyalizme geçilemeyecegini söylemektedir).
Gana, Somali gibi ülkelerin baðýmsýzlýklarýna kavuþmalarýndan sonra, genel demokratik program içinde sosyalist kuruluþ ileri sürülmemesine karþýlýk, belli bir seviyede sanayisi, iþçi sýnýfý ve de sosyalist partisi olan Cezayirde Milli ekonomi içinde sosyalist kuruluþ önerisi PAGS-ORP (Sosyalist Öncü Partisi) tarafýndan, 5 maddelik bildiriminde ileri
sürülmüþtür. Yoksa Bin Bella veya Bumedyen Sosyalist (!) rejimleri kastedilmiþ deðildir.
Sosyalist Öncü Partisi, 1968de Bumedyen rejiminin kýyýmýna maruz kalan, sosyalist iþçi,
köylü ve aydýnlarý baðrýnda toplayan bir partidir. Bu parti, Cezayir için, 1968de gericiliðe
ve emperyalizme karþý geniþ bir Milli Cephe kurulmasýný öneren ve de halen Cezayirin
önündeki devrimci adýmýn Milli Demokratik Devrim olduðunu söyleyen bir partidir. (Sosyalist kuruluþ önerisi, sadece Sosyalist Öncü Partisi tarafýndan deðil, eski CKPnin üyeleri
tarafýndan da ileri sürülmüþtür).
Sosyalist Öncü Partisi, Sosyalist bir partidir, dedik. Aslýnda, Sosyalist Öncü Partisinin
niteliði önemli deðildir. Çünkü bizim buradaki amacýmýz açýktýr : Ýþçi sýnýfý yok sayýlabilecek,
iktisadi geliþme seviyesi çok geri olan Gana ve Somali gibi ülkelerde sosyalist kuruluþtan
asla bahsedilememekte, buna karþýlýk Cezayir gibi belli bir iktisadi geliþme seviyesi olan
ülkelerde, iþçi sýnýfýnýn partisi genellikle vardýr ve de bu ülkelerde sosyalist kuruluþtan
bahsedilebilmektedir.
Yeni oportünizm bu konuyu en iðrenç bir þekilde tahrif ederek, Türkiyede Milli Demokratik Devrimin zorunlu bir adým olduðunu ilk söyleyenlerden olan M. Bellinin, Türkiyede sosyalist devrimi savunduðunu iddia etmek komikliðine düþmektedir. Oportünizmin
amacý için her ne pahasýna olursa olsun, her þeyi kolayca tahrife yeltenebileceðinin en
somut örneðidir, bu. Yeni oportünizmin iddiasýnýn aksine, sosyalist kuruluþ, Milli Demokratik Devrim ekonomisinde mutlaka olacaktýr. Ve bu ekonomiye de damgasýný vuracaktýr!
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tek yolunun þiddet olduðunu belirterek barýþçýl yolun reformistlere
ait olduðunu söyleyen Marx ve Engels, çok özel þartlara sahip Ýngiltere ve Amerikada devrimin bir ihtimal olarak barýþçýl bir yol izleyebileceðini söylüyorlardý. Tekelci kapitalist dönemde artýk Marx
ve Engelsin bu þartlý sýnýrlamasýnýn da geçerli olmadýðýný söyleyerek, barýþçýl yoldan sosyalizme geçilebileceðini öneren Ýkinci Enternasyonal partilerini hainlikle suçlayan Lenin, 1917 Mayýsýnda
Rusyada çok özel ve istisnai þartlarýn ortaya çýktýðýný bu nedenle
sosyalizme barýþçýl bir yoldan geçilebileceðini söylemektedir.69
Proleter Devrimci Aydýnlýkýn yazarýnýn mantýðýna göre,
barýþçýl yoldan geçiþi ihanet olarak nitelendiren Marx, Engels ve
Lenin þartlý sýnýrlama içinde mümkündür dedikleri için kendi
kendileriyle çeliþkiye düþmüþlerdir! Gerçekten komik duruma
düþenler, bizim þartlý sýnýrlama içinde kendilerinin ileri sürdükleri
tezin tartýþýlabileceðini söylememize karþý çýkanlardýr. Hele devrimde (Milli Demokratik Devrim kastediliyor -M.Ç.) küçük burjuvazi öncü olsun, proletarya öncü olsun sömürge ülkelerinin önündeki
hedef mili demokrasidir, sosyalizm deðil. (Bkz. Þ. Alpay, Aydýnlýk,
Sayý: 12, s. 471) diyerek Milli Demokratik Devrimin küçük-burjuvazinin de öncülüðünde olabileceðini mümkün gören, sonra da öncülük pazarlýk konusu deðildir diyen M. Belliyi sað oportünizmle
suçlamaya kalkan böyle ne dediði belli olmayan eyyamcý bir yazarýn eleþtirisi hiç ama hiç ciddiye alýnmaz!70
Sað Sapma Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda, feodal ka69
Bu, emperyalizmin III. can çekiþme döneminde, barýþçýl bir yoldan sosyalizme
geçilebileceðini savunan, ayrýca 1917de Leninin devrimin subiektif þartlarýný hazýrlamaya
yönelik parolalarýný, Lenin banþçýl yoldan geçiþte sonuna kadar ýsrar etti, ancak bu yol
kapanýnca ihtilâle baþvurdu þeklinde yorumlayan K.Somerin düþüncelerine katýlmak
demek deðildir.
70
Ayný yazar, M. Bellinin Sen sensin, ben de benim. Sen Türkiye toplumunda bir
devrimci gücü temsil ediyorsun, ben de bir baþka gücü, sen bensiz edemezsin, ben de
sensiz, gel Milli Demokratik Devrimde omuz omuza yürüyelim sözünün küçük-burjuva
yýðýnlarýna önder olarak küçük-burjuva radikallerini gösterdiðini iddia ederek eleþtirmektedir. (Bkz. PDA Sayý: 17, s. 391). Oysa ayný eyyamcý yazar bakýn kendisi ne demektedir:
Asker, sivil aydýn zümrenin yani küçük-burjuvazinin politik çizgisi olan sol Kemalizmin
düþmanlarý ve hedefleri esas olarak aynýdýr (Proleter Devrimcilerle). Ve bu iki kuvvet
arasýnda bu iki çizgi ve temsil ettikleri sýnýflar arasýnda Devrimci güçbirliði kurulmadýkça
milli demokratik hedeflerin gerçekleþtirilmesine imkan yoktur. (Bkz. Þ. Alpay, Aydýnlýk
Sayý: 12, s. 462, Ýtalikler bize ait-M.Ç.).
Ýþte budur, oportünizmin eleþtirmek için eleþtirirken kendisini de karalamasý! Bu
oportünist bayýn görevi kafalarý kanþtýrmaktan baþka bir þey deðildir.
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lýntýlarýn %5 olduðunu iddia ederek, buradan Türkiyedeki baþ
çeliþkinin proletarya ile burjuvazi arasýnda olduðu sonucuna varan
Emek oportünizminin, vardýðý bu sonucun yanlýþ olduðunu belirterek, üretim iliþkisi olarak feodalizmin %5 deðil de %05 olmasý
halinde bile bizim gibi emperyalizmin iþgali altýndaki bir ülkede ilk
hedefin zorunlu olarak Milli Demokratik Devrim olduðunu söyledik. Ve baþ çeliþmenin de, üretim iliþkilerinden çýkartýlamayacaðýna iliþkin olarak da, 1941-44 emperyalist kapitalist Fransasýnda baþ
çeliþkinin (nihai tayin edici temel çeliþki deðil) proletarya-burjuvazi arasýnda deðil de, istilacý Alman emperyalizmi ve gerici Vichy
burjuvazisi ile burjuvazinin millici fraksiyonu dahil bütün Fransýz
ulusu arasýnda olduðu örneðini gösterdik. (Bkz. Aydýnlýk Sosyalist
Dergi, Sayý: 15, s. 208)
Proleter Devrimci Aydýnlýkýn bu tahrifatçý yazarý, Aristo
mantýðý ile bizim 1944 emperyalist Fransasýnda Milli Demokratik
Devrim yapýldýðýný iddia ettiðimiz sonucunu çýkartmýþ (!). Ýþte karavana atmak buna denir! Dünyanýn ilk burjuva demokratik devrimlerinden bir tanesinin yapýldýðý Fransada, demokratik devrimin
tekrar yapýldýðýný hiç kimse ileri sürmemiþtir ve sürmez. Hele belli
bir seviyesi olmasý gereken ideolojik bir polemikte de, karþý taraf
bunu söyledi diye bir iddiada da bulunulmaz. Ancak bunda bizim
için þaþýlacak bir taraf yoktur.
Sen yazýnýn baþýndan beri Milli Demokratik Devrimin sömürge, yarý-sömürge ve feodal kalýntýlarýn olduðu ülkelerin önlerindeki
zorunlu devrimci adým olduðunu istediðin kadar söyle, bu yazar
bu tahrifi mutlaka yapacaktýr! Çünkü tahrifat ve yalan bu eyyamcý
yazarýnýn politik aletleridir.
Bu tahrifi yaptýktan sonra bakýn ayný yazar ne diyor, Ýþgal
altýnda olsun olmasýn Fransa gibi kapitalist emperyalist bir ülkede
devrimci þiar sosyalist devrimdir. (Bkz. Þahin Alpay, PDA, Sayý: 17,
s. 366) Bu görüþ ile, anti-emperyalizmi de kapsýyor diyerek, sosyalist devrim þiarýnýn sosyalistlerin dýþýndaki millici güçlere de hitap
ettiðini iddia eden Aren-Boran oportünizminin görüþü arasýnda temelde hiçbir fark yoktur.71 Oysa evre ve devrimci þiar her zaman
üretim iliþkilerine göre tespit edilemez. Kapitalist bir ülkede baþ
71
Marksist bir partinin gündeminde anti-kapitalist macadele olmasý ayrý þeydir. O
evrede devrimci þiarýn sosyalist iktidar olmasý ayrý þeydir.
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çeliþki proletarya ile burjuvazi arasýndadýr. Ama bir dýþ müdahale
bu çeliþmeyi geçici olarak ikinci plana iter ve o anda baþ çeliþme
de bu dýþ müdahaleye, istilaya göre biçimlenir. Ve bu yeni çeliþmeye
göre, proletaryanýn partisi, taktiklerini ve devrimci þiarýný ayarlar. II.
yeniden paylaþým savaþý kapitalist Fransasýndaki, proletarya-burjuvazi baþ çeliþkisi, Alman istilasý üzerine geçici olarak tali plana
geçiyor ve Alman emperyalizmi + Vichy gerici burjuvazisi ile Alman emperyalizmine karþý olan burjuvazinin milli fraksiyonu dahil
bütün Fransýz ulusu arasýndaki çeliþki bir süre için baþ çeliþki oluyor.
Bu evrede Fransýz Marksistlerinin baþ görevi bu çeliþkiyi çözümlemektir. Farklý nitelikteki çeliþmelerin farklý metotlarla çözümlenmesi Marksist diyalektiðin gerektirdiði bir zorunluluktur. Ýþgalci
düþman ile ulus arasýndaki çeliþki de sosyalist devrim yolu ile deðil,
milli devrimci savaþ yolu ile çözümlenir. Bu nedenle bu evrede
FKPnin gündeminde Sosyalist Fransa deðil, Baðýmsýz Fransa
vardýr. Çünkü Sosyalist Fransanýn yolu, Baðýmsýz Fransadan geçmektedir. Ve FKP, Baðýmsýz Fransa devrimci þiarý etrafýnda bütün
Fransýz yurtseverlerini toplayarak geniþ bir milli cephe kurup bu
çeliþkiyi çözümlemiþtir. Bazý solcular Fransýz Komünist Partisini
bu oportünist yazar gibi, þartlar ne olursa olsun devrimci þiar Sosyalist Ýktidardýr, diyerek eleþtirmiþlerdir.72 Burada sözü, Fransýz Komünist Partisi üyelerine býrakalým: ... Bazý kiþiler 1944de KP nin
yönettiði Fransýz proletaryasýnýn iktidarý alacak güçte olduðuna ve
bunu yapmamakla otobüsü kaçýrdýðýna içtenlikle inanýrlar. Ýlk
bakýþta çekici bir deðerlendirme ama yanlýþ... Ýlk önce mukavemetin amacý ve karakteri hakkýnda bir yanýlma var. Mukavemetin hedefi proletarya devrimi deðil, ülkenin iþgal altýndan kurtulmasý ve
faþizmin yok edilmesiydi. Böyle bir amaç her çeþit Fransýz vatandaþýný bir araya topladý. Mukavemet büyük bir milli davranýþ oldu.
Onun hakim çizgisi budur. Fransýz komünistlerinin deðeri, durumu bütünü içinde anlamalarý oldu; onun için Hitlere ve suç ortaklarýna karþý mücadelede geniþ bir Milli Cephe kurmaya çalýþtýlar ve
mukavemet hareketinin halkýmýzýn derin yýðýnlarýndan kopmuþ bir
tarikat halinde dejenere olmasýna izin vermediler. Gitgide daha
çok tecrit edilmiþ hale gelen düþmana karþý 1944 milli ayaklan72
Anarþist-Sendikalistler: Ulustan sana ne, senin görevin devrim yapmaktýr diyerek
FKPni 1941-44deki tavrýndan dolayý eleþtirmiþlerdir.
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masý böyle mümkün kýlýndý. Eðer o sýrada iþçi sýnýfý devrim yapmaya sosyalizmi kurmaya kalksaydý ne olurdu? (...) Ýþçi sýnýfýnýn ülkenin kurtuluþu için kararlý ama devrimci bir hareketi desteklemeye
hiç de hazýrlýklý olmayan her sýnýftan Fransýz vatandaþý ile baðlarýný
kopardýklarýný göreceklerdi. Ve Hitlerciler, suç ortaklarý, gerici Viþici
burjuvazisi bayram ederdi buna.73 Ve Almanlarýn kovulmasýndan
sonra Fransýz Komünist Partisinin de içinde yeraldýðý bir milli iktidar iþ baþýna gelmiþtir. Görüldüðü gibi, çatýsý dar mekanik kafalarýn iddialarýnýn tersine, kapitalist-emperyalist bir ülkede devrimci
þiar her zaman sosyalist iktidar deðildir!
Marksizm son derece derinliði olan, son derece karmaþýk
bir doktrindir. Marksizmde bütün meseleleri, bir kaç tipik çözüm
yolu ile çözen hazýr reçeteler arayanlar, acýnasý dar kafalý çok bilmiþlerdir! Bir kaç tipik formülasyonun dar sýnýrlarý içinde ukalalýk taslayan mekanik kafalý entelektüel bozuntularý için bakýn Mao ne
diyor: Dünyanýn en gülünç insanlarý, kulaktan dolma bazý ham
bilgilerle kendisini allameyi cihan sanan çok bilmiþlerdir. Bu, bu
insanlarýn boylarýnýn ölçüsünü pek iyi bilmediklerini gösterir. Bilgi
meselesi bilimsel bir meseledir, bu meselede ne samimiyetsizliðe,
ne de böbürlenmeye yer vardýr. Asýl gerekli olan, tersine içtenlik ve
alçak gönüllülüktür.74
FÝDEL-GUEVARA VE KÜBA DENEYÝ
KARÞISINDAKÝ TAVRIMIZ
Yeni oportünizm Küba devrimi deneyi karþýsýnda þaþkýn
ördek gibidir. Kimilerine göre Küba sosyalist bir ülke deðildir. Kübada devrim olmamýþtýr. Bazýlarýna göre de, evet Kübada devrim olmuþtur ama bu dar deneyci bir anlayýþýn tesadüfi sonucudur. (Bkz. H. Berktay, Proleter Devrimci Aydýnlýk, Sayý: 16, s. 327)
Ve bunlara göre eðer Amerikan emperyalizmi uyanýk davranmýþ
olsaydý bu devrim olmazdý! Gerek Küba hakim sýnýflarýnýn ve gerekse Amerikan emperyalizminin uykuda olmasýndan gelen
koþullarda Küba tecrübesi baþarýya ulaþmýþtýr. (H. Berktay, P. Devrimci Aydýnlýk, 16. Sayý, s. 326) Yani bunlara göre Küba devrimi
73
74

108

George Politzer, Felsefenin Temel Ýlkeleri, s. 52, 53. Ýtalikler bize aittir.
Mao Çe-tung, Teorý Pratik, s. 14.
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mucizevi bir olgudur. Ýþte, sergilenen bilimsel sosyalist düþünce (!)
daha doðrusu katledilen Marksizmin diyalektiði!
Metafizikçi, devrimleri tesadüf ve mucizelerle açýklar. Onun
için örneðin, Fransýz burjuva devrimi bir tesadüftür. Fransýz devrimi metafizikçi tarafýndan XVI. Louisin zayýf ve yumuþak bir insan
olmasýyla açýklanýr. Güçlü bir insan olsaydý devrim olmazdý der.
Hatta ona göre Varennes de XVI. Louis yemeðini kýsa kesseydi,
yakalanmaz ve tarihin akýþý deðiþirdi.75 Oysa bilimsel sosyalist anlayýþta mucize ve tesadüf açýklamalarýna yer yoktur. Mucize ve tesadüf
Leninin deyiþiyle ne tabiatta ne de tarihte vardýr. Ýþte biçimle
özü birbirine karýþtýran, öz yerine biçimde kesinkes ilkeler arayarak dünya devrimci hareketinin trafik polisliðini yapmaya kalkanlarýn teoride sonu, metafiziðin bataklýðýnda kulaç atmaktýr!
Bilimsel sosyalist dünya görüþü, Küba devrimini Amerikan
emperyalizminin ve Küba hakim sýnýflarýnýn bir anlýk gafleti ile
açýklamaz. Küba tecrübesinin baþarýya ulaþmasý dünya kapitalizminin bugünkü durumu ile ilgilidir.
Lenin, Küba gibi sömürge bir ülkenin bir sýra iç devrimlerle
sosyalizme geçmesinin ilk etabý olan anti-emperyalist savaþý kazanabilmesi için þu üç þartýn var olmasýný önermektedir: Ezilen bu
uluslarýn ahalisinin önemli bir kýsmýnýn çabalarýnýn koordinasyonu... veya uluslararasý durumun özellikle uygun olmasý (örneðin
emperyalistlerin müdahalesinin zayýf düþmesi, aralarýndaki bir savaþ
ve kendi çeliþmeleri vs. sebebiyle felce uðramasý) veya büyük devletlerden birinin proletaryasýnýn ayný anda burjuvaziye karþý koymasý gereklidir.76 Bugünkü emperyalizmin III. genel bunalým
döneminin ayýrt edici özelliði bütün bu etkenlerin bir araya gelmiþ
olmasýdýr. Dünyanýn 1/3i sosyalisttir. Ezilen uluslar her geçen gün
emperyalizme öldürücü yumruklar indirmektedir. Dünya sürekli
altüst oluþlar içindedir. Artýk dünya kapitalizmi son nefesini vermektedir. Küba devrimi ne dar deneyci bir anlayýþýn tesadüfi bir
sonucudur ne de mucizevi bir olaydýr. Küba devrimi can çekiþen
emperyalizmin zorunlu bir sonucudur!
Küba devrimini Amerikan emperyalizminin önleyebilmesiGeorge Politzer, Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri, s. 179.
(A. Propos de la Brochure de Junius, C. 1, s. 336) Arzumanyan, Dünya Kapitalizminin
Bugünkü Bunalýmý. s. 2.
75
76
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ni mümkün görerek Amerikan emperyalizmi uyanýk davransaydý,
bu devrim olmazdý diye açýklamak revizyonizmin ta kendisidir.77
Bu, emperyalizmin herþeye kadir olduðunu söylemek, dolayýsýyla stratejik planda onu (emperyalizmi) gözde büyüterek dünya
halklarýnýn, özellikle Latin Amerika halklarýnýn devrimci mücadelelerinin zaferine inanmamaktýr! Ýþte pasifizm ve pasifizmin ideolojisi budur!
Tesadüfler ve mucizeler ve de sol oportünistler MarksizmLeninizm hazinesini derinleþtirmezler. Oysa Küba tecrübesi ve onun
önderleri Marksizm-Leninizm hazinesini derinleþtirmiþ ve zenginleþtirmiþlerdir! Sen halk savaþýndan yana mýsýn yoksa gerilla
savaþýndan mý diyerek saçma sapan bir ikilem ortaya atan yeni
oportünizme göre, Kübada halk savaþý hiçbir zaman olmamýþtýr.
Oysa gerilla savaþý halk savaþýnýn ilk iki aþamasýnýn temel mücadele þeklidir.
Biz kahraman Küba halký bir halk savaþý vererek Milli Demokratik Devrimi yapýp sosyalizme geçmiþtir diyoruz. Ve Küba
deneyi Fidel Castro ve Che Guevara hakkýnda görüþlerimiz açýktýr:
Þimdi Ekim Ýhtilâlinin deneyine ilaveten, Çinde, Doðu Avrupa Sosyalist ülkelerindeki, Kore, Vietnam ve Kübadaki devrimci deneyler mevcuttur. Bu ülkelerin muzaffer devrimcileri Marksizm-Leninizm ve Ekim Ýhtilâlini zenginleþtirmiþ ve geliþtirmiþtir. Çinden Kübaya kadar bütün bu devrimler istisnasýz silahlý mücadele ile ve
silahlý emperyalist saldýrýsýna ve müdahalesine karþý savaþmakla
kazanýlmýþtýr. Küba halkýnýn silahlý ayaklanmasý 1953 yýlýnda baþlamýþtýr. Amerikan emperyalizmi ve Kübadaki kuklasý Batistanýn
yönetimini devirmeden önce iki yýldan fazla bir devrimci halk savaþý
vermiþtir. (China in Revolution, History, Documents and Analysis,
edited by Verasimons, s. 404-5, 31 Mart 1964 de yayýnlanan SBKP
Merkez Komitesinin açýk mektubu üzerine Çin KPnin yorumu)
Evet Küba Devrimi Marksizm-Leninizm hazinesine büyük
bir katkýdýr. Ve Küba devriminin muzaffer proleter devrimcileri olan
Fidel Castro, Che Guevara ve arkadaþlarýndan bizim gibi yarý-sömürge ülke Marksistlerinin öðreneceði pek çok þey vardýr. Çünkü biz
Marksizmi entelektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin
77
Karþý devrimcilerin dikkatini çekmek için bu tip yorumlarý Ticaret Odalarýnýn
bastýrdýðý anti-komünist broþürlerin yazarlarý yapmaktadýr.
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trafik polisliðini yapmak için okuyup öðrenmiyoruz. Biz dünyayý
deðiþtirmek için, dünyanýn Türkiyesinde devrim yapmak için Marksizmi öðreniyoruz!
Küba sosyalist devriminin muzaffer proleter devrimcilerine
Küçük-burjuva devrimcileri, sol oportünistler demek ihanetin,
oportünizmin ta kendisidir. Ve bu görüþü saflarýmýzda yaygýnlaþtýrmaya çalýþanlarýn kiþiliklerinden bütün Türkiyeli proleter devrimcileri þüphe etmelidir.
Proleter Devrimci Aydýnlýkýn eyyamcý yazarý bizim Sað
Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda Fidel Castroya atýfta
bulunmamýzý eleþtirmektedir. (Bkz. Þ. Alpay, P.D. Aydýnlýk, 17. Sayý,
s. 366) Biz daima Marksizm-Leninizm hazinesine katkýsý olan muzaffer proleter devrimcilerine atýfta bulunduk ve her zaman da
bulunacaðýz78) Yeni oportünizmle aramýzdaki küçücük (!) fark da
burada ya! Onlar Amerikanýn sözde devrimcileri Campus
Maoistlerine, biz ise Marksizm-Leninizm hazinesini geliþtiren muzaffer devrimcilere atýfta bulunuyoruz!
Latin Amerikadaki proleter devrimci çizgi hakkýnda son
derece önemli bir sorunu da bu bölümü bitirmeden açýklayalým.
Þu iki hususun özellikle karýþtýrýlmamasý gerekir:
Bütün Latin Amerika ülkelerinin sanayinin geri kalmýþlýðý
ve tarýmýn feodal karakteri ortak özellikleri olduðunu belirterek,
anti-emperyalist mücadelede, halkýn çok büyük çoðunluðunu, iþçi
sýnýfýnýn, köylülerin, aydýnlarýn, küçük-burjuvazinin ve ulusal burjuvazideki en ilerici tabakalarýn çýkarlarý yönünde bir kurtuluþ programý üzerinde birleþtirmemiz gerekmektedir. (Ýkinci Havana Deklarasyonundan) diyerek bütün Latin Amerika ülkelerinin önlerindeki devrimci adýmýn Milli Demokratik Devrim olduðunu söyleyen
Fidel Castro ve arkadaþlarý ile Milli Demokratik Devrim stratejisinin
geçerliliðini üretim iliþkisi olarak feodalizmin varlýðýna baðlayarak,
Latin Amerika ülkelerinde tarýmda az geliþmiþ kapitalizm hakimdir ve de milli burjuvazi yoktur diyerek bu ülkeleri için sosyalist
78
Yeni oportünizmin bir sözcüsü, bizim F. Castroya atýfta bulunmamýzý eleþtirmektedir.
Diyelim ki, F.Castro Sol oportünist(!). Bir Sol oportünistden aktarma yapmak eleþtiri
konusu olacak fahiþ bir hata mýdýr? Hayýr. Lenin Ne Yapmalý?da, Marx ve Engelsin
hainlikle suçladýklarý anti-Marksist Lassalea atýfta bulunmaktadýr. Bu bayýmýzýn mantýðýna
göre Marxýn ihanetle suçladýðý Lassallea atýfta bulunduðu için Leninde ayný oportünist
çizgiyi, Lassalle ile paylaþmýþ olmaktadýr.
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devrim stratejisini öneren A..G. Frank, A. Shah, vs.. gibi yazar çizer
takýmýný ayýrmak gerekir, bir.
Fidel Castronun, Che Guevaranýn görüþleriyle özellikle
Debrayýn dogmatik önerilerini kesinlikle karýþtýrmamak gerekir;iki.
Silahlý halk savaþýnýn, emperyalizmin boyunduruðundan kurtulmanýn tek yolu olduðu gerçeðine karþý çýkarak, barýþçý bir yoldan da
devrimin zafere ulaþabileceðini mümkün gören W. J. Pomeroy
bile bu gerçeði açýkça itiraf etmektedir. Bakýn ne diyor Pomeroy:
Debrayýn oldukça dogmatik formüllendirmelerinin, çoðu kez kendi
adlarýna konuþtuðunu sandýðý Kübalý önderlerin beyanlarýndan ayýrdedilmesi gerekir. Hele Debrayýn, Devrimde Devrim kitabý KKP
nin resmi görüþüdür. Bu kitap Kübada 2,5 milyon basýlýp daðýtýlmýþtýr demek gerçeði ahlaksýzca tahriften baþka bir þey deðildir. Çünkü bu kitap KKPnin görüþlerini dile getiren Simon Torres ve Jullo
Arende tarafýndan, Debray ve Küba Tecrübesi baþlýklý yazý ile
Monthly Reviewin 1968 Haziran sayýsýnda çok sert bir þekilde
eleþtirilmiþtir. Bu eleþtirinin ana çizgileri þunlardýr;
1. Debrayýn askeri liderliðin temel unsur olmasý gerekir
önerisi yanlýþtýr. Tam tersine siyasi çalýþma esastýr. Ve askeri yan,
politik liderliðe tabi kýlýnmalýdýr.
2. Debrayýn burjuva þehir-proleter kýr, Liana-Sierra þeklinde yaptýðý ayrýmýný bir sýnýf çatýþmasý olarak ortaya koymasý,
Leninist bir analiz deðildir.
Yazýnýn Kim Kimi Yarattý baþlýklý kesiminde, Debrayýn
Kübada foco, partiyi yarattý iddiasýnýn yanlýþ olduðu belirtilerek,
devrim için partinin þart olduðu ileri sürülmektedir. Simon Torres
ve Julio Arende, Leninin Ne Yapmalý kitabýna atýflar yaparak,
Debrayýn ekonomist bir görüþe sahip olduðu sonucuna varmaktadýrlar.
Ancak bütün ülkelerin pasifistleri, bu farklýlýklarý görmezlikten gelerek Debrayýn dogmatik formülasyonlarý ile Latin Amerika
daki proleter devrimci çizgiyi özdeþ tutmaya çalýþmaktadýrlar. Örneðin, Progressive Labour adlý Amerikalý sözüm ona Maocu bir
parti bütün bu farklý ideolojileri Debrayizm baþlýðý altýnda toplayarak F. Castro, Che Guevara ve arkadaþlarýný sol oportünizmle (!)
suçlamaktadýr.79 Ve ülkemizde de, Campus Maoizminin þubesi
olan yeni oportünizmin sözcüleri, týpký Amerikalý ideologlarý gibi,
bu farklý ideolojileri (yani A.G. Frank, Debray oportünist çizgileri ile
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Kübalý muzaffer proleter devrimcilerinin Leninist çizgisini) karýþtýrarak, Debrayýn kitabýna atýfta bulunarak, F.Castro-Che Guevarayý
eleþtirmeye kalkmaktadýrlar. Yeni oportünizmin sözcüleri kýrlardan
þehirlerin fethedilmesini öneren Latin Amerikalý muzaffer proleter
devrimcilerini Debrayýn dogmatik formülasyonlarý ile mahkum
edip, onlarýn Leninist çizginin dýþýnda olduklarýný söyleyerek, büyük
proleter devrimcisi Mao Tse-Tungu da Amerikanca yorumlayarak
korkaklýklarýna ve ihanetlerine ideolojik kýlýf bulacaklarýný zannetmektedirler!
Emperyalizmin ölüm saatlerinin yaklaþtýðý bu III. genel kriz
döneminde, Marksist-Leninist hareket, yeni oportünizmin iddia ettiði gibi, Castro-Guevara çizgisine karþý verilecek olan mücadele ile
deðil, modern revizyonizmin þehirlere öncelik tanýyarak, kýrlara ikinci dereceden önem veren, köylülerin giderek Köylü halklarýn
devrimci potansiyelini küçümseyen sol, iþçi sýnýfýnýn dýþýnda sosyalizme geçiþi mümkün görerek barýþ içinde bir arada yaþamayý
savunan sað çizgilerine karþý, neo-troçkist, neo-blankist... kýsaca
her çeþit sað ve sol sapmalara karþý verilecek mücadeleler ile
güçlenecek ve emperyalizmi çökertecektir. Castro-Guevara ve bütün Latin Amerikalý proleter devrimcilerini sol oportünist ilan eden
aðýzlar bütün ülkelerin pasifistleridir!
MAONUN LENÝNÝZMÝN HAZÝNESÝNE KATKILARI
VE YENÝ OPORTÜNÝZM
Mao Tse-Tungun Marksizm-Leninizm hazinesine katkýlarý
sorunu bugün Marksist çevrelerde tartýþýlan son derece önemli bir
sorundur. Mao Tse-Tungun Leninizm hazinesine kattýklarýný ana
hatlarý ile baþlýca iki baþlýkta toplayabiliriz:
1. Milli Demokratik Devrim Teorisi,
2. Proleter Kültür Devrimi.
Maonun bu iki katkýsýnýn özlerini ve temel unsurlarýný
Leninde de görmekteyiz. Fakat Marksizm-Leninizmin bu son derece önemli iki ilkesi, en mükemmel þekillerini Maonun siyasi
pratiði içinde almýþlardýr. Bu nedenle Leninizmin bu iki önemli
79
Progressive Laborda Debrayizmin eleþtirisi uzun uzun hikaye edilmektedir. Hatta
John Kily imzalý yazýda Che Guevara yalancýlýkla bile suçlanmaktadýr.
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ilkesini açýklarken, Çin somut pratiðinden hareket ederek, Maonun
siyasi pratiði içinde ele almak zorundayýz
MÝLLÝ DEMOKRATÝK DEVRÝM TEORÝSÝ
Geçen yazýmýzda Milli Demokratik Devrim teorisinin, Marksist-Leninist kesintisiz devrim teorisinin sömürge ve yarý-sömürge
ülkelere uygulanmasý olduðunu belirtmiþtik. Bir daha belirtelim ki,
Mao Tse-Tung, emperyalizmin I. ve II. genel bunalým devrelerinde
nicelik olarak zayýf ve köylülükle tabi baðlarý olan bir iþçi sýnýfýna
sahip, yarý-sömürge ve yarý-feodal Çinde, Leninist kesintisiz devrim teorisini bu somut pratiðe uygulayarak derinleþtirmiþ ve zenginleþtirmiþtir. Böylece Mao, bütün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin devrimcilerine emperyalist boyunduruðun kýrýlarak sosyalizme geçiþin yolunu göstermiþtir. Mao Tse-Tungun bu katkýsý ile
birlikte (iþçi sýnýfýnýn hegemonyasýnda temel gücü köylü kitlelerinin teþkil ettiði devrim ordusunun kýrlardan þehirleri fethetmek
teorisi) Leninist kesintisiz devrim teorisi hayatýn yeni realiteleri karþýsýnda daha geliþmiþ ve zenginleþmiþtir. Mao ile birlikte yarý-sömürge ve sömürge ülkelerin sosyalizme geçiþlerinde zorunlu bir durak
olan Halk Savaþlarý çýðýrý açýlmýþtýr. Açýlan bu yoldan bir Vietnam,
bir Küba emperyalizmin boyunduruðunu kýrarak sýnýfsýz topluma
doðru emin adýmlarla yürümektedirler.
Mao Tse-Tungun yeni demokratik devrim teorisinin baþlýca
unsurlarý þunlardýr:
1. Milli Demokratik Devrim, özünde bir köylü devrimidir.
2. Milli Demokratik Devrimde Halk Savaþý zorunlu bir duraktýr.
3. Ýdeolojik öncülük esastýr.
4. Milli Demokratik Devrim teorisi proletaryanýn hegemonyasýný içinde taþýr.
MÝLLÝ DEMOKRATÝK DEVRÝM
ÖZÜNDE BÝR KÖYLÜ DEVRÝMÝDÝR
Demokratik devrim programý köylülerin objektif taleplerine
cevap veren en radikal programdýr. Leninin dediði gibi onun özlediði bütün tarýmsal reformlarý ancak tam olarak zafere ulaþmýþ
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olan bir devrim gerçekleþtirebilir, onun rüyalarýný gerçek yapar...
Hepsi o kadar deðil. Köylüler sadece en köklü toprak reformu için
deðil genel ve daimi çýkarlarý bakýmýndan da devrime baðlýdýr.
(Ýki Taktik, s. 104) Özellikle köylülerin nüfusun büyük çoðunluðunu teþkil ettiði yarý-feodal bir ülkede Milli Demokratik Devrim özünde bir köylü devrimidir. Bu sebepten dolayý, bütün halkýn harekete
geçirilmesi, köylü yýðýnlarýnýn harekete geçirilmesi ile ayný þeydir.
(Giap: Halk Savaþý Halk Ordusu) Aslýnda köylü devrimi olan bu
devrim, proletaryanýn dýþýnda baþka bir sýnýfýn veya zümrenin önderliðinde zafere eriþebilir mi? Hayýr, eriþemez. Çünkü burjuvazinin devrimci barutunu tükettiði proleter devrimleri çaðýnda, temelde
burjuva demokratik nitelik taþýsa da herhangi bir devrimi sonuna
kadar götürebilecek tek devrimci sýnýf proletaryadýr. Milli Demokratik Devrimin aslýnda bir köylü devrimi olmasý gerçeðini gerek
Mao Tse-Tung, Lin Piao ve gerekse Giap özellikle belirtmektedir.80
Çünkü Milli Demokratik Devrimin özünde bir köylü devrimi olmasý
gerçeði stratejik, politik ve taktik çizgimizi tayin eden son derece
önemli bir unsurdur. (Ýleriki sayfalarda tekrar üzerinde duracaðýz)
Milli Demokratik Devrimin özünde köylü devrimi olmasýnýn doðal
sonucu, sýnýf mevzilenmesinde köylüler, devrimin temel gücünü
teþkil ederler. Emperyalist dönemde tarihin lokomotifi olan proletarya devrimin önderidir. 1905-17 Rus Demokratik Devrimlerinde
devrimin temel ve önder gücü proletarya idi. (Köylüler vasýtasýz
yedek)
Neden Rusyada, demokratik devrimlerin temel gücü proletarya oluyor da, Çin ve Vietnam demokratik devrimlerinin temel
gücü proletarya deðil de köylüler olmaktadýr? Bu sorunun cevabý,
somut durumlarýn somut tahlilinde düðümlenmektedir. Çünkü,
Rusyada devrim ordusunun temel gücü genellikle büyük þehirlerde
yaþýyordu. Çin, Vietnam gibi ülkelerle kýyaslanmayacak seviyede
(nicelik ve nitelik bakýmýndan) bir Rus sanayi proletaryasý vardý.
Bu nedenle devrim, þehirlerden kýrlarýn fethedilmesi þeklinde bir
rota takip etti. Oysa yarý-sömürge ve sömürge ülkelerde, 1) Ýþçi
sýnýfýnýn nicelik ve nitelik olarak geliþmiþ kapitalist ülkelere kýyasla
80
Bkz. Mao Tse-Tung; proletarya önderliði... köylü devrimini hýzlandýrmýþtýr... 1927den
sonra Komünist Partisi yeniden Tarýmsal Devrim savaþýný cesaretle yürüttü ve devrimci
ordu ve üsler kurdu. (Teori ve Pratik, s. 47, italikler bize aittir). Ayrýca, Bkz. Yeni Demokrasi,
s. 44 ve Giapýn Halk Savaþý Halk Ordusu ile Lin Piaonun Yaþasýn Halk Savaþýnýn Zaferi.
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zayýf olmasý; 2) þehirlerde emperyalizmin denetiminin çok kuvvetli
olmasý gibi, baþlýca iki ana nedenden dolayý Milli Demokratik Devrimin izleyeceði rota, kýrlardan þehirlerin fethedilmesi rotasýdýr.
HALK SAVAÞI MÝLLÝ DEMOKRATÝK DEVRÝMÝN
ZORUNLU BÝR DURAÐIDIR
Emperyalizme karþý mücadele bir uluslaþma mücadelesidir. Ve milliyet meselesi de aslýnda bir köylü meselesidir. (Stalin)
Bu nedenle saldýrgan emperyalizme karþý verilen halk savaþý da
bir köylü savaþýdýr. Halk savaþýnýn bir köylü savaþý olmasý gerçeði
kýrlardaki mücadeleyi ön plana çýkartmaktadýr. Yani Milli Demokratik Devrim mücadelesinin aðýrlýk noktasý kýrlardýr. Ayrýca bu milli
kurtuluþ savaþýnýn baþarýya eriþmesinde askeri bir zorunluluktur
da. (Çünkü Emperyalistler ülkelere (sömürge ve yarý-sömürge ülkelere -M. Ç.) karþý saldýrýlarda bulunurlarken çoðunlukla büyük
þehirleri ve ana haberleþme hatlarýný ele geçirerek iþe baþlarlar.
Fakat geniþ kýrlýk bölgeleri tamamen kontrolleri altýna almak onlarýn gücü dýþýndadýr. Devrimcilerin serbestçe manevra yapabilmesini saðlayacak geniþ alanlar, ancak ve ancak kýrlýk bölgelerdir. Devrimcilerin kesin zafere doðru ilerleyebilecekleri devrimci üsler, ancak ve ancak kýrlýk bölgelerde kurulur.81
Emperyalizmin denetiminin son derece zayýf olduðu kýrlarda halk savaþý baþlýca dört aþamadan geçer:
a) Gerilla savaþý; elde olaný koruma aþamasý,
b) Gerilla üsleri kurma; elde olaný koruma aþamasý,
c) Düzenli orduya geçiþ; denge aþamasý,
d) Düzenli ordu savaþý; karþý saldýrýya geçiþ aþamasý (sonuç
alma).
Halk savaþý teorisi kýsaca budur. Görüldüðü gibi halk
savaþýnda þehirlerin rolü ikincildir. Elbette bu þehirlerde mücadele
yürütülmemesi dernek deðildir. Ýþçi genel grevleri, öðrenci ve kitle
hareketleri, vs. þüphesiz milli baðýmsýzlýk savaþýnýn baþarýya
eriþmesinde oldukça önemli etkenlerdir. Bir köylü savaþý olan halk
savaþýnda hegemonya proleter devrimcilerinde de olabilir, küçükburjuva devrimcilerinde de. Yani halk savaþýnda önderlik, pazarlýk
81
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konusu deðildir. Bu güçler dengesine, taraflarýn örgütlenme derecesine, vs.ye baðlýdýr. Kim kitleler ile daha iyi organik baðlar kurarsa,
kim milli kurtuluþ savaþýnda kahramanca ve tutarlý dövüþerek kitlelere kendini kabul ettirirse halk savaþýnda önder o olur. Ancak
iþçi sýnýfýnýn, daha doðrusu iþçi sýnýfýnýn öncü müfrezesinin hegemonyasýnda kazanýlmamýþ olan halk savaþlarýnýn baþarýlarý sýnýrlýdýr. Zaferden sonra kurulacak olan küçük-burjuva iktidarý Milli
Demokratik Devrim programýný sonuna kadar uygulayamaz. Örneðin, Cezayir. Lin Piao halk savaþýnýn önderliði konusunda þunlarý
söylemektedir: Bu halk savaþlarýna öncülük edecek sýnýflar
deðiþebildiði gibi, yýðýn hareketlerinin ve zafer derecesinin geniþliði
ve derinliði de deðiþik olabilir. (Yaþasýn Halk Savaþýnýn Zaferi, s.
60)
Þunu hemen belirtelim ki, Latin-Amerikadaki Milli Demokratik Devrimi sözde savunan Ýþçi Partilerinin tümünü oportünizmin bataðýna iten, bu devrimde halk savaþýnýn zorunlu bir durak
olmasý geçeðini bir tarafa iterek, iþçileri temel güç kabul edip, þehirleri esas almalarýdýr.
ÝDEOLOJÝK ÖNCÜLÜK ESASTIR
Milli Demokratik Devrim mücadelesinde þehirlerin ikincil
bir öneme sahip olmasý dolayýsýyla devrimin temel gücünün iþçiler
deðil köylüler olmasý gerçeðinin doðal sonucu, Milli Demokratik
Devrimde iþçi sýnýfýnýn önderliðinin, bir ideolojik öncülük olmasýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn ideolojik önderliði, çoðunluðunu yoksul köylülerin
teþkil ettiði iþçi sýnýfýnýn öz örgütünün köylü devriminin komutaný
olmasýdýr. Bu tip ülkelerde, iþçi sýnýfýnýn zayýf ve köylülükle baðlarý
olmasýnýn yanýnda, devrimci mücadelenin odak noktasýnýn kýrlar
olmasý, sosyalist partide nicel çoðunluðun yoksul köylülerden meydana gelmesi sonucunu doðurmaktadýr. Çinde devrimci mücadelenin en üst aþmalarýnda bile proletaryanýn öz örgütünde yoksul
köylülerin oraný %65in altýna düþmemiþtir. (Keza parti yönetim
kademelerinde de) Modern revizyonistler ve de kimileri tarafýndan
bu, Leninci örgüt ilkesinin çiðnenmesi þeklinde yorumlanmakta
ve eleþtirilmektedir. Stalin, Leninizmin Ýlkelerinde proletaryanýn
öz örgütü iþçi sýnýfýnýn içinden çýkar ve iþçi sýnýfýnýn en iyi unsurla-
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rýný baðrýnda toplar demektedir. Ve Leninin deyiþiyle bu örgütte
iþçilerin yönetim kademeleri de dahil çoðunlukta olmalarý gerekmektedir. 1905 devrimi sýrasýnda Lenin þöyle diyor: ... Þimdi parti
örgütlerinde, Sosyal Demokrasiye baðlý her aydýna karþýlýk birkaç
yüz Sosyal Demokrat iþçi bulunmasý arzu edilir.82
Çindeki proletaryanýn öz örgütünün bu terkibi, gerçekten
Leninist örgüt ilkesinin ihlâli midir? Kesinlikle hayýr. Bu, bu ülkelerin somut þartlarýnýn, yani hayatýn doðurduðu bir zorunluluktur. Bu
Leninist parti anlayýþýnýn, Leninizmin doðrultusunda geliþtirilmesidir.
Tabii, diyalektiðin en elemanter iki unsuru olan zaman ve mekan
mefhumlarý dikkate alýnmazsa, bundan Leninist parti ilkesinin saptýrýlmasý sonucuna varýlýr.
MÝLLÝ DEMOKRATÝK DEVRÝM STRATEJÝK TEZÝ,
PROLETARYANIN HEGEMONYASINI ÝÇÝNDE TAÞIR83
Leninist kesintisiz devrim teorisinin yarý-sömürge ve yarýfeodal ülkelere uygulanmasý olan Milli Demokratik Devrim stratejisinde proletaryanýn önderliðinin objektif þartlarý tartýþýlmaz bir
þekilde mevcuttur.
Mao Tse-Tungun Yeni Demokratik Devrim teorisi ana hatlarý ile budur. Yeni Demokratik Devrim teorisinde, devrimin temel
gücünü iþçilerin deðil de köylülerin teþkil etmesi, kýrlarýn halk
Tony Cliff, Rosa Luxemburg, s. 58.
Hemen belirtelimi ki bizim cici maoistlerimzin iddia ettiði gibi Milli Demokratik
Devrirm-Milli Demokratik Hareket ayrýmý, Mao Tse-Tunga ait deðildir! Mao, sadece þunu
söylemektedir; Ýþçi sýnýfý önder olmazsa devrim yenilgiye uðrar. Maoya göre, devrimin
kalýcý zafere ulaþmasýnýn tek garantisi iþçi sýnýfýnýn önderliðidir. Maoda, küçük-burjuvazinin
önderliðinde zafere ulaþmýþ bir halk savaþýný milli demokratik hareket, proletaryanýn önderliðinde zafere ulþamýþ bir halk savaþýnýn Milli Demokratik Devrim diye bir ayrým yoktur.
Örneðin, ÇKPnin 1964de SBKP Merkez Komitesinin açýk mektubuna verdiði cevapta
aynen þöyle deniliyor: Devrimci silahlý mücadele sadece proleter devrimleri için birinci
dereceden önem taþýmaz, ayrýca ezilen uluslarýn Milli Demokratik Devrimleri için de birinci derecede önem taþýr. Cezayir Milli Kurtuluþ Savaþý bu açýdan güzel bir ömek vermiþtir. (Proleter Devrimi ve Kruþçev Revizyonizmi). Bu ayýrým, bizim Campus Maoistlerinin, Marksizme biçimsel katkýsýdýr! Bunlarýn kimileri Mili Demokratik HareketDevrim ayýrýmý yaparken bazýlarý da Milli Demokratik Devrimle, Devrimci Milli Hareketin
ayný kavramlar olduðunu iddia etmektedir. Örneðin, Lenin bu stratejiye (Milli Demokratik
Devrim stratejisine) Devrimci Milli hareket demektedir. (Gün Zileli, Aydýnlýk, Sayý: 8, s.
149. Ýtalikler bize ait)
Bu, bunlarýn nasýl bir Ýlkeli Birlik olduðunun sadece ufak bir örneðidir!
82
83
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savaþýnýn odaðý olmasý ve iþçi sýnýfýnýn öncülüðünün, ideolojik
öncülük olmasý gerçekleri birbirlerine kopmaz baðlarla baðlýdýrlar.
Ve herbiri, bir diðerinin zorunlu sonucudur. Yukarýda özetlediðimiz
bu dört ana unsur son derece önemlidir. Çünkü bu dört ana unsur
modern revizyonizm ile Marksist-Leninist çizgi arasýndaki Çin Seddini belirlemektedir. Açýklayalým:
Dünya proleter hareketinin zaferini, þehirlerdeki mi, yoksa
kýrlardaki mücadele mi tayin edecektir? Diðer bir deyiþle, kýrlar mý
esastýr, yoksa þehirler mi? Mao Tse-Tunga göre çaðýmýzýn baþ çeliþkisi, ezilen uluslar ile emperyalizm arasýndadýr. Bu nedenle kýrlar
esastýr. Mao Tse-Tung ve Lin Piaonun geliþtirdikleri halk savaþý
teorisine göre zafere kýrlardan þehirlerin kuþatýlmasý yoluyla varýlacaktýr. Yeryüzünün tümünü ele alýrsak, eðer Kuzey Amerika ile
Batý Avrupaya dünyanin þehirleri denebilirse, Asya, Afrika ve LatinAmerikada dünyanýn kýrlýk bölgelerini teþkil ederler... Çaðdaþ dünya
devrimi bir bakýma þehirlerin kýrlýk bölgelerden kuþatýlmasý görüntüsünü vermektedir.84 Sonucu dünyanýn kýrlýk bölgelerinde yürütülen, ezilen uluslarýn devrimci mücadeleleri tayin edecektir.
Dünyanýn þehirlerindeki mücadele, sonucu tayin bakýmýndan ikinci dereceden önemlidir. Çünkü batý, sönmüþ bir ihtilâl ocaðýdýr.
Emperyalist bloðun jandarmalýðýný üstlenmiþ olan Yankee emperyalizmi ve müttefiklerine karþý köylü halklarýn, bu devrimci
savaþlarýnda dünya sosyalist bloðu ve kapitalist ülkelerin iþçi sýnýflarý, omuzdaþlarýdýr.
Modern revizyonizme göre ise, kýrlardaki mücadeleler emperyalizme gerçekten öldürücü yumruklar indirmektedir. Fakat asýl
belirleyici alan dünyanýn kýrlarý deðil þehirleridir. Yani sosyalist blok
ile batý kapitalist ülkelerin iþçi sýnýflarýdýr. Tayin edici çeliþme sosyalizm ile kapitalizmin güçleri arasýndadýr. Uluslararasý iþçi sýnýfý
hareketi dünya sosyalist sistemi ile kapitalist ülkelerin iþçi sýnýflarý
tarafýndan temsil edilmektedir. Sosyalist ülkelerin ekonomik kalkýnma ritimlerinin yüksek olmasý sonucu, sosyalizm ekonomik bakýmdan üstünlüðünü kapitalist ülkelere kabul ettirecektir ve bu
ekonomik ve sosyal üstünlük batý iþçi sýnýfý üzerinde etkili olacak
ve onlarý harekete geçirecektir. Bu ekonomik ve sosyal üstünlük
ve de güdülen barýþçý politika emperyalizmin demagojik anti-ko84

Lin Piao, Yaþasýn Halk Savaþýnýn Zaferi, s. 54-55.

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

119

münizm propagandasýný tesirsiz hale getirecektir. Bütün bunlarýn
sonucu Avrupa iþçi sýnýfý bütün halkýn desteðini alarak parlamenter yoldan iktidara gelecektir. Budur, kýsaca özetlenirse modern
revizyonizmin dünya devrimi stratejisi.
Görüldüðü gibi, modern revizyonist çizgi þehirlerden kýrlarýn
fethedilmesini önermektedir. Yani bu çizgi (aralarýndaki nüans ayrýlýklarý ne olursa olsun) dünyanýn kýrlýk bölgelerindeki mücadeleleri
dolayýsýyla köylü halklarýn devrimci mücadelelerini küçümsemektedir. Hatta o derece ileri gidilmektedir ki, Batýlý olmayan ülkelerdeki proleter devrimlerinin ikinci dereceden devrimler olduðu bile
ileri sürülebilmektedir. Çünkü bu devrimler sanayi proletaryasýna
dayandýrýlamamýþtýr.85 Çin Komünist Partisi içinde iþçilerin azýnlýkta olmalarý, bu görüþ tarafýndan Leninist parti anlayýþýnýn ihlali olarak görülmektedir. Çin Komünist Partisinin terkibi; Partililerin %65i
köylü, %15i þehirli teknisyen , %10u aydýn, %10u ordulu.) 86
Sömürge ülkelerdeki proletarya devrimlerini bile ikinci dereceden devrimler kabul eden modern revizyonist çizgi için doðal
olarak, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde milli kurtuluþ savaþlarýnýn sosyalist partilerin veya küçük-burjuva örgütlerinin önderliðinde
olmasý pek önemli deðildir. Önemli olan emperyalizme tamamen
angaje olmayan, görünüþte tarafsýz bir dýþ politika güden bir milli
iktidarýn iþ baþýna gelmesidir. Elbette bu görüþün çeþitli meselelerde birbirinden farklý önerileri ve tezleri olan nüanslarý vardýr. Fakat
bütün bu nüanslar en son tahlilde þehirlerin kýrlara üstünlüðü
biçiminde özetlenebilir.
Sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde bu görüþü benimsemiþ
bütün sözümona Marksist partilerin tümünde devrimci mücade85
Bu görüþ, en iyi þekilde Otto Kuusinen tarafýndan ifade edilmiþtir. Bkz. Kuusinenin
Çin Diktatörlüðünün Karakteri, France Nouvelle, Sayý:: 974, s. 18-19. Þöyle demektedir
Kuusinen; þunu idrak etrmek gerekir ki, hakikatte Çin iþçi sýnýfý, iktidarýn icrasýnda
Marksizm-Leninizm kendisine ayýrdýðý yere sahip deðil (...) Sosyalist devrimde köylülerin
rolüne haddinden fazla deðer verilmesi ve Marksistier için sonuna kadar ihtilâlci olarak
kalan sosyal sýnýf olarak kabul edilen iþçi sýnýfýna gereken deðerin verilmemesi, Çinde
çok yaygýn olan küçük-burjuva düþünçelerin açýk nitelikleridir. Çin Komünist Partisi
yöneticileri iktidarýn alýnmasýna takaddüm eden devrede bile parti içindeki proleter
unsurlara gerekli önemi vermiyorlar ve þehirlerdeki proletarya içinde az çaliþýyorlardý.
Daha sonra yine Çin yöneticileri Changhai gibi.,önemli bir iþçi merkezinde Kuomintangýn
Komünist Partisinden daha fazla nüfuzu olduðundan yakýnýyor ve bundan da iþçileri
mesul tutuyorlardý.
86
Mao Diyor Ki (Edgar Snow ile Mao arasýndaki konuþma), Sosyalist, Sayý: 4, s. 4.
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lenin aðýrlýk merkezi þehirlerdir. Onlar için anti-emperyalist ve antifeodal devrimin yapýlmasýnda, þehirler esas olduðu için temel güç
proletaryadýr. Latin-Amerikadaki bu tip iþçi partilerinin, ülkenin
sanayileþmesini, dolayýsýyla iþçi sýnýfýnýn kuvvet kazanmasýný
amaçlayan reform taleplerinin, sosyal demokrat partilerle parlamenter güç birliklerine gitmelerinin temelinde bu gerçek yatar.
Programlarýnda barýþçýl ve silahlý bütün mücadele yöntemlerinin
yerine göre kullanýlacaðý yazmasýna raðmen þehirler temel alýndýðýndan (þehirlerde genel ayaklanma temel alýnýyor) yani devrimin
temel gücü iþçi sýnýfý kabul edildiðinden, iþçi sýnýfýnýn devrim yapabilmesi için objektif ve sübjektif þartlarý bir türlü olgunlaþamýyor!
(Þehirler esas alýnýnca emperyalizm çökmeden bu þartlar da hiçbir
zaman olgunlaþamaz) Ve silahlý mücadele ilkesi böylece programla birlikte rafta tozlanýyor. Temel Devrimci askeri rota yanlýþ olduðu için, yani sonucu belirleyen mücadele olarak þehirlerdeki iþçi
sýnýfýnýn hareketi kabul edildiði için, emperyalizmin þehirlerdeki
sýký kontrolünün doðal sonucu olarak, bu Marksist partilerin
gözünde emperyalizm stratejik planda büyüyor. Bu da, bu partilerin Filipin tipi demokrasiciliðin parlamenter pasifizminin ta göbeðine yuvarlanmalarý sonucunu doðuruyor.
Þehirleri esas alan bu görüþ askeri harekatýn politik liderliðe baðlý olmasý gerekir Leninist ilkesini de yanlýþ anlamaktadýr.
Bunlara göre, parti þehirlerdeki iþçi sýnýfýnýn genellikle legal hareket ve eylemlerine aðýrlýk verecek, yan olarak da kýrlardaki gerilla
mücadelesini de þehirden yönetecek! (Yöneticilerin çoðunluðu da
þehirlerde oturacak) Oysa Mao Tse-Tungun belirttiði gibi iþçi sýnýfýnýn partisi halk savaþýna önder olmak istiyorsa, mücadelenin ta
içinde olmasý gerekir. (Çin Halk Savaþýnda Komünist Partisi üyelerinin % 90ýndan fazlasý Kýzýl Ordudan gelmektedir) Gemi kýyýdan
talimatla idare edilemez!87
Görüldüðü gibi, bütün bu Marksist partileri oportünizmin
87
Cezayirdeki halk savaþýnýn küçük-burjuva radikallerinin önderliðinde baþarýya
eriþmesinin baþlýca nedeni Cezayir Komünist Partisinin bu yanlýþ stratejik anlayýþýndan
olmuþtur. Guevara ve Castronun önerileri de oportünist anlayýþa yöneliktir. Yoksa Debrayýn
dogmatik formülas-yonlarý ile Latin-Amerikalý proleter devrimcilerini karalamak isteyen
yeni oportünizmin iddia ettiði gibi Castro ve Guevara askeri liderliðe öncelik verilmesini
savunmuyorlar. Bakýn bu konuda F. Castro ne diyor: Gerilla siyasal bir örgüt tarafýndan
örgütlenir.Gerilla mücadelesi hakkýndaki doðru bir anlayýþla baðdaþmayacaðýna
inandýðýmýz þey, gerillalarýn þehirlerden yönetilmesi fikridir. (Olas Kongresi söylevi)
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bataklýðýna iten en önemli neden, bu partilerin köylülerin devrimci
potansiyelini küçümsemeleridir. Bir diðer deyiþle, emperyalizmin
III. kriz döneminde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde demokratik devrimin zafere giden yolunun köylü ordusunun emperyalizme
karþý yürüttüðü bir köylü savaþýndan geçtiðini görmemeleridir.
Her çeþit oportünizmin en son tahlilde köylülerin devrimci
potansiyelinin küçümsenmesine dayandýðýný sosyalizmin tarihi bize
göstermektedir. Tekel öncesi dönemde iþçi sýnýfýnýn dýþýndaki bütün
sýnýflarý gerici kabul eden Lassalle oportünizminin temelinde bu
yatar. Tekelci kapitalist dönemde ise, Leninizme karþý olan bütün
sað ve sol sapmalarýn temelinde yine ayný gerçeði görmekteyiz.
Ve Çinin devrimci mücadelesinde, Maonun mücadele ettiði bütün
sað ve sol sapmalar da temelde köylülerin devrimci potansiyelinin küçümsenmesine dayanmaktadýr. Asya Tipi Üretim Tarzýna
sýký sýký sarýlarak Çinde feodalizm yoktur, bu nedenle anti-feodal
mücadele gereksizdir diyerek anti-kapitalist mücadeleyi öneren
Troçkistler, þehirlerdeki sovyetik bir ayaklanmayý esas aldýklarý için,
Japon iþgalinin Çinde kapitalizmi geliþtireceðini söyleyerek teslimiyetçiliði savunmuþlardýr. Li-Lisan ise, anti-emperyalist ve antifeodal bir devrimin gerekliliðini belirtmesine raðmen zafere götürecek mücadelenin mihraký olarak þehirleri gördüðü için aralýksýz
iþçi grev ve saldýrýlarý ile sonuca gidilebileceðini savunuyordu. (LiLisan, 1927den 1935e kadar ÇKPnin en etkin yöneticilerinden
birisidir.) Ayný görüþ, Çen Tu Hsieu da sað oportünizmin kucaðýna
itmiþtir. Çen Tu Hsieu, Sovyetik bir ayaklanma için, Çin iþçi sýnýfýnýn gücünü yeterli görmediði için, Çinin belli bir geliþme seviyesine kadar, anti-Japon mücadelenin önderliðini Kuomintanga
býrakmýþtýr.88 Görüldüðü gibi, görünümleri birbirinden tamamen
farklý olan bu üç oportünizmin temelinde köylülüðün devrimci potansiyelini azýmsama ve iþçi sýnýfýnýn ideolojik öncülüðünün anlaþýlmamasý yatmaktadýr. Maonun yeni demokratik devrim teorisi
bir bakýma bu üç oportünizme karþý verilen mücadele içinde biçimlenmiþtir.
Sonuç olarak, Mao Tse-Tung, Leninizmin þu iki temel ilkesinden:
88
Çen Tu Hsieu, devrimin temel gücü olarak iþçi sýnýfýný kabul ettiði için, ÇKPnin
himayesinde bir köylü partisinin kurulmasýný öngörmüþtür.
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1. Emperyalist dönemde, geliþme derecesi ne olursa olsun bütün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde demokratik devrimin objektif þartlarý vardýr.
2. Emperyalist dönemde bütün devrimlerin lokomotifi proletaryadýr. Burjuva demokratik devrimini de kalýcý zafere ulaþtýracak
tek sýnýf proletaryadýr. hareket ederek, bu iki ilkeyi:
3. Ýktisadi geliþme seviyesi çok düþük, dolayýsýyla proletaryasý zayýf ve cýlýz olan yarý-sömürge ve yarý-feodal Çinin pratiðine
uygulayarak Yeni Demokratik Devrim teorisini formüle etmiþtir.
Maonun Yeni Demokratik Devrim Teorisinin ana niteliklerini özetledikten sonra, gelelim bizim Campus Maoistlerine! Ve
modern revizyonizmin Türkiye þubesi olan Milli Demokratik Hareket etiketli yeni oportünizmin gerçek yüzünü sergileyelim. Yeni
oportünizmin bir sözcüsü, Milli Demokratik Devrim anlayýþlarýný
son derece açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr: Temel gücü iþçi
sýnýfý olmayan bir hareket Milli Demokratik Devrimi tamamlayamaz... Proletaryanýn Milli Demokratik Devrim hareketinin temel
gücü ve öncüsü olma potansiyelini taþýdýðýnýn son delilidir. (Doðu
Perinçek, Türk Solu, Sayý: 91, s:12-13) (siyahlar bize aittir) Bu anlayýþa göre, Milli Demokratik Devrimin temel gücü, köylüler deðil de
iþçi sýnýfýdýr. Ve bu görüþ kendi içinde tutarlý olarak Milli Demokratik Devrimin özünde bir köylü devrimi olmasýna karþý çýkmaktadýr.89 Yeni oportünizmin bir diðer sözcüsü ise önder güç-temel
güç ayrýmýnýn ne anlama geldiðini anlamayarak Ýþçi sýnýfýnýn hegemonyasýnýn objektif þartlarý yoktur diyerek devrimde iþçi sýnýfýnýn bu þartlara sahip olmasý için Türkiyenin sanayileþmesini önermektedir. (Bkz. Þahin Alpay, Türkiyenin Düzeni Üzerine, Aydýnlýk,
Sayý: 12) Deyiþlerdeki farklýlýklara raðmen oportünizmin sözcülerinin birleþtikleri nokta; Milli Demokratik Devrimin özünde bir köylü
devrimi olmasý gerçeðini ve bu devrimde þehirlerin kýrlardan fethedilmesi olan halk savaþýnýn zorunlu bir durak olduðunu inkar
etmeleridir. Ýþçi sýnýfýnýn öncülüðü için ülkenin sanayileþmesini öngören bu görüþ, kýrlarý ve köylüleri deðil de, þehirleri ve proletaryayý
temel almaktadýr. Milli Demokratik Devrim teorisini böyle anlayan
bu görüþün ideolojik öncülüðü de anlamasýna imkan yoktur elbet89
1970 Ocak ayýndaki Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Ýdeolojik Ayrýlýklar Üzerine
yapýlan açýk oturumda Þ. Alpay ve D. Perinçekin konuþmalarý.
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te! Ýdeolojik öncülük þudur; Ýþçi sýnýfýnýn çok zayýf olduðu yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülkede proletaryanýn öz örgütünde yoksul
köylülerin çoðunlukta olmasý ve bu örgütün iþçi sýnýfý adýna Milli
Demokratik Devrimde hegemonya kurmasýdýr. Elbette köylülerin
devrimci potansiyelini küçümseyerek þehirleri esas alan yeni oportünizm, bundan, yani iþçi sýnýfýnýn ideolojik öncülüðünden, küçük
burjuva aydýnlarýn öncülüðünün savunulduðu sonucunu çýkartacaktýr. Ve pasifizmin veciz fakat özünde ahmakça ifadesinden baþka
birþey olmayan iþçi sýnýfýnýn ideolojik öncülüðü mü, yoksa ideolojik, politik, örgütsel önderliði mi? (Bkz., Þ. Alpay, Ýþçi Sýnýfý ve Milli
Demokratik Devrim, Proleter Devrimci Aydýnlýk, Sayý:17) biçiminde sahte bir ikilem ortaya atýlacaktýr. Hemen belirtelim ki, pasifizmini içinde kilitleyen bu ikilem, ilk defa 1970in Türkiyesinde yeni
oportünizm tarafýndan ortaya atýlmýþ deðildir. Bu ikilemin tarihi
temeli II. Enternasyonal oportünizmine dayanýr. Bu ikilemi ilk defa
Menþevikler, Leninist örgütlenmeye karþý Ýþçi sýnýfýnýn gerçek
öncülüðü mü, yoksa bir avuç Jakobenin öncülüðü mü? þeklinde
1902 Rusyasýnda ortaya atmýþlardýr. Görüldüðü gibi pasifizmin bu
klasik önerisi, bugün de yeni oportünizm tarafýndan ileri sürülmektedir. Milli Demokratik Devrim ordusunda iþçi sýnýfýný temel
güç olarak kabul ederek þehirleri esas alan yeni oportünizm, kendi
içinde tutarlý olarak iþçi sýnýfýnýn öz örgütünde iþçilerin nicelik olarak da çoðunlukta olmasýnýn þart olduðunu söylemektedir; Ýþçi
sýnýfýnýn ideolojisini benimsemiþ sosyalist iþçi partileri üyeleri içinde iþçi sýnýfýnýn güçlü bir çoðunlukta olmasýna ve proletarya saflarýndan yetiþmiþ bilinçli devrimcilerin partide hakim unsuru meydana
getirmesine dikkat eder. (Doðu Perinçek, Aydýnlýk, Sayý: 3, s. 225)
Ve bu görüþün doðal sonucu, bu evrede iþçi sýnýfý zayýf ve cýlýz
olduðu için (öncülüðünün objektif þartlarý olgunlaþmadýðý için) bu
þartlara sahip bir parti kurulamaz!
Bu gerçeði açýk bir þekilde yeni oportünizmin sözcülerinin
sözlü ve yazýlý demeçlerinde görmekteyiz: Ülkemizde emekçilerin öz partisinin kurulmasýnýn olanaðý bugün yoktur. (Ömer
Özerturgutun Devrim Gazetesine verdiði beyanat) ...ve o baðýmsýz ve demokratik Türkiyede proletaryanýn, öz örgütü bir güneþ
gibi doðacaktýr! (Doðu Perinçek, TÝP Çankaya Ýlçesi konuþmasýndan, Aydýnlýk Sosyalist Dergi, Sayý: 16, s. 242)
Diyelim ki, yeni oportünizmin sözcülerinden Ö. Özertur-
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gutun demeci Devrim gazetesinde yanlýþ yazýldý (!); ve yine varsayalým ki, Doðu Perinçekin konuþma esnasýnda dili sürçtü (!). Fakat ayný görüþ, proleter devrimcisi (!) olarak bu dönemde yani,
yeni oportünizmin deyiþiyle, bu milli demokratik hareket döneminde, iþçi ve köylü kitlelerine örgüt olarak, bakýn neyi empoze
etmektedir: Bizim partimiz MÝLLÝ KURTULUÞ cephesidir. Bizim
partimizin komutaný Mustafa Kemaldir. Bizim partimizin üyeleri
Amerikan sömürücüleriyle ortaklýk etmeyen bütün bir MÝLLETdir.
(Doðu Perinçek, Ýþçi-Köylü Gazetesi, Sayý: 7, s. 4)
Hemen anlaþýlacaðý gibi, bu milli cephe partisi, Kemalist
Doðan Avcýoðlunun halkýn içinden gelen ve halkýn nabzýný elinde
tutan, içinde milli cepheyi teþkil eden Devrim Partisidir. (Bkz. D.
Avcýoðlu, Türkiyenin Düzeni, s. 523) Ýþte kendisiyle küçük burjuva
radikalleri arasýnda hiçbir fark görmeyen, Hep dostluk, mücadele
yok diyen sað oportünizm! Bizim partimiz ne milli cephe partisidir, ne de bizim partimizin komutanlýðý küçük burjuva radikallerine aittir. Biz sosyalistlerin partisi, Marksist bir partidir ve partimizin
de eylem kýlavuzu kemalizm deðil, bilimsel sosyalizmdir! Ve bu
parti, milli cephenin ve halk ordusunun komutaný olduðu an iþçi
sýnýfýnýn hegemonyasý fiilen gerçekleþmiþ olacaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn
ideolojik-politik-örgütsel ve askeri (nedense Maonun bu deyiþinden
yeni oportünizm pek hoþlanmýyor (!) hegemonyasý iþte budur!
Þehirleri temel alan bu oportünist görüþ, Libya gibi ülkelerdeki milliyetçi subaylarýn ilerici cunta hareketlerini Halk Savaþý
olarak görmektedir. (Bkz. Þahin Alpay, Proleter Devrimci Aydýnlýk, Sayý: 17, s. 368) Biz, Aren-Boran oportünizmi gibi milliyetçi, ilerici askerlerin hareketlerini faþist hareketler olarak nitelendirmeyiz.
Ama biz, akýl almaz bir tutumla en son tahlilde egemen sýnýflarýn
miilitarize gücü olan mekanizmayý kullanarak yapýlan hareketleri
de Halk Savaþý olarak ilan etmeyiz. Bu hareketlere Halk Savaþý
demek, Maonun ve Lin Piaonun geliþtirdiði halk savaþý teorisine
kesinlikle aykýrýdýr. Halk Savaþý, köylü ordusu ile kýrlardan þehirlerin
fethi savaþýdýr.
Yeni oportünizmin sözcülerinin sen halk savaþýný mý, yoksa gerilla savaþýný mý savunuyorsun? garip ikileminin niteliði de
böylece aydýnlanmýþ olmaktadýr. Meðer bizim anladýðýmýz Halk
Savaþý ile yeni oportünizmin anladýðý Halk Savaþý ayrý kavramlarmýþ! Onlara göre ilerici askeri darbeler de halk savaþýymýþ!
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Ýþte özet olarak yeni oportünizmin Milli Demokratik Devrim
anlayýþý budur.
Maonun Yeni Demokratik Devrim Teorisine göre:
1 Milli Demokratik Devrim özünde köylü devrimidir.
2 Devrim ordusunun temel gücü köylülerdir.
3 Belirleyici alan kýrlardýr.
4 Halk Savaþý, köylü ordusunun kýrlardan þehirleri fethetme savaþýdýr.
5 Ýþçi sýnýfýnýn öncülüðünün objektif þartlarý Milli Demokratik Devrimde bölünmez bir bütün olarak mevcuttur.
6 Yarý-sömürge ve yarý-feodal ülkelerde, proletaryanýn öz
örgütünde iþçilerin çoðunlukta olmasý þart ve gerekli deðildir. Hatta genellikle yoksul köylüler çoðunluktadýr.
Yeni oportünizmin Milli Demokratik Devrim Teorisine göre:

1 Milli Demokratik Devrim özünde köylü devrimi deðildir.
2 Devrimin temel gücü köylüler deðil iþçilerdir.
3 Belirleyici alan kýrlar deðil þehirlerdir.
4 Halk Savaþý ile cunta hareketleri ayný þeylerdir.
5 Hayýr, iþçi sýnýfýnýn önderliðini tayin eden üretici güçlerin
geliþme seviyesidir.
6 Proletaryanýn öz örgütünde iþçiler mutlak bir çoðunluða
sahip olmalýdýr.
Ýþte Marksizm-Leninizm ve Mao Tse-Tung çizgisi ve de kapitalist olmayan yolu milli demokratik hareket etiketi altýnda savunan bizim sözde Maoistlerimiz (!). Görüldüðü gibi yeni oportünizmin Maoculuðu sadece lafýzdadýr, gerçekte ise Maoculukla
bu oportünizmin hiç bir ilgisi yoktur. Eðer bir Maoculuk varsa, o
da, köylülerin devrimci potansiyelinin doðru deðerlendirilmesinde
yatmaktadýr. Oysa bu oportünizm temelde, köylülerin devrimci
potansiyelini küçümseyen sað oportünist Chen Tu Hsieunun çizgisinin derinleþtirilmesinden baþka bir þey deðildir!
Ýþte Marksizm-Leninizm ve Mao Tse-Tung düþüncesi ve de
yeni oportünizmin Campus Maoist çizgisi! Latin-Amerikadaki Milli
Demokratik Devrim stratejik tezini savunan sað oportünist, pasifist
ve de hain olan Marksist partiler ne kadar Maoist iseler, yeni
oportünist fraksiyon da bir o kadar Maoisttir! Böyle pasifist bir
fraksiyonun Maonun düþüncelerini rozet yapmaya kalkmasý kadar, büyük proleter devrimci Mao Tse-Tunga ve onun Leninizm
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doðrultusundaki düþüncelerine daha büyük hakaret olamaz herhalde! Ancak bu revizyonizmin çok klâsik bir yöntemidir. Revizyonizm görünüþte daima proleter devrimci çizgiye sahip çýkar. Ve
revizyonistlikleri tescil edilmiþ bütün revizyonistleri ve onlarýn çizgilerini görünüþte en sert biçimde eleþtirir. Fakat temelde ayný revizyonist çizgiyi daha akýllýca, devrimci lafýzlarla sürdürür. Örneðin,
Kautsky. Bernstein revizyonizmine karþý en sert eleþtirileri yönelten Kautsky, temelde revizyonizmin akýllý bir savunmasýndan baþka
bir þey yapmamýþtýr. Bu nedenle yeni oportünizmin, modern revizyonizmi ve kapitalist olmayan yolu görünüþte eleþtirmesi ve
revizyonist ilan etmesi görevi gereðidir!
PROLETER KÜLTÜR DEVRÝMÝ
Kapitalizmin mi, yoksa sosyalizmin mi kazanacaðýný bütün
bir tarihsel çaðý alacak, uzun ve dolambaçlý bir mücadelenin sonucu tayin edecektir.
Maonun bu önemli önerisini Marksda, özellikle Leninde
görmekteyiz. Marks, Gotha Programýnýn Eleþtirisinde kapitalizmden sýnýfsýz topluma geçiþin ancak proletarya diktatoryasý altýnda
mümkün olacaðýný söylemektedir. Lenin ise, bu zorunluluðu açýk
bir þekilde belirtmektedir: Kapitalizmden komünizme geçiþ tüm
bir tarihsel çaðý temsil eder. Bu çað sona erene kadar sömürenler
restorasyon umudunu ister istemez beslerler ve bu umut restorasyon giriþimlerine dönüþür (...) (Tek bir ülkede bile olsa) devrilmesi yüzünden direnci on misli artan ve gücü sadece enternasyonal
sermayenin gücüne deðil, ayný zamanda alýþkanlýk gücüne, küçük
üretim gücüne de dayanan burjuvazi. Çünkü maalesef küçük üretim dünyada hala pek yaygýndýr ve küçük üretim gün be gün, saat
be saat kendiliðinden ve kitlevi bir ölçüde durmadan kendisini
oluþturur. (Lin Piaonun ÇKPnin IX. Kongresindeki raporundan)
Marksýn ve özellikle Leninin bu önerilerinden hareket eden
Mao Tse-Tung, sosyalist devrimi yapmýþ bir ülkede;
1) Emperyalizmin dünyada var olduðu sürece,
2) Özünde köylü mülkiyeti sayýlabilecek küçük üretimin
hayatiyetini sürdürdüðü kolektif mülkiyet olduðu sürece (Sosyalist
toplumda sosyalist mülkiyet bilindiði gibi, kolektif ve kamu mülkiyetleri biçimindedir.),
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3) Sýnýflý toplumlarýn bin yýllýk kalýntý ve alýþkanlýklarýnýn etkisi ile, sosyalist devrimden sonra kapitalizmin restore edilmesinin
her zaman mümkün olduðunu belirterek, proletarya diktatoryasý
altýnda da sýnýf mücadelesinin devam edeceðini, bu nedenle ideolojik ve kültürel alanda, üst-yapýda siyasi bir devrimin zorunlu olduðunu söyleyerek Proleter Kültür Devrimi þiarýný ortaya atmýþtýr.
Liu Shaochi nin Kapitalizmin mi, sosyalizmin mi kazanacaðý sorunu artýk çözümlenmiþtir. Sosyalist ekonomi geliþtikçe, üretici güçler
geliþtikçe artýk geriye dönüþ mümkün olamaz anlamýndaki revizyonist tezine karþýlýk, sosyalist bir toplumda ideolojik ve kültürel
alandaki, üst-yapýdaki siyasi devrimin nihai zaferine kadar kimin
kazanacaðýnýn önceden kestirilemeyeceðine iliþkin Sosyalizm mi,
yoksa kapitalizm mi kazanacak belli deðildir ünlü tezini formüle
etmiþtir. (Bu tez sadece Liu Shaochi yi deðil, ayný zamanda Sovyetlerde sýnýf mücadelesinin artýk sona erdiðini, bu nedenle SBKP
nin, sadece proletaryanýn deðil, bütün halkýn partisi haline geldiðini söyleyen Kruþçev revizyonizmini de eleþtirmektedir.)
Maonun Marksizm-Leninizm hazinesine ikinci büyük katkýsý da budur.
Bilindiði gibi, burjuva devrimlerinde burjuvazi kendi ideolojisini devrimi yapar yapmaz egemen kýlmýþtýr. Muzaffer burjuvazi,
burjuva mülkiyet hakkýný, insan haklarý beyannamesine kaydetti,
burjuva parlamenter meclisler kurdu, kendi ahlakýný üstün kýldý,
yeni bir öðretim yarattý ve bununla orta çað felsefesini kovdu.
Baþlangýçta feodal ideolojiler bir süre direndiler ve hemen etkilerini yitirmediler.
Fakat objektif çeliþkiler geliþtikçe, yeni üretici güçler geliþtikçe
etkinliklerini yitirdiler ve artýk geçmiþe dönüþ giderek imkansýzlaþtý.
Sosyalist bir toplumda üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýnda
objektif bir çeliþki yoktur. Üretimin sosyal niteliði ile sosyalist mülkiyet tam bir uygunluk halindedir. Üretici güçlerin geliþmesine engel teþkil etmezler, tam tersine geliþtirirler.
Sosyalist bir toplumda üretici güçlerin geliþmesini engelleyen objektif bir çeliþki olmadýðý halde kapitalizm neden restore edilebiliyor da, örneðin kapitalist toplumda feodalizm neden restore
edilmiyor? Açýklayalým:
1) Bir kere kapitalizm (sanayi kapitalizmi) ve sosyalizm sanayi devriminden sonra ortaya çýkmýþ olup, ileri teknolojinin ürü-
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nü olan düzenlerdir. Makina çaðýnýn toplumsal düzenleridir. Bu
anlamda üretici güçler geliþtikçe, ekonomiye teknoloji egemen
oldukça feodal kalýntýlar ve ideolojiler giderek geriler ve yerini yeni
düzenin kapitalist düzenin ideolojisine býrakýr. Artýk geriye dönüþ
imkansýzdýr.
2) Asýl önemli olan neden her iki devrimin niteliklerine
iliþkindir. Sosyalist topluma kadarki bütün düzenlerde sýnýf mücadelesi bir sömürücü sýnýfýn yerine baþka bir sömürücü sýnýfýn gelmesiyle sonuçlanmýþtýr. Temelde, üretim araçlarýndaki özel
mülkiyet deðiþmemiþ, sadece biçim ve el deðiþtirmiþtir. Ýkinci olarak, sosyalist devrime kadarki bütün devrimlerin iktidarýn ele geçirilmesi tek sorunu olmuþtur. Örneðin, burjuva ekonomisi feodalizmin baðrýnda geliþmiþ ve gürbüzleþmiþtir.
Burjuva ekonomik düzeni az çok olgunlaþýnca devrim olmuþtur. Bu nedenle burjuva devriminin ana görevi iktidarý ele alýp,
onu mevcut burjuva ekonomisiyle birleþtirmek olmuþtur. Oysa sosyalist devrimde iktidarý ele geçirmek sadece baþlangýçtýr. Büyük
çapta üretimi gerçekleþtirmek, sosyalist ekonomiyi yaratmak o güne
kadarki sýnýflý toplumlarýn yabancýlaþtýrýlmasýna maruz kalmýþ insanýn tabiatýný deðiþtirmek gibi görevleri vardýr. Bu nedenle sosyalist devrim sadece mülkiyet biçimini deðiþtirmek, sadece sosyalist
ekonomiyi yaratmakla sona ermez. Proletaryanýn sýnýf olarak ortadan kalkmasýna kadar üst yapýda siyasi bir devrim olarak devam
etmek zorundadýr. Bu ihmal edilir veya önemsenmezse yani ideolojik ve kültürel mücadele, üretici güçlerin geliþtirilmesi ile beraber
yürütülmezse kapitalizmin restore edildiði görülür.
Görüldüðü gibi, sosyalizm öncesi toplumsal düzenler için
doðru bir Marksist diyalektik analiz olan üretici güçler geliþtikçe
eski ideolojinin yerini, yeniye býrakacaðý ve artýk geriye dönüþün
mümkün olmayacaðý tezi, sosyalist topluma teþmil ettirildiðinde,
sosyalist toplum ve düzen ile sosyalizm öncesi devrim ve düzenler
arasýndaki nitelik farkýndan dolayý revizyonist bir tez olmaktadýr!
Yeni oportünizmin sözcülerinden birisi Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýndan bir önceki üretim düzeninin ürünü olan ideoloji objektif çeliþkiler geliþtiði ölçüde gerilemek zorundadýr, artýk geçmiþe dönüþ imkansýzlaþýr sözünü alarak, eleþtirmektedir: Bu satýrlardaki modern revizyonizmin keskin kokusu
üzerine sayfalar dolusu yazý yazmak mümkündür. Geriye dönüþün
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mümkün olmadýðý tezini bilimsel sosyalizm mahkum eder. Üretici
güçler geliþtikçe eski ideolojinin yerini kendiliðinden yeniye býrakacaðý tezi Kruþçev revizyonistlerinin, Liu Þao Þinin karþý-devrimci
çizgisinin ta kendisidir. (Þ. Alpay, PDA, Sayý: 17, s. 375, italikler
bize aittir)
Bu, öküz altýnda buzaðý ararken öküzün altýnda kalan bir
küçük burjuva oportünistinin cehaletidir! Leninin belirttiði gibi bu
küçük burjuva entelektüel bozuntularý kadar bilgiç ve ukala ve de
bir o kadar da cahillerini yeryüzünde bulmak imkansýzdýr. Bu oportünist bayýmýzýn görüþüne göre ;
1) Ya sosyalist toplumda, üretici güçler ile üretim iliþkileri
arasýnda objektif bir çeliþki vardýr (bu objektif çeliþki sosyalist toplumda deðil de bu oportünist bayýmýzýn kafasýnda vardýr!);
2) Ya da geriye dönüþ mümkündür tezi sadece sosyalist
düzen için deðil de, sosyalizm öncesi toplumlar için de geçerlidir.
Yani bu bayýmýzýn kafasýnda tarihi materyalizmi katleden bir Mao
Tse-Tung vardýr (!)
OBJEKTÝF ÞARTLAR ESAS FAKTÖRDÜR
Objektif þartlarýn anlamý ve önemi:
Biz, Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda Türkiye proletaryasýnýn devrimde hegemonyasýnýn objektif þartlarý yoktur önerisi üzerine dört ayrý bölümde, oldukça detaylý bir þekilde
durduk. (Mesele son derece önemli olduðu için)
Yeni oportünizmin iddiasýnýn aksine bu sorun son derece
önemlidir. Sorun þu ya da bu, ikinci dereceden bir taktik sorunu
deðil, proleter devrimci hareketimizin gücü, potansiyeline iliþkindir.
Ve ideolojik ve politik eylem çizgimizin tayininde esas faktördür.
Milli Cephe politikamýzýn biçimini ve taktik þiarlarýmýzýn niteliklerini tayin edecek baþlýca etkendir. Devrimci hareketimizin ana çizgisini tayin eden bu son derece önemli sorunun tartýþýlmasýnýn bir
aydýn gevezeliði olduðunu iddia etmek ciddiye alýnacak bir þey
deðildir. Hele, bizim gibi Milli Demokratik Devrim aþamasýnda olan
ülkelerin Marksistleri için ikinci dereceden önemli olan, sosyalist
devrimi gerçekleþtirmiþ ülkelerin sorunlarýný tartýþma platformuna
getirerek cehaletin verdiði cesaretle revizyonizm kokusu aramaya kalkan küçük-burjuva entelektüel bozuntularýnýn bunu söyle-
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meleri son derece komik ve gülünçtür!
Bu küçük-burjuva oportünistlerinin öze iliþkin bu tartýþmayý,
örtbas etmek istemeleri son derece doðaldýr. Çünkü öncülüðün
objektif þartlarýnýn varlýðý veya yokluðu, bugün için proleter devrimciliðinin en saðlam ölçüsüdür. Marksist lafýzlar altýnda kendini
gizlemeye kalkýþan bu oportünist baylarýn, bu tartýþma bazýdýr. Nasýl
ki, turnusolun gerçek rengi bazýn içine sokulunca ortaya çýkarsa,
bunlarýn pembe renkleri de objektif þartlar tartýþmasýnda hemencecik ortaya çýkmaktadýr. Bu baylar ne kadar kývýrtýrlarsa kývýrtsýnlar,
objektif þartlar tartýþmasýnda yakayý hemencecik ele vermektedirler!
Bir daha Türkiye proletaryasýnýn devrimde hegemonyasýnýn objektif þartlarý yoktur sözünün anlamýný ortaya koyalým. Anlamý açýktýr; Türkiyenin bugünkü iktisadi geliþme seviyesi proletaryanýn milli baðýmsýzlýk mücadelesinde öncü olmasýna imkan vermemektedir. Bu dönemde proletarya iktidar mücadelesi yapamaz. Dolayýsýyla küçük-burjuvazinin yedek gücüdür, yani içinde
bulunduðumuz dönem Milli Demokratik Devrim aþamasý deðil,
küçük-burjuvazinin emperyalizme karþý yürüttüðü iktidar mücadelesi dönemi, Milli demokratik hareket dönemidir.
Bu dönemde radikal küçük-burjuvazi önderdir, bu nedenle bizim görevimiz onlara destek olmaktýr, Milli Cephe politikamýz bu aþamada dostluk-destek-eleþtiri politikasýdýr, proletaryanýn öz örgütü bu aþamada kurulamaz, bizim partimiz Milli
Cephedir incileri hep bu Türkiye proletaryasýnýn devrimde hegemonyasýnýn objektif þartlarý yoktur, ana mihverinden çýkmaktadýr.
Bunun politik ve pratik çizgimize ve de taktik þiarlara yansýmasýný
eski FKF baþkaný Yusuf Küpeli arkadaþ son derece açýk bir þekilde
ortaya koymaktadýr: ... FKFnin, þehir küçük-burjuvazisi ile girdiði
ortak eylemlerin çoðunda bu kliðin mensuplarý (yeni oportünizm
kastediliyor - M. Ç.) býrakýn sloganlarý onlar atsýn, siz peþlerinden
yürüyün... vs. gibi öðütlerde bulunmuþlardýr... Mustafa Kemal
yürüyüþünde, Amerikaya dokunmadan sadece siyasi iktidara karþý
soyut bir takým sloganlar ortaya atan Kadri Kaplaný desteklemiþler
ve militanlara þimdilik böyle yapsak bir zararý olmaz, aþama aþama
gider ileride Amerikaya karþý da slogan atarýz diyerek öðütte bulunmaya kalkmýþlardýr. Yargýtay yürüyüþünde küçük-burjuva temsilcilerinin peþinden sessizce yürümemizi öðütlemiþlerdir. (Ýleri,
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s. 11, Ýtalikler bize aittir - M. Ç.)
Görüldüðü gibi, bu sorunun ortaya koyuluþ þekli, saflarýmýzdaki küçük-burjuva reformizminin yankýsý olan yeni oportünizm
ile proleter devrimci çizgi arasýndaki Çin Seddini çizmektedir. Elbette bu denli önemli bir sorun üzerinde uzun uzun durulmasý
gerekir. Nitekim de duruldu. Proleter devrimcisi odur ki, bir sürü
Marksist-Leninist lafýzlarla süslenmiþ olan laf salatalarý arasýndan
proleter devrimci çizgiyi gerçekten sapýttýracak, çarpýttýrabilecek nitelikte temel oportünist öneriyi bulur ve onu çürüterek, teþhir eder.
Ýþte budur devrimci tutum!
HEGEMONYANIN OBJEKTÝF ÞARTLARININ
VARLIÐI TARTIÞILAMAZ!
Emperyalist dönemde, proletaryanýn hegemonyasýnýn objektif þartlarý tartýþýlamaz. Leninizm, bu tartýþmayý, Kautskynin üretici güçler teorisi ile birlikte tarihin çöp tenekesine atmýþtýr. Geri
kalmýþ ülkeler için devrimci yol olarak Kapitalist olmayan yolu
öneren modern revizyonizm bile hiç olmazsa görünüþte Leninizmin bu temel ilkesine karþý çýkmamaktadýr. Çünkü bu temel ilkeye karþý çýkmak daha iþin baþýnda kendini revizyonist ilan
etmektir. Oysa revizyonizmin yöntemleri çok daha ince ve akýllýcadýr (onlar, sömürge ülkelerdeki proleter devrimlerini, sanayi proletaryasýna dayanmadýðý gerekçesiyle ikinci dereceden devrimler
olarak ilan ettiklerinden, onlar için milli demokrasi devletinin,
küçük-burjuva radikalleri veya proleter devrimcilerinin önderliðinde kurulmuþ olmasý pek önemli deðildir) Bizdeki yeni oportünizm,
o kadar ince ve kývrak olmadýðý için Leninizmin II. Enternasyonal
müzesine kaldýrdýðý Kautskynin üretici güçler teorisini, bu evrede
iþçi sýnýfýnýn iktidar mücadelesi yapmasý imkansýzdýr. Çünkü üretici güçlerin geliþme seviyesi yetersizdir diyerek tezgahlamaya
kalkmýþtýr. Böylece niteliði daha baþlangýçta ortaya çýkmýþ oldu.
Bilindiði gibi, can çekiþen kapitalizm, ülkenin ekonomik ve
sosyal otonomisini kýrarak milli özel ekonomileri, dünya ekonomisi denilen bir zincirin halkalarý haline dönüþtürmüþtür. Bu nedenle, artýk, kapitalist ülkelerin proletarya devrimlerinin, yarý-sömürge
ve sömürge ülkelerin demokratik devrimlerinde proletarya hegemonyasýnýn, objektif þartlarýnýn varlýðý tartýþýlmaz bir ilkedir. Kauts-
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kynin üretici güçler teorisinde ifade bulan tek tek ülkelerin üretici
güçlerinin seviyesinin tetkiki artýk geride kalmýþtýr. Artýk üretici güçlerin seviyesi ne olursa olsun her ülkede proletaryanýn devrimde
hegemonyasýnýn objektif þartlarý vardýr. Biz, Leninizmin bu temel
ilkesinin ýþýðý altýnda Türkiye proletaryasýnýn devrimde hegemonyasýnýn objektif þartlarý olgundur dedik ve diyoruz.
Stalin, Leninizmin Meselelerinde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde proletarya hegemonyasýnýn objektif olarak
tartýþýlamayacaðýný, hiçbir mugalataya yer býrakmayacak bir þekilde
açýkça ortaya koymaktadýr: Milli mesele, proletarya devrimi genel
meselesinin bir bölümüdür... Sömürgelerin ve baðýmlý ülkelerin
alabildiðine sömürülebildiði ve ezilebildiði çað tamamlanmýþtýr.
Sömürgelerde ve baðýmlý ülkelerde kurtuluþ devrimleri çaðý,
bu ülkelerin proletaryasýnýn uyanýþ çaðý ve onun devrimci hegemonyasý çaðý gelmiþtir.90
Niteliðinin devrimci kitleler tarafýndan çok çabuk farkedildiðini gören yeni oportünizm, kavram karýþýklýðý yaratarak zevahiri
kurtarmaya çalýþmaktadýr. Açýklayalým. Yeni oportünizmin bir sözcüsü devrimin objektif þartlarý ile proletaryanýn hegemonyasýnýn
objektif þartlarýnýn farklý kavramlar olduðunu iddia ederek, devrimci kriz ile devrimin objektif þartlarýnýn ayný kavramlar olduðunu söylemektedir. (Bkz. Þahin Alpay, PDA, Sayý: 17, s. 377)
Devrimin objektif þartlarý ile proletaryanýn hegemonyasýnýn
objektif þartlarý ayrý kavramlar deðil, ayný gerçeðin ayný anlamda
kullanýlan deyiþleridir. Emperyalist dönemde tarihin ileri götürücü
lokomotifi proletarya olduðu için, niteliði ne olursa olsun bu dönemdeki bütün devrimleri ancak ve ancak o zafere götürebilir. Bu
nedenle devrimin (Milli Demokratik Devrimin) objektif þartlarý ile
proletaryanýn hegemonyasýnýn objektif þartlarý ayný þeyler deðildir.
Bunlar anlamlarý deðiþik ayrý kavramlardýr demek, emperyalist dönemde herhangi bir devrimi proletaryanýn dýþýnda bir baþka sýnýf
gerçekleþtirebilir, demektir ki bu da Leninizme aykýrýdýr! Devrimin
objektif þartlarý ile devrimci durum (devrimci kriz) anlamlarý farklý
olan kavramlardýr. Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda açýkladýðýmýz gibi devrimci kriz, bir kývýlcýmdýr; devrimci mücadelede, Leninin deyiþiyle, kýsa bir andýr. Proletaryanýn varolan öncü90
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lüðünün objektif þartlarýnýn yanýnda subjektif þartlarý olgunlaþmýþ
olsa bile devrimci bir kriz yoksa devrim olamaz. Yani bu, bir devrimin olabilmesinin ön þartýdýr. (Biz, Sað Sapma, Devrimci Pratik ve
Teori yazýsýnda proletaryanýn hegemonyasýnýn objektif þartlarý ile
karýþmamasý için buna devrimin objektif þartý dedik ve ne anlamda kullandýðýmýzý da bir parantez açarak belirttik)
Devrimci kriz kavramý Leninin belirttiði gibi sadece proletarya devrimleri veya XX. yüzyýldaki devrimler için deðil tarihteki
bütün devrimler için (örneðin Fransýz devrimi için de) geçerlidir.
Ve devrimci kriz, ülkenin iktisadi geliþme seviyesine birinci dereceden baðlý deðildir. Ayrýca her devrimci kriz de bir devrime yol
açmaz. Ayný zamanda subjektif þartlarýn olgunlaþmýþ olmasý gerekir. Kýsaca özetlersek, dünyanýn herhangi bir ülkesinde devrimin
olabilmesi için :
1) Ülkenin iktisadi geliþme seviyesinin yeterli olmasý gerekir. (Devrimin objektif þartlarýnýn olgunlaþmýþ olmasý gerekir)
2) Proletaryanýn bilinçlenme ve örgütlenme seviyesinin yeterli olmasý gerekir.
3) Ayrýca bir de ülke çapýnda genel bir krizin olmasý gerekir.
Bilindiði gibi birinci þart emperyalist dönemde her ülkede
mevcuttur. Bu nedenle bir ülkede iþçi sýnýfýnýn iktidara gelip gelmeyeceðini tayin eden ikinci ve üçüncü faktörlerdir.
Bu iki unsurun varolduðu aþamaya Devrim Aþamasý denir.
H. Kývýlcýmlý bu aþamaya Devrim Konaðý demektedir. Kývýlcýmlý: ...
sosyal geliþim iki konakta olur. 1) Evrim aþamasý 2) Devrim aþamasý.
Sýnýflý bir toplumda evrim aþamasý uzun sürer. Bir sosyal sýnýf iktidarý; verili üretim iliþkileri çerçevesinde, uzlaþmazlýklarý uzlaþtýrýp
biriktirir. Biriktirim son haddine geldi mi, üretim iliþkilerinin çerçevesi çatlar. Oldukça kýsa süren DEVRÝM AÞAMASI baþlar. Bu altüstlükler sýrasýnda ÝKTÝDAR; bir sosyal sýnýf elinden baþka bir sosyal
sýnýf eline geçer. Asýl SOSYAL DEVRÝM politik devrimle tamamlanmýþ
olur diyerek içinde bulunduðumuz aþamanýn Evrim Konaðý olduðunu söylemektedir. Gerçekten de proletaryanýn öz örgütünün
olmadýðý, devrimci iþçi ve köylü militan kadrolarýn ortaya çýkmadýðý bir evre, evrim konaðýdýr. Ýçinde bulunduðumuz dönemin ayýrdedici özelliði budur. Proleter devrimcilerinin bu aþamadaki dili
Almancadýr; devrimci bir durum olsa bile Almanca hitabet deðiþ-
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meyecektir. Ancak proletaryanýn öz örgütü kurulup, kitleleri bilinçlendirmede belli bir mesafe katedildikten sonra, herhangi bir devrimci kriz döneminde proleter devrimcilerim dili Fransýzca olabilir.
(Bilindiði gibi, Marksist literatürde, Almanca ricat, örgütlenme ve
bilinçlendirme, Fransýzca ise taarruz anlamlarýnda kullanýlýr)
Elbette herþeyin devamlý altüst olduðu bir dünyada bütün
bu aþamalarý mekanik bir þekilde sýralayamayýz. Fakat kesin olarak þu söylenebilir; herhalükarda, belli bir subjektif birikim
oluþmadan ne Fransýzca konuþulabilir, ne de devrim konaðýnda
olunabilir!91
Yeni oportünizmin bu eyyamcý sözcüsü, oportünist önerisini çaðýmýzdaki bütün oportünistlerin baþvurduðu klasik yola
baþvurarak, yani Leninden atýfta bulunarak kanýtlamaya
çalýþmaktadýr. Leninin Ýki Taktikteki (s. 20-21) Rusyanýn ulaþmýþ
olduðu iktisadi geliþme seviyesi ve geniþ proletarya yýðýnlarýnýn
ulaþmýþ olduðu bilinç ve örgütlenme derecesi...Ýþçi sýnýfýnýn þu anda
ve tam olarak kurtuluþunu imkansýz kýlmaktadýr sözleri ile proletaryanýn devrimde öncülüðünün objektif ve subjektif þartlarý tam
olarak olgunlaþmamýþtýr anti-Leninist tezini doðrulamaya çalýþmaktadýr. (Bkz. Þ. Alpay, PDA, Sayý: 17, s. 373) Bilindiði gibi, Lenin
Rusyanýn iktisadi geliþme seviyesi devrim için yetersizdir derken
demokratik devrimi deðil de sosyalist devrimi kastetmektedir. Tekelci kapitalist dönemde Devrimin objektif þartlarý bütün dünyada mevcuttur Leninist ilkesindeki objektif þartlar mevcuttur
sözcüðü, 1905 Rusyasý gibi burjuva devrimini yapmamýþ ülkelerde
sosyalist devrim için deðil demokratik devrim için geçerlidir. Ve
Lenin bu sözü, burjuva demokratik aþamada derhal bir iþçi hükümeti kurulmasýný öneren Parvus ve Trotskye karþý söylemektedir.
91
Marksist çevrelerde Leninin Devrimci Durum teorisi, bugün yarý-sömürge ülkelerde tartýþma konusudur. Bazýlarý bunun halk savaþý vermek zorunda olan ülkeler için
deðil de kapitalist ülkeler için geçerli olduðunu iddia etmektedir. Örneðin CKP Genel
Sekreteri Beþir Hacý Ali. Diyor ki, B. H. Ali, Durumu doðru deðerlendirememizin hemen
akla gelen sebeplerinden biri de... devrimci bir durumun geliþmesi konusunda yaptýðýmýz
deðerlendirmelerin yüzeyde kalýþýdýr. Komünist Partisinin inandýðý, Kasým 1954de þartlarýn
bir ulusal kurtuluþ savaþý vermemiz için elveriþli bir olgunluða eriþmemiþ olmasýydý. Çünkü
Leninin koyduðu þartlar henüz gerçekleþmemiþti. Ne var ki, Leninin koyduðu bu þartlarýn
kapitalist ülkelerle ilgili olduðunu ve askeri eylemlerle genel ayaklanmanýn farkýný unutuyorduk. (Cezayir Kurtuluþ Mücadelesinden Alýnacak Bazý Dersler. Gerilla Savaþý ve
Marksizm, s. 320)
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Görüldüðü gibi, Proleter Devrimci Aydýnlýkýn yazarý her çeþit oportünizmin baþvurduðu malum yöntemle, yani mekan ve zaman
mefhumlarýný dikkate almayarak yaptýðý aktarmalarla zevahiri kurtarmaya çalýþmaktadýr.
Ne tuhaf ve de ne komik ki, bu rastgele, oportünizmin
malum yöntemi ile yapýlan aktarmalar arasýnda, Türkiye proletaryasýnýn devrimde öncülüðünün objektif þartlarýnýn olgunlaþmasý
için üretici güçlerin geliþmesi gerekir diyen yazarýn yazýsýnda, kendi
menþevik tezini çürüten Pekin Reviewdan yapýlan þu aktarma da
yer almaktadýr : iþçi sýnýfýnýn iktidara gelip gelemeyeceðini tayin
eden üretici güçlerin eriþmiþ olduðu düzey deðildir. Bunu tayin
eden, objektif olarak, devrimci bir durumun mevcut olup olmadýðý
ve subjektif olarak, geniþ devrimci yýðýnlarý siyasi iktidara yönelen
cesur bir mücadelede yöneten bilimsel sosyalizmle teçhiz edilmiþ
devrimci bir partinin mevcut olup olmadýðýdýr. (Bkz. PDA, Sayý:
18, s. 381, italikler bize ait-M.Ç.) Görüldüðü gibi yeni oportünizmin
iddiasýnýn aksine bizim de belirttiðimiz gibi, iþçi sýnýfýnýn devrimde
hegemonyasýný tayin eden o ülkenin iktisadi geliþme seviyesi deðildir. Çünkü hegemonyasýnýn objektif þartlarý, emperyalist dönemde, bütün ülkelerde mevcuttur. Tayin eden faktörler, iþçi ve yoksul
köylü kitlelerinin bilinçlenme ve örgütlenme dereceleri ile bir krizin
mevcut olup olmamasýdýr.
Ýþte oportünizm bu þekilde kendi kendini çürüten aktarmalar ile anlam ve kavram karýþýklýklarý yaratarak kývýrtabileceðini
zanneder. Sadece kendisi zanneder tabii!
Ayný yazar bakýn daha neler diyor: Biz herhangi bir yerde
proletaryanýn önderliðinin objektif þartý (þartlarý kastediliyor-M.Ç.)
olarak kapitalizmin ileri bir geliþme düzeyine ulaþmýþ olmasý, proletaryanýn çoðunluðu meydana getirmesi gibi þartlar ileri sürmedik. Leninizmin Ýlkelerinden ithamlarýna dayanak bulmaya
çalýþanlar gerçekten pek gülünç duruma düþüyorlar.(Þ. Alpay, PDA,
Sayý: 17, s. 379)
Ýlahi Proleter Devrimci Aydýnlýkýn yazarý, Kautsky bile mezardan çýksa dünyanýn bu döneminde Türkiye gibi yarý-sömürge
bir ülke için bunlarý söylemez. (Kautsky ve menþevikler bunu emperyalizmin 1. bunalým devresinde sosyalist devrim ve sosyalizmin
o ülkede baþarýya ulaþmasýna iliþkin söylüyorlardý) Bunlarýn aynýný
emperyalizmin III. genel bunalým devresinde Türkiye gibi yarý-sö-
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mürge ve yarý-feodal bir ülkede söylemek politik intihar demektir.
En geri zekalýlar bile bu tezi bu þekli ile ileri sürmezler! Evet, sizler
bunlarý söylemiyorsunuz. Sizler sadece ve sadece Türkiyenin ekonomik geliþme derecesi, Milli Demokratik Devrimde proletaryanýn
hegemonyasý için yeterli deðildir., Bu dönemde üretici güçlerin
bugünkü seviyesinin elveriþsizliðinden dolayý öncü küçük-burjuva
radikalleridir diyorsunuz. Kautskynin üretici güçler teorisinin aynýný
önermiyorsunuz. Sadece bu teoriyi yarý-sömürge ve yarý-feodal bir
ülkenin somut pratiðine uyguluyorsunuz. Hepsi bu kadarcýk!
Ýþte bizim geçen yazýmýzdaki kastettiðimiz hortlatýlan II.
Enternasyonal oportünizmi budur. Menþevizm budur!92
Bu menþevizmi bu yazarýn yazýsýnýn her bölümünde görmek mümkündür. Birkaç eðlendirici örnek verelim. Sað Sapma,
Devrimci Pratik ve Teori yazýsýný eleþtirerek bakýn ne diyor: Yazýnýn bir yerinde çok kýsaca, iþçi sýnýfýnýn devrimde önderliðinin subjektif þartlarýnýn mevcut olmadýðýný bu bakýmdan iþçi sýnýfýnýn bugün
devrimin önderi (fiili olmasý gerekir - M. Ç.) olduðunu savunmanýn
oportünizm olduðu belirtildikten sonra bütün yazý boyunca potansiyel öncülükten, objektif þartlarýn ne kadar olgun olduðundan dem
vurulmaktadýr. (Þ. Alpay, PDA, Sayý: 17, s. 374, Ýtalikler bize ait)
Görüldüðü gibi, iþçi sýnýfýnýn devrimde önderliðinin objektif þartlarý olgundur sözünden bu bay, Türkiyede üretici güçlerin
seviyesi çok yüksektir, Türkiye sanayiinde büyük çapta üretim egemendir; iþçilerin köylülükle ve özel mülkiyetle baðlarý büyük ölçüde kopmuþtur, vs.yi anlamaktadýr. Menþevizm bu yazarýn o kadar
iliklerine iþlemiþtir ki, Ýþçi sýnýfýnýn zayýf ve cýlýz olmasýný ve de
iþçilerin köylülükle baðlarýnýn mevcudiyeti meselesini (sanki bu
eleþtiriliyormuþ da) ilk defa biz yazmadýk, M. Belli iþçi sýnýfýnýn
durumunu bizim gösterdiðimizden çok daha kötü göstermiþtir.
diyerek kendisine yöneltilen eleþtirinin ne olduðunu bir türlü anlayamamaktadýr.93 Bu menþevik kafa þunu hiç ama hiç anlamýþ deði92
Menþevikler, yeni oportünizmin söylediðinin aksine týpký (Yeni oportünizmin önerdiði
gibi) iþçileri bilinçlendirme ve örgütlendirme mücadelesinin her dönemde yapýlmasý
gerektiðini söylemiþlerdir. Yani, bu mücadeleyi menþevikler ertelememiþlerdir. Onlar
sadece Rusyada 1900-17 yýllarý arasýnda Rus proletaryasýnýn iktidar mücadelesini
yapamayacaðýný söylemiþlerdir.(Yeni oportünizm de Türkiyede bu dönem için bunu
önermektedir.
93
Bkz., Proleter Devrimci Aydýnlýk, Sayý: 17, s. 376-377.
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ldi: Bir ülkede iþçi sýnýfýnýn zayýf ve cýlýz olmasý, iþçilerin büyük çoðunluðunun köylülükle baðlarý olmasý ayrý þeydir, iþçi sýnýfýnýn devrimde hegemonyasýnýn objektif þartlarýnýn mevcut olmasý ayrý þeydir!
Gelelim iþin en komik kýsmýna. Proleter Devrimci
Aydýnlýkýn bu yazarý diyor ki; objektif þartlarýn subjektif þartlardan
önce geldiði doðrudur. Bu açýdan, bilinçlenmeyi ve örgütlenmeyi
geciktiren objektif þartlarýn geçmiþi izahta önem taþýdýðý ama bugün artýk öncülüðün objektif þartlarýnýn mevcut olduðu ileri sürülebilir. (Þ. Alpay, PDA, Sayý: 17, s. 373, siyahlar bize aittir. -M. Ç.)
Oysa ayný yazar Aydýnlýkýn 12. sayýsýnda bakýn ne diyor. Proletaryanýn öncülüðü, kiþilerin subjektif niyet ve isteklerine baðlý olan
bir þey deðildir. Kendi niyet ve isteklerini somut þartlarýn, gerçeklerin yerine koyan kiþi idealisttir, devrimci deðildir. Devrimci somut
þartlarýn somut tahlilinden hareket eder... Türkiyede proletarya
bugün devrime öncülük edebilecek objektif ve subjektif þarklara
tam olarak sahip deðildir. Devrimde öncülük kazanabilmesi için
proletaryanýn sahip olmasý gereken objektif þartlarý þunlardýr: önce,
proletarya bir sýnýf olarak, yani iþgücünden baþka satacak hiçbir
þeyi olmayan bir proleterler kitlesi olarak mevcut olmalýdýr. Esas
olarak büyük çapta kapitalist üretimin yapýldýðý sanayi alanýnda
toplanmalýdýr. Ancak böylelikle örgütlenmek ve disiplin altýna girmek için zorunlu olan þartlarý kazanabilecektir. Köylülükle, özel
mülkiyetle bütün baðlan tam olarak kopmalýdýr. Oysa Türkiye proletaryasý, bugün, çoðunlukla yarý-proleter niteliktedir. (Türkiyenin
Düzeni Üzerine, Aydýnlýk, Sayý: 12, s. 464)
Bizim Türkiyede proletaryanýn devrimde hegemonyasýnýn
objektif þartlarý olgundur sözümüzdeki Objektif þartlarýn olgunluðunu, üretici güçlerin geliþme seviyesinin çok yüksek olmasý
þeklinde anlayan bu menþevik yazar, Aydýnlýkýn 12. sayýsýndaki
önerilerinden vazgeçerek bu durum geçmiþe ait olabilir diyerek,
öncülüðün objektif þartlarýnýn þimdi ileri sürülebileceðini söylemektedir. Yani bu konuda, bu menþevik bayýmýza göre uzlaþýlabilir!
Bu menþevik yazara göre Türkiye 4-5 ay içinde harikalar yaratmýþtýr;
Amerikan emperyalizmi + iþbirlikçi burjuva + feodal mütegalibe
iktidarýnýn yönetimindeki Türkiye bu çok kýsa süre içinde dünyada
görülmemiþ dev bir adým atmýþtýr, büyük ölçüde, küçük çapta üretim yerini büyük çapta üretime býrakmýþtýr ve iþçi sýnýfýnýn köylülükle
baðlarý geniþ ölçüde kopmuþtur ve artýk þimdi proletarya devrimde
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öncülük edebilecek objektif þartlara sahip olmuþtur (!).
Ýþte budur oportünizmin birbiri ile çeliþen tezler arasýndan
yýlan gibi kývrýlarak saðdan en sola süratle kaymasý! Türkiyenin
iktisadi geliþme seviyesi sosyalist devrim için olgundur. diyen Emek
oportünizmi bile Türkiyeyi bu þekilde deðerlendirmiyor. Bu deðerlendirme Emek oportünizminin abartmalý ve yanlýþ deðerlendirmesinin bile çok ötesinde abartýlmýþ yanlýþ bir deðerlendirmedir.
(Aslýnda beþ ay içinde olan bu deðiþikliðin temelinde Emek oportünizminin üretim iliþkileri üzerine büyük uzmaný (!) K. Boratavýn
son 5 ay içinde yeni oportünizmin ideologu durumuna gelmesi
yatmaktadýr!)
Biz; Türkiye proletaryasý, kapitalist ülkelerin iþçi sýnýflarýna
nazaran zayýf ve cýlýzdýr, iþçi sýnýfýmýzýn köylülükle baðlarý mevcuttur, diyoruz. Ve iþçi sýnýfýnýn gücünü olduðundan daha fazla göstermeye çalýþan bütün oportünist görüþlere de karþýyýz!
1) Kavram karýþýklýðý yaratan
2) Lenini tahrif etmeye kalkan
3) Birbirini çürüten tezler ortaya atarak ve tahrif montajlarý
yaparak durumu kurtarmaya çalýþan
4) Birbiri ile taban tabana zýt olan her iki görüþ için de
eklektik bir anlayýþla mümkündür diyen bu bayýmýzýn ve bunun
gibilerinin tabiatý hakkýnda bakýn Lenin ne diyor: Bir oportünist,
tabiatý gereði, her zaman açýk ve kararlý bir tutum takýnmaktan
kaçýnacaktýr, her zaman orta yolu arayacaktýr, birbirini hariç tutan
iki karþýlýklý görüþ noktasý arasýnda her zaman bir yýlan gibi kývranacak ve her iki görüþle de birlik olmaya çalýþacak, küçük
deðiþikliklerle, þüphelerle, masum ve saygýlý tavsiyelerle olan görüþ
farklarýný azaltacaktýr. (Bir Adýn Ýleri Ýki Adým Geri, s. 241-242)
SOSYALÝST SÝYASÝ BÝLÝNÇ VE
PROLETER DEVRÝMCÝ SÝYASÝ MÜCADELE
Ýþte kitlelerini bilinçlendirmek ve örgütlemek proleter devrimcilerin en önemli görevlerindendir. Hangi evrede olursak olalým, kendi kendine en fazla sendikal bilince sahip olabilecek olan
iþçi sýnýfýnýn bu kendiliðinden bilincini sosyalist siyasi bilinç seviyesine yükseltmek ana görevimizdir. Ýþçi sýnýfýna sosyalist siyasi
bilinç götürmek için proleter devrimcilerinin eylem alaný sadece
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iþçi sýnýfý deðil, bütün millici sýnýflarýn alanýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik mücadeleleri içine girerek bu ekonomik hak ve istem mücadelesinin çerçevesi etrafýnda iþçi kitlelerini örgütleyerek ve bu
ekonomik mücadeleleri siyasi parolalarla cihazlandýrmaya çalýþarak,
bütün millici sýnýflara hitap eden geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýna giriþerek iþçi sýnýfýmýzýn bugünkü kendiliðinden
bilincini, sosyalist siyasi bilinç seviyesine yükseltmeliyiz. Ýþçi sýnýfýna bu aþamadaki dost ve düþmanlarýný göstererek, kendisinin tam
kurtuluþunun sosyalist devrimle mümkün olacaðýný ancak sosyalist devrime giden yolun Milli Demokrasi olduðunu belirterek sosyalist siyasi bilinç götüreceðiz.94 Budur iþçi sýnýfýna sosyalist siyasi
bilinç götürmek!
Kimileri bu aþamada, iþçi sýnýfýna sosyalist siyasi bilinç öteki milli sýnýflara da milli bilinç (azami sýnýf bilinci) götürülmesini
öngören Leninist ilkeye, sosyalist siyasi bilinç götürmeyi Sosyalist
Türkiye diye baðýrmak zannettikleri için karþý çakmaktadýrlar. Bakýn yeni oportünizmin iki sözcüsü bu konuda ne diyor: ... Ýþçi
sýnýfýna sosyalist bilinç götürürken, diðer Milli sýnýflara milli bilinç
götürmek gerekir... kategorik anlayýþý bizi, iþçi sýnýfý baðýmsýzlýk
için mücadele etmez, fabrikalarda Sosyalist Türkiye, öðrenciler
arasýnda Baðýmsýz Türkiye diye baðýralým gibi Aren oportünizminden kalan fikirlere götürmektedir. Anti-emperyalist mücadele en
çok iþçi sýnýfýnýn davasýdýr. Anti-emperyalist hareketlerin geliþmesi,
milli þiarlarýn ortaya atýlmasý en çok iþçi sýnýfýnýn bilinçlenmesine
yarar. Bu bakýmdan iþçi sýnýfýna ayrý bilinç, diðer millici sýnýflara
ayrý bilinç götürülmez. (Gün Zileli, Oral Çalýþlar, Milli Cephe Temel
Politikamýzdýr, Türk Solu, Sayý: 119, s. 12)
Ne yazýk ki beyler, biz iþçi sýnýfýna (yoksul köylüler de dahil)
ayrý bilinç yani sosyalist siyasi bilinç, öteki milli sýnýflara (sosyalist
siyasi bilinç deðil) ayrý bilinç götüreceðiz! Bilimsel sosyalizm hangi
94
Lenin, 1905de sadece þehir proletaryasýna deðil kýr proletaryasýna ve yoksul
köylülere bile sosyalist devrimin zorunluluðunun anlatýlmasýný önermektedir. ... RSDÝP,
proletaryanýn sýnýf partisi köy proletaryasýnýn baðýmsýz sýnýf olarak örgütlelenmesi yolunda,
yorulmadan çaba gösterir, bir an bile unutmadan ki, tarým proletaryasý onun çýkarlarý ile
köy burjuvazisinin çýkarlarý arasýnda çeliþki bulunduðunu açýklamak, ve ancak köylülerin
ve þehirlerin proletaryasýnýn burjuva toplumunun bütününe karþý ortak mücadelesinin
yoksul köylülerin bütün kitlesini yoksulluktan ve sömürüden gerçekten kurtarabilecek
biricik devrim olan Sosyalist Devrimin zaferini saðlayabileceðini anlatmak onun görevidir.
(Ýþçi Köylü Ýttifaký, s. 13, italikler bize ait - M. Ç.)
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aþamada olarsak olalým iþçi sýnýfýna kademeli bilinç deðil, sosyalist
siyasi bilinç götürmemizi emrediyor. Bu nedenle biz sosyalistler
iþçi sýnýfýna asýl hedefin ne olduðunu ve bu hedefe gitmede Milli
Demokratik Devrimin zorunlu bir durak olduðunu söyleyerek, bizim partimizin sosyalist bir parti olmasý gerektiðini belirterek sosyalist siyasi bilinç götürüyoruz. Bu aþamada milli burjuvazi ve küçük-burjuvazi (özellikle asker-sivil aydýn zümre) ile proletarya arasýnda hiçbir fark görmeyerek her ikisine de ayný bilinci götürmeyi
savunan sizler ise, hem iþçi sýnýfýna hem de milli ve küçük-burjuvaziye Bizim Partimiz Milli Cephe diyerek ayný örgütü hedef göstermektesiniz!95
Ýþte aramýzdaki küçücük ayrýlýk, yani gerçek sosyalist ile
küçük-burjuva oportünisti arasýndaki küçücük (!) fark da, burada
düðümlenmektedir. Ýçte milli demokratik hareket aþamasýnýn anlamý budur; devrimci proletaryayý küçük-burjuva radikallerinin yedek gücü haline getirmek isteyen menþevizm iþte budur! Hemen
görüleceði gibi, bu sað oportünist anlayýþ iþçi sýnýfýna sosyalist siyasi bilinç götürmeyi Sosyalist Türkiye diye baðýrmak þeklinde anlamaktadýr. Bu aþamada Sosyalist Türkiye þiarý atmak iþçi sýnýfýna
sosyalist siyasi bilinç götürmek demek deðildir. Tam tersine, iþçi
sýnýfýnýn dostunu ve düþmanýný karýþtýrmak, hedef saptýrmaktýr. Kýsacasý, yanlýþ bilinç götürme anlayýþý ile eski oportünizmin bilinç
götürme anlayýþý arasýnda temelde hiçbir fark yoktur. Her iki oportünist fraksiyon da, Sosyalist Türkiye þiarý atýlýnca sosyalist bilinç,
Baðýmsýz Türkiye diye baðýrýlýnca da Milli Bilinç (??!) götüreceðini
zannetmektedir!
Ýþçi sýnýfýnýn iktisadi ve demokratik hak ve taleplerini hedef
alan mücadelesi elbette proleter devrimci bir siyasi mücadele deðildir.96 Proleter devrimci siyasi mücadele olmasý için mücadelenin
tek tek patronlara karþý mücadele olmaktan çýkmasý gerekir. (Bu
ise sosyalist bir partinin sevk ve idaresinde, sosyalist siyasi bilince
95
Hem Milli Cephenin ilk adýmý olan iþçi sýnýfýnýn öz örgütü bu dönemde kurulamaz,
diyeceksiniz, hem de bu aþamada birinci mücadelemiz Milli Cepheyi kurmaktýr diyeceksiniz. Olmaz öyle þey, proletaryanýn öz örgütünü kurmadan Milli Cephe kurulmaz!
96
Sosyalist siyasi bilince sahip iþçi sýnýfýnýn mücadelesine sadece siyasi mücadele
demek, açýk bir deyiþ deðildir. Çünkü sosyalist siyasi bilince sahip olmayan iþçilerin
fabrika iþgallerinin de niteliði iktisadi deðil siyasidir. Lenin sosyalist siyasi bilince sahip
iþçilerin mücadelesine sosyal demokrat siyasi mücadele demektedir. Biz proleter devrimci
siyasi mücadele kavramýný bu anlamda kullanmaktayýz.
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sahip iþçi militan kadrolarýn yönlendirdiði iþçi kitlelerinin mücadelesi ile mümkün olur) Ýþçi sýnýfýnýn proleter devrimci siyasi mücadelesi, hangi aþamada olunursa olunsun sosyalizm içindir. Ancak
bu mücadele Milli Demokratik Devrim aþamasýnda anti-emperyalist ve anti-feodal niteliktedir.
Ýþçi sýnýfýnýn iktisadi hak ve talepleri mücadelesi demokratik bir mücadele olduðu için objektif deðer ve kapsamý bakýmýndan anti-emperyalist ve anti-feodal bir niteliktedir. Fakat özde
anti-emperyalist ve anti-feodal olan bu mücadele iþbirlikçi veya
milli burjuvaziye karþý olsun tek tek patronlara karþý sendikal bilinçle sürdürüldüðü için, Amerikan emperyalizmi ve iþbirlikçilerine
karþý kendi iktidarýný kurmak amacýný güden sosyalist siyasi bilince sahip iþçilerin proleter devrimci siyasi mücadelesi deðildir.
Özetlersek, iþçi sýnýfýnýn bugünkü iktisadi ve demokratik mücadelesi, özdeki anti-emperyalist ve anti-feodal niteliðine ve de zaman
zaman fabrika iþgallerine, Amerikan emperyalizmi + iþbirlikçi burjuvazi + feodal mütegalibe iktidarýnýn toplum polisi ile fiili
çatýþmalara yani siyasi niteliðe dönüþmesine raðmen proleter devrimci bir siyasi mücadele deðildir. Ýþçi sýnýfýnýn proleter devrimci
siyasi mücadelesi iþçi sýnýfýnýn öncü müfrezesi ile yürütülür. Sosyalist siyasi bilince sahip iþçilerin mücadelesinin nihai hedefi iþçi sýnýfý iktidarýdýr.
Bu amacýn zorunlu bir duraðý olan Tam Baðýmsýz ve Gerçekten Demokratik Türkiye için mücadele ediyor olmalarý, sosyalist siyasi bilincine sahip iþçilerin nihai hedeflerini unutmalarý veya
bir tarafa býrakmalarý demek deðildir. Genel olarak bütün sosyalistler ve özel olarak da onlar, Leninin deyiþiyle, Demokratik devrimi gözde büyütüp, gönüllerde yüceltmeden hem demokratik
devrim için hem de sosyalist devrim için mücadele ederler!
Biz, Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda iþçi
sýnýfýnýn son altý yedi ay içindeki en önemli hareketlerinden örnekler vererek (dokuz aylýk Ereðli grevini, Demir Döküm ve Singer iþgallerini seçmemizin nedeni, iþbirlikçi veya Amerikalý patronlara
karþý olmalarýndan dolayý deðildir. Ýþçi hareketleri içinde kapsam
ve kamu oyuna yansýmasý bakýmýndan en önemlileri olmalarýndan dolayýdýr. Bütün iþçi hareketlerini yazýmýzda gazete haberleri
gibi sýralayacak deðildik herhalde) Amerikan emperyalizmine tavýr alýþlar olduðunu söyleyerek, aylardan beri süregelen iþçi hare-
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ketlerini, iþçi sýnýfýmýzýn sýnýrlý da olsa kendi kendine sýnýftan, kendisi için sýnýf durumuna kayma belirtileri olduðunu söyleyerek, iþçi
sýnýfýnýn bu hareketleri üzerinde, o bölgelerdeki iþçi sosyalistlerin
rollerinin küçümsenemeyeceðini yazmýþtýk. (Bkz., Aydýnlýk Sosyalist Dergi, Sayý: 15, s. 205) Bizim bu sözlerimizi Proleter Devrimci
Aydýnlýkýn yazarý, Ýngilizlerin satýr arasý okuma dedikleri tahrifat
aktarmalarý ile ana tezden bir cümleyi soyutlayarak, canýnýn istediði þekilde yorumlamýþ! Ýþin en eðlendirici yaný, bu bayýmýzýn, iþçi
sýnýfýnýn bugünkü mücadelesinin niteliðini o yazýda açýk açýk yazmamýza raðmen, iþçi sýnýfýnýn bugünkü mücadelesinin proleter devrimci siyasi bir mücadele olduðunu söylediðimizi iddia etmesidir!
Biz, o yazýda, iþçi sýnýfýnýn bugünkü ekonomik mücadelesi
zaman zaman fabrika iþgalleri ile siyasi niteliðe dönüþtüðünü belirterek bu hareketlerin özünde Amerikan emperyalizmine karþý mücadeleler olduðunu yazmýþtýk. Ayrýca, gerek altmýþ yýllýk Türkiye
sosyalist hareketinin birikiminin gerekse de daðýnýklýðýna raðmen
proleter devrimci hareketimizin etkisinin sonucu, iþçiler arasýnda
sosyalist siyasi bilince sahip arkadaþlarýn var olduðunu ve bu arkadaþlarýn iþçi sýnýfýnýn iktisadi ve demokratik mücadelelerinde Kahrolsun Amerika, Baðýmsýz Türkiye, vs. gibi siyasi þiarlarýn ortaya
atýlmasýnda etkin olduklarýný belirtmiþtik. Gerçekten de iþçilerin
bu ekonomik hak ve talepleri mücadelesinde bazý siyasi þiarlar,
kimilerinin zannettiði gibi rasgele veya yanlýþlýkla ortaya atýlmýþ
deðildir. Örneðin, Metal-Ýþin bütün uyutma çabalarýna raðmen, dokuz ay süren Ereðli grevinde Kahrolsun Amerika, Baðýmsýz Türkiye gibi siyasi þiarlar ortaya atýlmýþsa, bu, Ereðlideki sosyalist
siyasi bilince sahip iþçi arkadaþlarýn tutarlý ve yürekli çalýþmalarýnýn
sonucunda atýlmýþtýr.97 Bu arkadaþlarýn bilinç seviyesi, Ankara ve
Ýstanbulda yayýn organlarý etrafýnda ahkam kesmeye çalýþan oportünist bozgunculardan çok daha yüksektir. Bu, yeni oportünizmin
iddiasýnýn aksine, proleter devrimci çizginin sadece gençlik hareketleri tarafýndan temsil edilmediðinin en somut örneðidir. Yeni
oportünizm bu gerçeðe sýrtýný dönerek, beyaz ve siyah renkler
arasýnda çeþitli tonlar olduðunu unutarak, sosyalist hareketin sadece
97
Bu arkadaþlarýn bir kýsmý, bu 9 aylýk grevdeki çalýþmalarýndan dolayý kýþkýrtýcý diye
iþten atýlmýþlardýr. Siz hiç, sosyalist bilince sahip iþçi gördünüz mü? diyen aydýn bayla
Ereðliye bir uðrayývermesini salýk veririz!
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devrimci gençlik tarafýndan temsil edildiðini söyleyerek; bu dönemde küçük-burjuvazinin Öncü olduðu sonucuna varmaktadýr.
Elbette bugün, iþçi sýnýfýmýzýn geniþ kitleleri, sendikal bilince bile
tam anlamýyla sahip deðillerdir. Ama hemen hatýrlatalým ki, bilimsel sosyalist anlayýþ siyah ile beyaz da çeþitli gri tonlarýn var olduðunu söyler. O nedenle dönüþme belirtileri, kendi kendine
sýnýftan, kendisi için sýnýf durumuna kaymaktadýr sözlerinin ne
anlama geldiði sosyalistler için hiçbir mugalataya yer býrakmayacak kadar açýktýr! (Tabii sosyalistler için!)
Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda, iþçi sýnýfýmýzýn geniþ kitlelerinin kendi kendine sýnýf olduðunu belirttikten
sonra, bu aþamada Proleter devrimcilerin yönettiði iþçi hareketleri ve yoksul köylülerin toprak iþgalleri bir tarafa býrakýlýrsa hangi
sýnýf ve zümre iþçi sýnýfýmýz gibi açýk olarak emperyalizme ve müttefiklerine kesin tavýr alýyor ve eylem ortaya koyuyor? sözümüzden hareket eden bu yazarýmýz, iþçi sýnýfýnýn proleter devrimci siyasi
mücadelesiyle iktisadi mücadelesini birbirine karýþtýrdýðýmýzý(!) ileri
sürmek akýllýlýðýný göstermektedir! Oysa iþçi sýnýfýnýn, bugünkü bilinç seviyesini o yazýnýn baþýnda belirttiðimiz için, burada kastedilenin iþçi sýnýfýnýn proleter devrimci siyasi mücadelesi olmadýðý
açýktýr. Objektif deðer ve kapsamý bakýmýndan anti-emperyalist ve
anti-feodal olan iþçilerin iktisadi ve demokratik mücadelelerinin,
zaman zaman fabrika iþgallerine ve iþbirlikçi iktidarýn toplum polisi ile çatýþmalara dönüþmesi Amerikan emperyalizmine ve onun
iktidarýna karþý bir tavýr alýþ deðil midir? Yoksul köylü ve Devrimci
Gençliðin dýþýnda bu þekilde iþbirlikçi iktidarýn faþist kuvvetleri ile
çatýþmaya varacak eylemler ortaya koyan baþka hangi sýnýf veya
zümre vardýr?
Bu soru, o yazýmýzda bugün yurt çapýnda esas mücadele
iþbirlikçilerle-Kemalistler arasýnda olmaktadýr. Proleter devrimcileri yeni yeni, o da gençlik hareketlerine dayanarak siyasi platformda yer almaktadýr diyerek bu aþamada küçük-burjuva radikallerinin
öncü olduðunu söyleyen bu oportünist yazara yöneltilmiþti. Bu
eyyamcý bayýmýz da, bu soruya cevap vereceði yerde ikinci dereceden sorunlar üzerinde polemik yaparak kývýrtmayý tercih etmiþtir!
O yazýmýzda özellikle belirttiðimiz meseleyi burada da belirtelim. Yurt çapýnda esas mücadele Kemalistler ile iþbirlikçiler
arasýnda deðil, proleter devrimcilerle Amerikan emperyalizmi
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arasýnda olmaktadýr. (Ýkinci Milli Kurtuluþ Savaþýmýzda, iþbirlikçileri
tek karþý-devrimci alternatif olarak gösterip, Amerikan emperyalizmini soyutlamak yanlýþtýr. Ama CHPyi Sað Kemalist ilan eden
bu yazar burada emperyalizmi kasýtlý olarak soyutlamaktadýr!) Emperyalizmin ilk boy hedefi Kemalist kadrolarýn çoðunun peþinden
gittiði Ecevit ve CHP deðil, proleter devrimcilerdir. Ýkinci Milli Kurtuluþ Savaþýmýzýn bu evresinde hapislerde yatanlar, þehit düþenler,
Saðlý-sollu Kemalistler deðil, Proleter Devrimcilerdir. Ama bu bay
kendine göre haklýdýr; çünkü bunlara göre, hapislere týkýlanlar, þehit
edilenler proleter devrimcileri deðillerdir ki, onlar anarþist, maceraperest, bir avuç sol haytadýr. Hakiki proleter devrimciler
ne þehit olur, ne de hapishanelere düþer, onlar cici Maoist fraksiyon olarak bu kitleyi bilinçlendirme aþamasýnýn devrimci yolunun
dergicilik olduðunu bilirler ve bu yolla iþçi ve köylü kitlelerini uyandýrmaya çalýþýrlar! Öyle ya, bu beylere göre, bu dönemde, ne proletaryanýn öncülüðünün ne de örgütünü kurmanýn objektif þartlarý
vardýr. Bu evre sadece dergicilik ve proletaryaya milli bilinç götürme dönemidir! Ne garip, ne komik ve ne acýklýdýr ki, bizim objektif
kapsamý bakýmýndan iþçi sýnýfýnýn bugünkü mücadelesinin özünde anti-emperyalist ve anti-feodal niteliðe sahip olduðunu söylememizi menþevizm olarak nitelendirmeye kalkan bu oportünist
yazarýn bakýn kendisi neler diyor; Bugün Türkiye iþçi sýnýfýnýn mücadelesi anti-emperyalist ve anti-feodal mücadeledir. (Þahin Alpay, Aydýnlýk, Sayý: 12, s. 409) Onbeþinci sayýya kadar Aydýnlýk Sosyalist Derginin Aydýnlýkta Dünya ve Türkiye baþlýklý yazýlarýnýn
kendilerinin politik çizgisini tayin ettiðini söyleyen yeni oportünizm
bakýn daha neler diyor; Singer iþçilerinin; Honçho Kommerin arabasýnýn ODTÜlü öðrenciler tarafýndan yakýlmasýnýn hemen ardýndan anti-Amerikan nitelikte bir eyleme girmeleri, ikinci Milli Kurtuluþ
Savaþýmýza güç katmýþtýr. Türkiye iþçi sýnýfý artýk ekonomik mücadeleden siyasi mücadeleye kaymaya baþlamýþtýr. (Okuyucu dikkat; biz sadece yönelme belirtileri demiþtik. M. Ç.)
Ýþte eleþtirmek için, tahrifat yaparak eleþtirmeye kalkmanýn
sonu. Pandora Kutusunu açmanýn sonu! Bu bayýmýzýn dün ak dediðine bugün kara demesi bizim için son derece doðaldýr. Bu
nedenle biz, kendisini kitlelerin önünde özeleþtiri yapmaya davet
etmiyoruz. Özeleþtiri mekanizmasý sadece hata yapan proleter devrimcilerine aittir! Ýlke istikrarý, entelektüel ahlâk ve kendi içinde
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görüþlerinde ilke birliðine sahip olmayan bu ilkeli birlik þebekesinin görüþleri, bütün birbirleri ile çeliþen tezleri, temelde þu tek
kelime ile özetlenebilir: KORKAKLIK! Bunlarýn ideolojisi korkaklýðýn
ve pasifizmin ideolojisidir. Bütün birbiriyle çeliþen teorik zýrvalarýn
altýnda yatan bu gerçeði bakýn yeni oportünizmin bir sözcüsü çok
güzel özetlemektedir; Gençler, güçbirliði bozguncularýna olduðu
gibi, gençliðin eylemine anarþizmi ve terörcülüðü sokmak isteyenlerle de mücadele ediyorlar. Gençlik eylemini; 27 Mayýs Anayasasýnýn meþruiyet sýnýrlarý dýþýna taþýrmak isteyen küçük-burjuva
anarþistleri karþýsýnda, gençler uyanýk devrimciler (!!??) olarak hareket ediyorlar. Polisten gelen bombalý tertiplere, suikast tekliflerine yüz vermiyorlar. (Doðu Perinçek: Aydýnlýk, Sayý: 7, s. 21, italikler
bize ait - M.Ç.)
Bu, Behice Boranýn icazetli sosyalizminin bir deðiþik ifade
tarzýdýr. Bu anlayýþa göre, 27 Mayýs Anayasasýnýn meþruiyet sýnýrlarý
dýþýndaki hareketler, 1) ya terörist, anarþist hareketlerdir, 2) ya da
polis provokasyonlarýdýr. Ankarada Tuslogu ve Amerikan Haberler Merkezini, Ýstanbulda Pan Amerikaný basýp, tahrip edenler acaba anarþistler miydi, yoksa ajanlar mýydý?
Ne dersiniz, meþruiyet sýnýrlarý içinde sosyalistçilik oynamaya kalkan küçük-burjuva entelektüel bozuntularý?
MAHÝR ÇAYAN
Haziran 1970
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AYDINLIK SOSYALÝST DERGÝYE
AÇIK MEKTUP*

Aydýnlýk Sosyalist Dergiden ayrýlmamýz üzerine söylentilerin ve spekülasyonlarýn yoðunlaþtýðý þu günlerde bu yazýlý açýklamayý zorunlu görmekteyiz.
Bu kýsa yazýda aynlmamýzýn nedenlerini ve görüþ farklýlýklarýmýzý çok kýsa bir þekilde özetleyecegiz. Türkiyedeki devrimci
hareketin çeþitli meselelerine (genel olarak devrimin yolu, Türkiyenin sýnýfsal iliþki ve çeliþkilerini, solun tarihinin deðerlendiriliþi
ve Türkiyeye özgü yol vs.) iliþkin görüþlerimizi etraflý bir þekilde
ortaya koyacaðýz.
I
Hakim sýnýflarýn sýnýrlý demokratik haklarý rafa kaldýrma ha* Bu yazý, Ertuðrul Kürkçü, Yusuf Küpeli, Münir Aktolga ve Mahir Çayan imzasý ile
1971 Ocak ayýnda KURTULUÞ YAYINLARI'ndan broþür olarak yayýnlanmýþtýr.
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zýrlýklarý içinde olduklarý, proleter devrimci hareketi ezmek için
oyunlarýn tezgahlandýðý þu günlerde, ilk bakýþta saflarýmýzdaki bu
bölünme hoþ bir þey deðildir. Ve hareketimize sempati duyan,
ama gerçek duruma yabancý olan pek çok arkadaþta bu ayrýlmanýn derin bir üzüntü ve endiþe yaratacaðý açýktýr.
Gerçekten de ayrýlmalarýn, bölünmelerin hoþ olduðunu iddia edecek deðiliz. Ne var ki, bütün gayretlerimize raðmen, birlik
amacý ile birlik-eleþtiri-birlik mekanizmasýný kullanarak, Aydýnlýk
Sosyalist Dergideki saðcý ideolojiyi bertaraf edemedik, Aydýnlýk
Sosyalist Dergideki saðcý ideolojiyi tartýþma ile bertaraf etmenin
ortamý olmadýðýna ve de iki ideolojinin ortasýnýn bulunamayacaðýna göre, ayrýlýk zorunlu olmuþtur. Çünkü, gerçek anlamda birlik,
bilimsel sosyalizmin temeli üzerinde kurulabilir. Birlik, þu veya bu
kiþinin etrafýnda kümelenme deðildir. Hareketin birliði, leninizmin
ilkeleri üzerindeki birliktir. Ve bu uzlaþmaz durumdan dolayý Aydýnlýk Sosyalist Dergiyi býraktýk.98 Unutmayalým ki, bugün için kötü
olan, yarýn için iyi birþey olabilir. Ve bugün, devrimci ilkeler üzerinde kurmaya baþladýðýmýz birlik, anýn üzüntü ve endiþelerini
memnuniyete çevirecek kadar güçlüdür.
II
Devrim yolu engebeli, dolambaçlý ve dikenli bir yoldur. Devrimci hareketin meseleleri, karmaþýk ve çözümü güç meselelerdir.
Bu þartlar altýnda sosyal sýnýf pusulasýnýn ayarýndaki bozukluklardan dolayý, bir devrimci harekette, hareketin ilkelerini deðiþik yorumlayan, ufak görüþ ayrýlýklarýnýn varlýðý, sað ve sol kanatlarýn
varlýðý kaçýnýlmaz bir olgudur. Bu kaçýnýlmaz olguda önemli olan,
birlik isteðiyle yola çýkmak ve karþýlýklý saygý çevresi içinde bu
görüþ ayrýlýlarýnýn temeline inerek, bilimsel sosyalizmin devrimci
ilkeleri üzerinde var olan bu farklýlýklarý gidererek, birliði saðlamaktýr.
Devrimci tutum budur. Yani görüþ ayrýlýklarý karþýsýndaki de98
Aydýnlýk Sosyalist Dergiyi býrakmayabilirdik. Öteki ideoloji ve ekibin ayrýlmasýný
önerebilirdik. Ama Aydýnlýk Sosyalist Dergi baþyazarlarýndan dolayý bugüne kadar ikinci
ideolojinin temsil edildiði bir organ olmuþtur. Kanýmýzca, Aydýnlýk Sosyalist Dergi de,
Türk Solu gibi dönemini kapatmýþ bir yayýn organýdýr. Bu nedenlerle Aydýnlýk Sosyalist
Dergiyi öteki ekibe býraktýk.
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vrimci tutum, bazý arkadaþlarýn yaptýðý gibi, bu ayrýlýlarý örtbas etmek deðil üstüne üstüne gitmektir.
Biz daima ikinci yolu tercih ettik. Sahte birlik çýðlýklarýna
karþý koyarak, varolan ideolojik farklýlýklarýn üstüne üstüne gittik.
Bunu ayrýlýkçý bir tutumla deðil, birleþtirici bir tutumla birlik-eleþtiribirlik ilkesine baðlý kalarak yaptýk.
Baþtan beri bizim Mihri Belli arkadaþla görüþ ayrýlýklarýmýz
vardý. Fakat biz, Mihri Belli arkadaþýn, geçmiþini, tecrübesini dikkate alarak, onun bir proleter devrimciye yaraþmayacak tavýr ve
davranýþlarýna, kiþisel davranýþlarýna karþý geniþ bir tolerans havasý
içinde, hareketin birliðini savunduk. Bunu yaparken hiçbir zaman
idare-i maslahatçýlýk içine girmedik. Doðru bildiðimiz ilkelerden
hiçbir zaman taviz vermedik. Görüþlerimizi her zaman, her yerde
açýkça ortaya koyduk; yazdýk ve de söyledik. Çünkü birlikçi tutum
ilkelerde uzlaþmak demek deðildir.
Bizim bu tutumumuz karþýsýnda Mihri Belli ve bugün etrafýnda olan arkadaþlar ne yaptýlar?
M. Belli arkadaþ, kendi görüþleri ile bizimkiler arasýnda temelde önemli bir fark olmadýðýný söyleyerek, milliyetçilik, revizyonizm, örgüt meselesi vs. gibi konulardaki görüþlerini düzeltme yoluna gittiðini ima ediyordu. Böylece saflarýmýzdaki sað görüþler arkadaþça yürütülen eleþtiri mekanizmasý ile bertaraf ediliyordu. Ne
var ki olaylar umutlarýmýzý boþa çýkartan bir yönde geliþti. Ve 29-30
Ekim tarihindeki toplantý, M. Belli arkadaþýn bu tutumunda samimi olmadýðýný ortaya koydu. Mihri Belli arkadaþ, bu toplantýda tam
bir ayrýlýkçý ve bölücü tutumla, terkettiðini ima ettiði eski sað
görüþlerini tekrar ileri sürerek; bu görüþlerle çeliþki içinde olan görüþlerin tamamen yanlýþ görüþler olduðunu söyleyerek, ilkelerimiz demek, ben demektir; arkamdan gelen gelir, gelmeyen gelmez diyerek birlik-eleþtiri-birlik ilkesini çiðnedi.
Yapýlan hatalar, körükörüne üstüne gidilerek düzeltilmez.
Hele de üstünü örterek, yanlýþ görüþler yokedilemez. Her eleþtiriyi
kendisine karþý bir kinin ifadesi sayan insanlardaki eleþtiriye tahammülsüzlük küçük görüþ ayrýlýklarýnýn altýnda, koskoca bir
ideolojik ayrýlýk uçurumunun yattýðýný belirler. Bu yanlýþlarýn ve sað
görüþlerin düzeltilmesine iliþkin yapýlan ciddi bir ihtar ise, bu kiþilerin
üzerinde, artýk herþeyi parçalamanýn zamaný geldi, duygusunu uyandýrýr. Ve mesele 29-30 Ekim günlerindeki toplantýda olduðu gibi
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umulmadýk bir anda patlak verir.
Bu toplantýda Aydýnlýk Sosyalist Dergideki sað kanat, görüþlerini Aydýnlýk Sosyalist Derginin görüþleri olarak, kendi kendine gelin güvey olarak ilan ediyordu.
Bu durumda hareket bölünmesin diye, proletaryanýn devrimci ilkelerinin çiðnenmesine, leninizmin bayraðýnýn oportünizm
bataðýna sokulmasýna göz yumacak mýydýk?
Hayýr, bin kere hayýr!
Biz mutlaka, barýþ ve birlik aracý deðiliz, görüþ ayrýlýklarýný asla saklamamaya ve bütün çýplaklýðý ile ortaya
koymaya mecburuz. Biz mutlaka ayrýlýkçý ve nifakçý da
deðiliz. Saptýrmalarý yola getirmek doðrultmak için kullandýðýmýz bütün imkanlar tükenirse, dünyanýn en uzlaþmazlarýyýz.
Bizim için ayrýlýk ne zaman parola olur? Kargaþalýk,
gerek teorik, gerek pratik ilerleyiþe engel olmaya baþladýðý
zaman. (Lenin, Sol Komünizm, Ýtalikler bize ait).
Artýk, Mihri Bellinin saðcý görüþlerinden dolayý harekete tam
bir kargaþa hakim olmuþtur. Bu kargaþa, hareketin hem teorik,
hem de pratik ilerleyiþine engel olmaya baþlamýþtýr.
Artýk ayrýlýk parolamýzdýr.
Ve proletaryanýn devrimci ilkelerini her þeyden üstün tutan,
devrimci þerefi ve namusu olan her devrimcinin yapacaðý gibi Mihri Belli ve onun temsil ettiði akýmla bütün organik baðlarýmýzý kestik!
III
Bizimlde düne kadar ilkelerde hem fikir olan bazý arkadaþlar
bu saðcý görüþlerin yanýnda yer aldýlar.
Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr. Bazýlarý
düþerler, gerilerde kalýrlar. Daha düne kadar beraber omuz omuza
yürüdüðümüz bazý arkadaþlarla artýk beraber deðiliz. Onlar için
daha fazla duramayýz. Çünkü onlar tercihlerini geriye doðru yaptýlar. Onlar bataklýðý tercih ettiler. Ve maalesef, namlularýný bize çevirdiler. Bu mücadele sýnýflar mücadelesidir. Burada el titremesine,
tereddüde ve kararsýzlýða yer yoktur. Sýnýflar mücadelesinde proletarya yoldaþlýðýnýn dýþýnda, feodal ve ataerkil iliþkilere yer yoktur.
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Ve iþin acý tarafý bu arkadaþlar, daha düne kadar beraber
olduklarý arkadaþlarý olan bizlere atýp tutacaklar, kýzacaklar, veryansýn edeceklerdir. Ve bunu yaparken içtenlikle hareket ettiklerini söyleyeceklerdir. Nitekim, bugün de bu arkadaþlar hareketin
esenliðini düþündükleri için o saflarda yeraldýklarýný, aslýnda görüþ
ayrýlýklarýnýn, ayrýlmayý gerektirecek kadar önemli olmadýðýný, varolan farklýlýklarýn küçük görüþ ayrýlýklarý olduðunu bizlerin bir
kaþýk suda fýrtýna kopartan sekterler olduðumuzu içinde bulunduðumuz dönemde, MÝTin, CIAnin ve oportünizmin bütün fraksiyonlarýnýn M. Belliye saldýrdýklarý bu dönemde, M. Belliyi eleþtirmenin yanlýþ olduðunu, bizim dün ayrý þeyler bugün ise ayrý þeyler
söylediðimizi, bugün deðiþtiðimizi söyleyerek bizleri suçlamaktadýrlar.
Bu arkadaþlarýn subjektif niyetleri ne kadar iyi, ne kadar
devrimci olursa olsun, bunlar demagoji ve safsatadan baþka þeyler
deðildir.
Bu demagoji ve safsatalarýn bazý arkadaþlarýmýzýn kafalarýný
karýþtýracaðýný düþünerek, bunlarý teker teker cevaplandýralým.
Bir kere, Mihri Belli arkadaþýn temsil ettiði görüþ ile aramýzdaki farklýlýðýn küçük görüþ ayrýlýðý olmadýðýný bilenlerdensiniz.
Sizler deðil miydiniz, AYDINLIK Sosyalist Derginin bu kadar
eleþtirilere hedef olmasýnýn, dolayýsýyla saflarýmýzda varolan kesif
daðýnýklýðýn sebeplerinin, Mihri Belli arkadaþýn bulanýk ve yanlýþ
görüþlerini ihtiva eden yazýlarý olduðunu defalarca söyleyen?
Saflarýmýzda hem teorik, hem de pratik ilerlemeye engel
olan saðcý ideoloji ile devrimci ideoloji arasýndaki farklýlýk küçük
görüþ ayrýlýðý mýdýr?
Bu arkadaþlara hatýrlatalým ki, oportünizmi ayakta tutmanýn
bir yolu da onun önemini küçültmektir, küçük görüþ ayrýlýklarý
diyerek meseleyi savuþturmaktýr!
Bir an için Mihri Belli arkadaþla aramýzdaki ideolojik farklýlýklarýn küçük görüþ ayrýlýklarý olduðunu varsayalým. Bu durumda
bile, Mihri Belli arkadaþýn 29-30 Ekim toplantýsýndaki bireyci tavrýndan ve saðcý görüþlerinde ýsrarýndan sonra, bu arkadaþlarýn hala
görüþ ayrýlýklarý önemsizdir diyerek, meseleyi geçiþtirmeleri devrimci olmayan bir tavýrdýr.
Unutmayalým ki, bir hareket içinde varolan nüans ayrýlýklarýnda, küçük görüþ ayrýlýklarýnda uzlaþabilir çeliþkiler, birlik-eleþtiri-
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birlik ilkesinin ýþýðý altýnda çözümlenemezse, yanlýþ görüþlerin
sahipleri görüþlerinde ýsrar ederlerse, bu çeliþkiler, uzlaþmaz zýtlýklara dönüþür. Küçük ihtilaflarýn bu biçime dönüþmeleri, o nüanslarýn temelinde uzlaþmaz ideolojik ayrýlýklarýn yattýðýný gösterir.
Bu konuda diyor ki, Lenin; her küçük ayrýlýk, eðer onda
ISRAR edilirse, eðer hep ön planda tutulursa, eðer herkes ayrýlýðýn
köklerini ve dallarýný araþtýrmaya koyulursa, büyük bir ayrýlýk haline gelebilir. Her küçük farklýlýk, kararlý hatalý görüþlere doðru bir
hareket noktasý olursa, bu hatalý görüþler yeni ve ek farklýlýklar
tarafýndan, Partiyi (saflarýmýzý) parçalanýþ noktasýna getiren anarþist
hareketlerle birleþtirilirse, iþte o zaman o küçük farklýlýklar, korkunç bir önem kazanýr. (Lenin, Bir Adim Ýleri, Ýki Adým Geri, s. 66)
Görüldügü gibi, mesele açýk ve basittir. Ýstedikleri kadar bu
arkadaþlar, küçük görüþ ayrýlýklarý etrafýnda fýrtýna koparýlýyor,
önemli görüþ ayrýlýklarý yok diyerek, Mihri Belli arkadaþla ayný
saflarda yer almalarýný hareketin esenliði için bir taktik esneklik (!)
olarak nitelendirsinler, yanlýþ ve saðcý görüþlerin yayýlmasýna zemin hazýrladýklarý için, bu tutumlarýnýn devrimci bir tutum olmadýðýný hiç bir gerekçe ile gizleyemeyeceklerdir. Hele bu gerekçelerinin
safsata ve demagoji olduðu o kadar ortadaki!..
Gelelim CIA, MÝT, TÝP ve PDA oportünizmleri ile ayný makamlarda türkü söyleme demagojisine...
Bu arkadaþlara göre bizim eleþtirilerimiz sýnýrlý olmalýdýr. Özellikle Mihri Belli arkadaþý içinde bulunduðumuz dönemde hedef
almak yanlýþtýr. Çünkü, bugün, CIA da, MÝT de, Bizim Radyo da,
PDA da, TÝP de Mihri Belli arkadaþa saldýrmaktadýr. Bu ortamda,
Mihri Belli arkadaþý eleþtirmek onlarla ayný makamda türkü söylemek; emperyalizmin ve oportünizmin oyu-nuna gelmektir.
Bu iddia temelsiz bir iddia olduðu gibi, ayný zamanda korkunç bir demagojidir.
Bir kere, bu arkadaþlara sormak isteriz; þu günlerde M. Bellinin saðcý görüþlerini eleþtiren bir dizi kitaplar çýkartan, en eski
sosyalizmin temsilcisi Hikmet Kývýlcýmlý arkadaþ yetmiþinden sonra
pusulasýný mý þaþýrdý acaba, CIAnýn oyununa gelmekte?
Ýkinci olarak, neden Mihri Belli arkadaþ, emperyalizmin ve
oportünizmin oklarýna bu kadar çok hedef olmaktadýr? Neden bir
baþka arkadaþ, mesela Mihri Belli arkadaþtan çok daha güç þartlar
altýnda, genellikle eski tüfeklerin pek ateþ almadýðý 1951-1960
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dönemi de dahil olmak üzere, her dönemde yýlmaz bir mücadele
vermiþ olan Türkiyenin sýnýfsal iliþki ve çeliþkilerine iliþkin bizlere
ýþýk tutacak, deðerli teorik çalýþmalar yapmýþ olan Hikmet Kývýlcýmlý arkadaþ Mihri Belli gibi sürekli ve yoðun olarak CIAnýn ve MÝTin
broþürlerine, PDA ve TÝP oportünizmlerinin saldýrýlanýna hedef olmamaktadýr?
Bu arkadaþlar bunu hiç düþündüler mi? Acaba, CIA, MÝT
veya opor-tünizmin her türlüsü baþka proleter devrimci arkadaþlarý
daha az mý tehlikeli görüyorlar? Deðil elbette.
Mihri Belli arkadaþýn bu kadar çok hücuma hedef olmasý iki
ana nedene dayanmaktadýr. Mihri Belli arkadaþýn bu hücumlara
hedef olmasýnýn en önemli nedeni, bu arkadaþýn hareketimizin
sözcüsü olarak bugüne kadar görülmesinden ileri gelmektedir.
Burada hedef alýnan Mihri Belli arkadaþýn þu veya bu olaðanüstü
niteliði deðildir; hedef alýnan 30 küsur þehit vermiþ, Türkiyedeki
iþçi ve köylü hareketlerini yönlendirme gayretleri içinde olan, DevGenç aracýlýðýyla sayýsýz anti-emperyalist gençlik hareketlerinin
baþýný çekmiþ olan proleter devrimci hareketimizdir. Bu durumda
Mihri Belli deðil de, Ahmet veya Mehmet olsaydý þüphesiz ayný hücumlara Mihri Belli kadar o da hedef olacaktý.
Ýkinci olarak, Mihri Belli arkadaþ, sosyal pratikte en doðru
olan, em-peryalizme ve yerli müttefiklerine karþý en kararlý ve uzlaþmaz bir mücadele vermeye çalýþan, genellikle genç proleter devrimci kadrolarýn baþýný çektiði harekete, bütün saðcý görüþlerine,
eklemeci, zikzaklý çizgisine raðmen sözcülük yapmak iddiasýnda
ve durumundadýr. Oportünizmin bu kadar eleþtirilerine hedef olmasýnda Mihri Belli arkadaþýn birbiriyle çeliþen tutarsýz görüþlere
sahip olmasýný da dikkate almak gerekir. Oportünizm karþý tarafýn
doðrularýný bile eðri gösterir. Hele de eðrileri bu kadar çok birarada
görünce, ne yapmaz ki?
Þimdi bütün arkadaþlara soruyoruz; böyle bir kurmayý olan
bir hareket ileriye doðru hamleler yapabilir mi?
Elemanlarý ne kadar tutarlý olursa olsun þefi bu kadar tutarsýz olan bir orkestra baþarýlý olabilir mi?
Böyle kritik bir pozisyonda gözüken kiþinin doðru ve tutarlý
bir çizgisinin olmasý gerekmez mi?
Bu þartlar altýnda CIA, MÝT ve oportünizm Mihri Belli arkadaþa
saldýrýyor diye hareketi, Mihri Belli arkadaþýn yanlýþ ve saðcý ideolo-
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jisinin yönlendirmesine býrakmak mý doðrudur? Yoksa bu ideolojiyi eleþtirerek bertaraf etmek mi doðrudur?
Düþman tarafýndan kuþatýlmýþ, dört bir yandan hücuma uðrayan bir ordunun yanlýþ bir rota izleyen genel kurmayý izlemesi mi
doðrudur, yoksa rotanýn düzeltilmesi için sonuna kadar direnmesi
mi doðrudur?
Bizce doðru olan ikinci þýklardýr. Çünkü bilimsel sosyalizm
bize bunu öðretmektedir.
Gelelim bizim görüþlerimizi deðiþtirdiðimiz meselesine...
Mihri Bellinin saðcý görüþleri ile yaptýklarý uzlaþmalara meþru
bir gerekçe aramak amacýyla bu arkadaþlar dün bizim ayrý þeyler
söylediðimizi, bugün ise ayrý þeyler söylediðimizi iddia etmektedirler.
Bu da, öteki iddialar gibi boþ ve mesnetsiz bir iddiadýr, dolayýsýyla kötü bir demagojidir.
Bizim yazdýklarýmýz ve toplantýlardaki konuþmalarýmýz açýktýr,
ortadadýr. Mihri Belli arkadaþýn söyledikleri ve yazdýklarý açýktýr; ortadadýr.
Maalesef deðiþen sizlersiniz arkadaþlar!
Açýkça görülüyor ki, Mihri Bellinin rotasýný sözde bazý eleþtirilerle kabul ettiniz ve birdenbire tutum deðiþtirdiniz!
Gelelim sekterlik, kapalý kapýcýlýk ve bölücülük suçlamalarýna... Önce sormak isteriz bize sekter bir politika içinde olduðumuzu söyleyen arkadaþlara;
Mihri Belli arkadaþýn görüþlerinin hem yanlýþ olduðunu kabul edip, hem de pratikte bu ideolojinin saflarýmýzdan tasfiye edilmesine karþý çýkmak mý doðru politikadýr?
Yanlýþlýðý artýk iyice ortaya çýkmýþ olan, Mihri Bellinin saðcý
görüþlerinin hem yanlýþlýðýný kabul edip, hem de Aydýnlýk Sosyalist
Derginin görüþleri olarak ileri sürmek hareketimizin militanlarýný
aldatmak olmuyor mu?
Þurasý apaçýk gerçektir ki, biz bu arkadaþlarýn dediði yolda
gitseydik, M. Belli arkadaþýn yanlýþ görüþleri saflarýmýzda pekiþecek
ve teorik yeterliliðe sahip olmayan pek çok militan arkadaþýmýz bu
görüþlerin etkisi altýnda kalarak rotalarýný þaþýracaklardý. Bu durum
ise, proleter devrimci hareketimizin yara almasý, zayýf ve cýlýz kalmasý, oportünizmin gürbüzleþmesi sonucunu doðurmayacak mýydý?
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Saðcý bir ideolojiye karþý pasif ve hayýrhah bir tavýr almak,
bu ideolojiyi savunanlarla beraber olmak demek deðil midir?
Bu, devrimci bayraðý yarýya indirmek deðil midir? Bu, iþçi
sýnýfýnýn davasýna yan çizmek deðil midir?
Oportünist görüþlere karþý devrimci tavýr, uzlaþmacý tavýr
deðil, uzlaþmaz tavýrdýr. Oportünist görüþlere sekter davranmayanlar, kendi emekçi halkýna sekter davrananlardýr.
Gerçekler göstermiþtir ki, Leninizm bayraðý yarýya indirildiði
zaman devrimci hareket zayýflar, düþmanlar güç kazanýr. Devrimci
ideolojinin bayraðý yükseklerde tutuldukça devrim yükselir,
düþmanlara aðýr darbeler indirilir.
Biz saðcý ideoloji ile uzlaþmýyor ve devrimci ideolojik bayraðý yükseklerde tutmaya çalýþýyoruz. Bu doðru tutumdur. Biz bu
doðru tutumda sonuna kadar direniyoruz ve direneceðiz. Çünkü,
saflarýmýzýn ancak bu tutumla çelikleþeceðine, hareketin ancak bu
kararlý tavýrla ilerilere doðru hamleler yapacaðýna kesinlikle inanýyoruz. Bu tutuma nasýl sekter bir tavýr denilebilir.
Mihri Belliye karþý olmak devrimci hareketin tarihine karþý
olmaktýr demagojisine gelince... Bazý arkadaþlar M. Bellinin tarihi
temsil ettiðini, bu yüzden M. Belli arkadaþýn saðcý görüþlerine karþý
olmayý devrimci hareketin geçmiþi, tarihi ile baðlarý koparmak anlamýnda yorumlayarak, M. Bellinin görüþlerine kendilerinin de karþý
olduðunu fakat geçmiþle baðlarý koparmamak için bu görüþlere
katlandýklarýný, dolayýsýyla Mihri Belliye angaje olduklarýný söylemektedirler.
Bu temelsiz, saçma sapan ve devrimci olmayan bir tutumdur. Bu iliþkiler sosyalist iliþkiler deðildir. Bunlar devrimci olmayan
anormal iliþkilerdir; feodal iliþkilerdir.
Elbette marksistler arasý iliþkileri feodal bir ailenin iliþkileri
þeklinde anlayanlar için, devrimci hareketin tarihi mirasýný bu feodal ailenin nesillerine intikal etmesi þeklinde anlayanlar için, bugün M. Belli arkadaþýn saðcý görüþleri ve temsil ettiði akýmla iliþkilerimizi kesmemiz, tarihle baðlarýmýzý koparmak anlamýna gelebilir.
Ama sosyalistler arasý iliþkiler bu mudur? Hayýr, bu olamaz.
Türkiyedeki Marksist hareket þerefli bir mücadele tarihine
sahiptir. CHP ve DP yönetimlerinin karanlýk yýllarýnda, siyasi irticanýn en azgýn olduðu yýllarda, Türkiyeli proleter devrimciler yiðitçe
ve mertçe mücadeleler vermiþlerdir. Türkiye proleter devrimci ha-
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reket içinde siyasi irticaya karþý baþeðmez bir mücadele içinde
olan arkadaþlarýmýz, daima biz genç proleter devrimciler için örnek olmuþlar ve büyük deðer taþýmýþlardýr. Ama bu geçmiþteki
mücadelelerin hatalarýný eleþtirmeyeceðimiz anlamýna gel-mez.
Bugün ve yarýn için doðru olan politika, dünün eleþtirisinden çýkar.
Biz, Türkiyedeki Marksist hareketin tarihine sonuna kadar
saygýlýyýz. Ve onun bir devamý olarak kendimizi görmekteyiz.
Biz sadece ben tarihim, bana karþý olan tarihe karþýdýr
görüþüne karþý çýkýyoruz. Ve bu görüþün sahibi ile baðlarýmýzý kopartýyoruz; tarihle deðil!
Biz eskileriz, biz biliriz safsatadan baþka birþey deðildir.
Neyi bilirsiniz? Biz eðer gerçekten devrimci isek, gerçeði biliriz.
Sosyalistler arasý iliþkiler, askeri kýþla iliþkileri deðildir. Her geçen
yýl kýdemin arttýðýný zanneden ve baþkalarýndan itaat bekleyen kiþinin kafasý sosyalist deðil, olsa olsa dar asker kafasýdýr.
Sosyalist harekette, elbette geçmiþte mücadeleleri olanlara
saygý beslenir ve onlara öncelik tanýnýr. Sosyalist harekette elbetteki bir hiyerarþi vardýr. Ama, nasýl hiyerarþi? Doðru ideolojinin temeli üzerinde hiyerarþi. Doðru görüþlerin sözcülüðünü yaptýðýn sürece
kitle seni tanýr; yanlýþ görüþlerinde ýsrar edersen artýk hiyerarþi filan
ortada kalmaz!
Ayrýca, bir kiþi kalkýyor ben devrimci hareketin tarihiyim diye ortaya çýkýyor, bu dünyanýn hangi ülkesinde görülmüþtür?
Bu, ülkemizdeki devrimci hareketin tarihinin zayýf ve cýlýz
olduðunu söylemek olmuyor mu?
Bu, ülkemizdeki devrimci hareketin tarihini küçümsemek
olmuyor mu?
Geçmiþin mirasçýsý, geçmiþteki kararlý ve uzlaþmaz mücadelelerin mirasçýsý olmak isteyen kimse, bugün doðru devrimci
çizgide proletaryanýn devrimi bayraðýný yükseklerde tutmak zorundadýr.
Bu bayraðý her kim yükseklerde tutmuyorsa, her kim devrimci hareketin oportünizm oklarýna hedef olmasýna sebebiyet vererek, hareketi zayýf ve cýlýz düþürüyorsa, o kiþi, mazideki durumu
ne olursa olsun, geçmiþin temsilcisiyim diye ortaya çýkamaz.
Bugün, kim leninizmin yüce bayraðýný, hem teoride, hem
sosyal pratikte emperyalizmin ve oportünizmin saldýrýlarýný göðüsleyerek yükseklerde tutuyorsa, Türkiyedeki Marksist hareketin ta-
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rihi zincirinin haldeki halkasý olur; devamý olur!
Özetlersek; bizler, küçük görüþ ayrýlýklarý etrafýnda bir karýþ
suda fýrtýnalar koparmakla suçlanýyoruz; niçin? Marksizm-Leninizmin perspektifi yerine M. Belli arkadaþýn perspektifini kabul etmediðimiz için!
Bizler, emperyalizm ve oportünizm ile ayný makamda türkü
söylemekle suçlanýyoruz; niçin? Hareketimizin ileriye gidiþini engelleyen saðcý ideolojiye karþý uzlaþmaz bir tavýr içinde olduðumuz
için!
Bizler, tarihle baðlarý koparmakla suçlanýyoruz; niçin? Marksizm-Leninizm bayraðýnýn yarýya indirilmesine göz yummadýðýmýz
için, geriye deðil, ileriye baktýðýmýz için!
Bizler, sekterlik, kapalý kapýcýlýk ve bölücülükle suçlanýyoruz; niçin? Saðcý ideolojiye karþý sekter davrandýðýmýz, onunla uzlaþmadýðýmýz için, ahbap çavuþlar birliðine dahil olmamakta ýsrar ettiðimiz için!
Varsýn bütün oklar üstümüze yaðsýn. Biz, doðru gördüðümüz bu yolda sonuna kadar yürüyeceðiz. Bu yolda çeþitli suçlamalara, haksýz kötülemelere, iftiralara, küfürlere hatta, provokasyonlara hedef olacaðýz. Dünyanýn herhangi bir ülkesinde oportünizm
tarafýndan bu çeþit suçlamalara hedef olmamýþ, bir Marksist-Leninist hareket gösterilebilir mi? Ve yine gösterilebilir mi ki, bu çeþit
suçlamalarla oportünizmin bir Marksist-Leninist hareketin üstesinden geldiði? Hayýr, hayýr arkadaþlar, dünyanýn her yerinde, her
zaman Marksist hareket oportünizmin suçlamalarýna, iftiralarýna,
hatta provokasyonlarýna raðmen, emperyalizmin ve hakim sýnýflarýn insanlýk dýþý bütün cebir ve baskýlarýna raðmen, giderek güçlenmiþ, çelikleþmiþ ve zafer kazanmýþtýr!
Tavrýmýz proleter devrimci tavýrdýr. Çünkü, proletaryanýn devrimci ilkelerine azimle baðlý kalmak, bu ilkeleri çiðneyen her çeþit
sað ve sol görüþ ve hareketle uzlaþmaz bir mücadele içinde olmak kendisine proleter devrimcisiyim diyen bütün devrimcilerin
en kutsal görevleridir!
IV
Gelelim, Mihri Belli arkadaþla olan ideolojik ayrýlýðýmýza. Mihri
Belli arkadaþla aramýzdaki çeþitli meselelere iliþkin ideolojik farklý-
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lýklarý baþlýca üç ana baþlýk altýnda toplayabiliriz:
1 - Devrim anlayýþý,
2 - Çalýþma tarzý,
3 - Örgüt anlayýþý,
Milliyetçilik, revizyonizm vs. gibi diðer konulardaki görüþ ayrýlýklarý, bu üç ana meseledeki görüþ ayrýlýklarýnýn çeþitli meselelerde yansýmasýndan baþka birþey deðildir.
DEVRÝM ANLAYIÞI
Devrim tarihi göstermektedir ki, devrimci Marksizm ile oportünizm ve çaðdaþ reformizm arasýndaki görüþ ayrýlýklarý en son
çözümlemede, kendi özgücüne güvenerek devrim için yola çýkmaya cesaret edip etme-me meselesine dayanmaktadýr. Devrim
teorisi, çalýþma tarzý, örgüt konularýndaki bütün ilke ayrýlýklarýnýn
temelinde bu gerçek yatmaktadýr.
Bugün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin solu içerisinde
ideolojik mücadele, en son tahlilde, devrimin kýrlardan þehirlerin
kuþatýlmasý þeklinde, köylü ordusunun iþçi sýnýfý kurmaylýðýnda,
uzun, dolambaçlý bir halk savaþýyla zafere eriþebileceðini savunanlarla, þehirlerde düþmanýn çizdiði sýnýrlar içinde legalite uðruna
mücadele ederek kendi özgücünün dýþýndaki güçlere, bel baðlayanlar arasýnda cereyan etmektedir.
Leninizmin dünyanýn yarý-sömürge ve sömürge ülkeler için
öngördüðü devrim teorisi; iþçi sýnýfýnýn önderliðinde köylü ordusunun halk savaþýyla kýrlardan þehirleri kuþatmasý teorisidir.
Biz, hiçbir sömürge ve yarý-sömürge ülkenin, kýtanýn veya
bölgenin leninizmin bu evrensel ilkesini geçersiz kýlabilecek kendine özgü þartlar taþýdýðýný kabul etmiyoruz.
Mahalli, tarihi, gelenek, görenek veya üretici güçlerin geliþme
seviyesi, sadece leninizmin evrensel devrim teorisinin taktiklerine
yön verecek unsurlardýr. Bu farklýlýklar, her ülkenin devrim stratejisinin kendine özgü ara aþamalarýnýn niteliklerini biçimlendirirler.
Ýþte sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin, solundaki ideolojik
ayrýlýðýn temeli budur. Kastrist, Maoist, Guevarist vs. ayrýmlarý
ise, özde hiçbir þey ifade etmeyen, gerçek durumu yansýtmayan,
sahte ve suni ayrýmlardýr. Þiarlarý ne olursa olsun, Kastrist veya
Maocu rozetini yakasýna iliþtirmiþ bir hareket veya parti pekala

158

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

sol gevezeliklerle icazetli bir mücadele içinde olabilir. Dünyada ve
ülkemizde bunun örnekleri vardýr.99
Biz, devrimin, iþçi-köylü ittifaký temeli üzerinde emperyalist
boyunduruðun en zayýf olduðu kýrlardan þehirlerin fethi rotasýný
izleyen bir halk savaþý ile zafere eriþeceðini söylüyoruz. Bu devrim
anlayýþýnda köylülük temel güçtür, proletarya önder güçtür.100 Proletaryanýn önderliði ideolojik öncülüktür.
Mihri Belli arkadaþ ise, iþçi sýnýfýnýn önderliðini reddederek,
köylülüðü deðil de, iþçi sýnýfýný temel güç kabul ederek, iþçi sýnýfýnýn fiili öncülüðünün geçerli olduðunu savunmaktadýr.
Açýktýr ki, sýnýflarýn güdümü ve önderliðin niteliði, tayin edici
mücadele alaný olarak, þehirleri veya kýrlarý temel alma düþüncesinden gelmektedir. Ýþçi sýnýfýný temel güç kabul ederek, ideolojik
önderliði reddeden görüþ, lafta ne derse desin, þehirleri temel almaktadýr. Ve bu anlayýþa göre de, devrim þehirlerden kýrlara doðru
bir rota izleyecektir.
Bu anlayýþ temelden sakattýr. Emperyalizmin iþgali altýndaki
bir ülkede devrimin, köylü ordusunun uzun ve dolambaçlý bir savaþý
olmadan olacaðýný düþünmek boþ bir hayaldir. Bilimsel sosyalizm
ve dünya devrimci pratiði, bu düþüncenin bir hayal olduðunu söylemektedir. Emperyalist boyunduruk, bu þekilde kýrýlamaz. Emperyalist zinciri en zayýf halkasýndan parçalamak gerekir. 101
99
Amerikadaki Campus Maoistleri ve ülkemizdeki PDAcýlar bu gerçeðin somut
örnekleridir. Ülkemizdeki icazetli sosyalizmin bu fraksiyonunun durumu gerçekten ibret
vericidir. [PDAcýlarýn ülkenin geliþme seviyesini, mahalli özelliklerini, coðrafi konumunu,
emperyalizmin III. bunalým döneminin ayýrt edici özelliklerini ... dikkate almadan Çin
Halk savaþýnýn þiar ve taktik formüllerini zaman ve mekan mefhumunu önemsemeden
aktararak, nasýl bir hedef ve rota þaþýrdýklarý açýktýr. Bunlarý Türkiyeye Özgü Yol yazýmýzda
ortaya koyacaðýz. Bu kýsa yazýnýn amacý, bu deðildir.) Bunlar bir yandan kaloriferli salonlarda, Campuslarda halk savaþý çýðlýklarý atarken, öte yandan hakim sýnýflara göz kýrparak
devrimci hareketi 27 Mayýs Anayasasýnýn sýnýrlarýnýn dýþýna taþýrmak isteyen anarþistlerin
(!) olduðunu söylemektedirler.
100
Kimilerinin zannettiði gibi, proletaryanýn önder güç olmasý devrimin itici güçleri
arasýnda olmamasý demek deðildir. Ýþçiler ve köylüler devrimin itici güçleridir.
101
Devrim, kýrlardan þehirlerin fethi þeklinde bir rota izleyecektir. Bu leninizmin
sömürge ve yan-sömürge ülkeler için öngördüðü evrensel bir tezdir. Türkiyede yarý-sömürge bir ülke olduðu için, Türkiyede devrim, bu genel evrensel çizgiyi izleyecektir. Yani
son duruþma kýrlarda cereyan edecektir. Fakat, emperyalizmin 3. bunalým döneminin
özelliklerinden ve de Türkiyedeki üretici güçlerin geliþme seviyesinden dolayý Türkiye
devrimi, Vietnam, Çin, Küba devrimlerinden farklý ara aþamalarýndan geçerek zafere eriþecektir. Þehir ve kýr iliþkileri ve halk savaþýnýn aþamalarý kendine özgü olacaktýr. Birinci
dönemde þehirler temel kýrlar yardýmcý, ikinci dönemde kýrlar temel, þehirler yardýmcý.
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Çaðdaþ reformizm devrimlerin temel gücü olarak, iþçi sýnýfýný gördüðü ve kýrlardan þehirlerin fethi teorisini köylü çeteciler
vs. þeklinde küçük-burjuva hareketi olarak kýnadýðý için, Mihri Belli
arkadaþýn bu görüþüyle aramýzdaki çeliþki, çaðdaþ reformizm ile
Leninizm, klâsik sol partilerle, Leninist partiler arasýndaki ideolojik
ayrýlýktan baþka birþey deðildir.
Mihri Belli arkadaþýn devrim anlayýþý, niyeti ne kadar devrimci olursa olsun, en son tahlilde sosyal reformist bir temele dayanmaktadýr.
ÇALIÞMA TARZI
Devrim teorisiyle, devrime giden yolda yapýlacak çalýþmalarýn
biçimi arasýnda tam bir uygunluk vardýr.
Devrim yolu olarak, uzun, yorucu ve dolambaçlý bir halk
savaþýný deðil de, þehirleri esas kabul ederek, buradan iþçi sýnýfýnýn
iktidara el koy-masý temel alýnýrsa, emperyalizmin 3. bunalým döneminde, emperyalizmin ve yerli hakim sýnýflarýn þehirlerde kurduklarý sýký denetim zorunlu olarak, devrimin subjektif güçlerinin
dýþýnda, baþka güçlere bel baðlamak eðilimini doðurur. Baþka bir
deyiþle, bu devrim anlayýþý içinde, kiþinin sub-jektif niyeti ne kadar
devrimci olursa olsun, devrimin subjektif güçlerinin (örgütlü özgücünün) dýþýndaki güçlere güvenmek hatta, bu güçlerin atýlýmýný
kýsa dönemde temel almak ön plana çýkar. Mihri Belli arkadaþýn
hem pratik çalýþmalarý, hem de teorik görüþleri açýktýr. Mihri Belli
arkadaþýn yönetimindeki Türk Solunun bilindiði gibi bütün eyleme proletaryasýz bir cephe kurma çalýþmalarýndan baþka birþey
deðildi. Dev-Güç hikayeleri, yine pratikte herkesin bildiði bir baþka
örnektir.
Mihri Bellinin bu konudaki teorik görüþleri açýktýr; Mihri
Belli arkadaþ, bugüne kadar ki tahlillerinde daha çok özgücüne
deðil de saðýndaki güçlere yer vermiþtir. Teorik yazýlarýný topladýðý
Yazýlar adlý kitabýnda açýkça görülebileceði gibi, küçük-burjuva,
hatta kýsa dönemde onlara öncelik tanýyan bir sað görüþ hakimdir.
Bu görüþ, çaðdaþ reformizmin milli devrimci yol diye tanýmladýðý
Birleþik Devrimci Savaþ (Bütün bunlarý Türkiyeye Özgü Yol yazýmýzda etraflýca
koyacaðýz.)
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reformist bir görüþtür. Bu reformist strateji ile, elbette devrimci bir
ruhla kendi özgücünü örgütlendirerek harekete geçilemez.
Ýþte, Mihri Belli arkadaþýn çalýþma tarzýný çok kýsa özetlersek
budur. 29-30 Ekim toplantýsýnda, Türk Solunun bir yöneticisi; bizim bütün amacýmýz eski tüfek denilen kiþilere meþruiyet kazandýrmaktý diyerek Türk Solunun bütün çalýþmasýný çok güzel
açýklamýþtýr. Yani, Mihri Bellinin yönetimindeki Türk Solunun
baþlýca amacý, Mihri Belli ve birkaç eski tüfeðe legalite kazandýrmakmýþ! Ve hala bugün bu legalite uðruna mücadele devam etmektedir!
Sosyalistçilik yasaðý yaparak, devrimci milliyetçi adýný kendine takýp, kimliðini gizleyerek, legaliteyi temel amaç alan bir
çalýþma tarzý ile proleter devrimci çalýþma tarzý arasýnda hiç ama
hiç benzerlik yoktur.
ÖRGÜT ANLAYIÞI
Kiþinin devrim teorisi ve çalýþma tarzýndaki bütün yanlýþlýklarýn örgüt anlayýþýnda yansýmasý son derece doðaldýr. Savaþ alaný yanlýþ seçilmiþ-se, sakat bir çalýþma tarzý, çalýþma tarzý olarak
alýnmýþsa, bu çalýþmalarý yönlendirecek, çeþitli sektör ve bölgelerdeki çalýþmalar arasýndaki ahenk ve eþgüdümü saðlayacak olan
organizasyonun, doðru ve tutarlý olmasý beklenemez elbette. Rotasý yanlýþ olan bir ordunun, rotayý çizen genel kurmayýnýn tutarlý
olmasýna imkan var mý? Þehirleri temel alan, düþmanýn çizdiði
sýnýrlar içinde legalite uðruna göðüsleme manevralarý yapan kiþinin parti anlayýþý da devrimci olmayan bir örgüt anlayýþýdýr. Bu
saðcý devrim teorisini ve çalýþma tarzýný kabul etmiþ bir kiþiden savaþçý bir örgüt anlayýþý beklenebilir mi?
Bu yüzden M. Belli arkadaþýn saðcý devrimci teorisi ve çalýþma tarzý proletarya partisi anlayýþýný çarpýtmaktadýr. Bu görüþün
parti anlayýþý, deyiþleri ne kadar keskin olursa olsun, savaþ örgütü
deðil, düzen örgütüdür.
Leninist örgütlenmeye karþýlýk, oportünizm her yerde ve her
zaman iki þeyi önermiþtir.
1- Demokratizm: En demokratik þekilde aþaðýdan yukarýya
örgütlenme,
2- Partinin kurulmasýnýn ilk etabýnda, emekçilerin mutlak
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bir çoðunlukta olmasý.
Örgüt konusundaki oportünizm ve menþevizm, iþte bu iki
ana noktada ortaya çýkar; iþte bu iki ana nokta yeni kurulan veya
kurulma aþamasýnda olan bir partinin düzen örgütü mü, yoksa
savaþ örgütü mü olacaðýný belirler. Hiçbir örgüt, savaþ örgütü olarak doðmaz. Ancak atýlan ilk adýmýn niteliði örgütün, savaþ örgütünün tohumlarýný taþýyýp taþýmayacaðýný belli eder. Halk arasýnda
yerleþmiþ bir söz vardýr: Adam olacak çocuk bokundan bellidir.
Daha ilk etapta örgütü aþaðýdan yukarý, en demokratik
þekilde kuracaðýz ve iþçiler, köylüler ilk dönemde sayýca aðýr basacaklardýr diyen Mihri Belli ve etrafýndaki kiþilerin kuracaðý partinin
devrimci bir parti, emperyalizme karþý bir savaþ örgütü olmayacaðý
gün gibi açýktýr.
Leninizmin parti hakkýndaki görüþleri açýktýr; Leninizm,
aþaðýdan yukarý demokratik biçimde örgütlenmeyi mahkum etmektedir. Leninizm, Mihri Belli arkadaþýn örgüt görüþünü 65 yýl
önce oportünizm diye mahkum etmiþtir. Mihri Belli arkadaþ gibi
aþaðýdan yukarý en demokratik biçimde örgütlenmeyi savunan
menþevik Martovlara, Akselrodlara karþý büyük usta Lenin diyor
ki; Oportünist sosyal-demokrasinin örgütlenme prensipleri aþaðýdan yukarýya doðru örgütlenme usulünü izler. Ve bu yüzden mümkün olduðu kadar, (aþýrý bir þevkle) anarþizm noktasýna varan
özerkliði ve demokrasiyi yeð tutar. Devrimci sosyal demokrasinin
örgütlenme prensipleri ise, yukarýdan aþaðý doðru örgütlenme usulünü izler... (Bir Adim Ýleri Ýki Adým Geri, s. 232-233)
Elbette, bu þekilde kurulacak olan bir örgüt proleter devrimcileri tarafýndan düzen örgütü damgasýný yer. Ve gerçekten de
böyle kurulan bir örgütün savaþ örgütü olma þansý hiç ama hiç
yoktur.
Ýkinci olarak, oportünizm parti konusunda leninizmin ikinci
etapta aradýðý þartý ilk etapta arar. Yani ilk dönemde, kuruluþ döneminde, týpký Mihri Bellinin söylediði gibi, iþçilerin ve köylülerin
yani emekçilerin çoðunlukta olmasýnýn þart olduðunu ileri sürer.
(Bu öneri, aþaðýdan yukarýya örgütlenme önerisinin doðal bir sonucudur.)
Oysa, Leninizme göre, partinin ilk etabýnda emekçi kökenden gelen-gelmeyen ayýrýmý yapýlmaz. Ýlk dönemde bu ayýrýmý yapmak oportünizmin ta kendisidir. Ýlk etapta, iþçi veya aydýn kesi-
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minden gelmek önemli deðildir, önemli olan iþçi sýnýfý ile kendisini
özdeþleþtirmiþ, yalnýz boþ gecelerini deðil, bütün ömrünü devrime
adamýþ asgari bir Marksist formasyondan geçmiþ ve belli alanda
uzmanlaþma yolunda olan profesyonel devrimcilerin örgütün temelini oluþturmasýdýr. Önemli olan, profesyonel devrimcilerin yönetimde olup olmamasýdýr. Ve ilk dönemde dar tutulmuþ, sayýca az,
ama demir gibi bir disipline sahip çelik çekirdek önemlidir. Ve bu
çekirdek içinde sýnýfsal kökenin þöyle veya böyle olmasý ilk dönemde önemli deðildir.
Ancak, bu çelik çekirdek çeþitli aþamalardan geçerek, ikinci etaba geçer. Emekçi kitlelerin mücadelelerini yönlendirmeye,
onu kucaklamaya baþladýðý bu ikinci etapta emekçi kökenden
gelenlerin aðýr basmasýna dikkat edilir. Ýlk dönemde, aydýn-iþçi
ayrýmýný yapmanýn oportünizm olduðunu söyleyen Lenin, ikinci
dönemde, parti yönetim kademelerinde iþçilerin mutlak bir çoðunluða sahip olmalarý gerektiðini söylemektedir.
Oportünizm, daima ilk dönemde, aydýn-iþçi ayýrýmý yapar,
aydýn düþmanlýðý yaratýr ve görünüþte iþçilerin yanýnda yer alýr.
Oysa bu sahte bir tavýrdýr. Oportünizmin yanýnda olduðu, savunduðu iþçiler ve onlarýn çoðunlukta olmasý deðil, örgütün baþtan düzen örgütü olarak doðmasýdýr. Oportünizmin örgüt konusundaki
bu evrensel ve deðiþmez karakteridir. Ýlk dönemde emekçilerin
yanýnda olmakla iþe baþlayan oportünizm, ikinci ve üçüncü dönemlerde savaþ örgütü içinde barýndýrýlmasý imkansýz olan, küçükburjuva aydýnlarýn sözcülüðünü yapar duruma gelir. Aslýnda o, ilk
dönemde de proletaryanýn deðil, hakim sýnýflara karþý sa- vaþmayý
göze alamayan pasifist küçük-burjuva aydýnlarýnýn özlemlerini, yani
düzen örgütünü dile getirmektedir. Bunu, sözde devrimci bir
görünüm altýnda, özde ise düzen örgütünü savunarak yapar. Ýkinci
ve üçüncü etapta ise, devrimci maskesini atýp, bütün çýplaklýðýyla
ortaya çýkarak bu eylemi sürdürür.
Emperyalizmin III. genel bunalým döneminde, menþevizmin
bu örgüt anlayýþýný ileri süren çaðdaþ reformizmdir. Bu örgüt anlayýþý
çaðdaþ reformizmin devrim ve çalýþma tarzý anlayýþlarý ile tam bir
uygunluk içindedir.
Ýþte görüldüðü gibi, Mihri Belli arkadaþýn örgüt görüþü de
saðcý devrim teorisi ve saðcý çalýþma tarzýnýn doðal sonucu, saðcý
bir görüþtür. Bu görüþlerin sahiplerinin kuracaðý örgüt, stratejisi
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milli demokratik devrim olan yeni bir TÝPden baþka birþey olamaz.102
Biz, her çeþit anti-leninist örgütlenmeye karþýyýz. Biz düzen
örgütünden deðil, savaþ örgütünden yanayýz. Savaþ örgütü olabilecek bir parti Leninizmin ilkelerinin temeli üzerinde, leninist örgütlenmeye uygun bir þekilde kurulur.
Ýþte Mihri Belli arkadaþla olan ideolojik ayrýlýklarýmýz bu üç
temel üzerinde yükselmektedir. Görüldüðü gibi, perspektiflerimiz
tamamen fark-lýdýr. Bu perspektif farký, çeþitli konularda yansýmaktadýr. Son zamanlarda aktüel olan milliyetçilik, milli mesele ve revizyonizm tartýþmalarýndaki Mihri Belli arkadaþýn sað görüþlerinin, sað
perspektiflerinin bu meselelere yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.
Kýsaca, son zamanlarda aktüel olan bu meselelere deðinelim.
Mihri Belli arkadaþa göre, bugün dünya iþçi sýnýfý hareketi
içinde sosyal reformist bir çizgi olarak revizyonizm, modern revizyonizm yoktur. Revizyonizm, Bernstein ile ortaya çýkmýþ ve onun
ölümü ile birlikte yok olmuþ bir akýmdýr. Hele dünyanýn bazý sosyalist ülkelerinde revizyonizmin etkin ve yönetici olduðunu söylemek saçmalýktýr. Çünkü revizyonizmin tanýmý açýktýr; revizyonizm
Marksizmin resmen inkarýdýr.
Bu görüþ temelden yanlýþtýr. Bir kere, revizyonizm Marksizmin res-men inkarý deðildir. Tam tersine revizyonizm, Marksizmin
bazý tezlerinin gayrý resmi inkarýdýr. Kelime anlamý düzeltme, kontrol etme olan revizyonizm, Marksizmin lafýzlarýna sahip çýkarak,
özünün, belkemiðinin inkarýdýr. Mihri Belli arkadaþýn revizyonizmi
bu þekilde tanýmlayarak, bugün revizyo-nizmin mevcut olmadýðýný
söylemesi tamamen devrim, çalýþma tarzý ve örgüt konusundaki
sosyal reformist görüþlerinden dolayýdýr. Mihri Bellinin örgüt anlayýþý,
devrim teorisi ve çalýþma tarzý bugün dünya iþçi sýnýfý hareketi için
yok varsaydýðý revizyonist akýmýn temsilcilerinin görüþlerinden baþka
birþey deðildir. Mihri Belli, bu görüþleri devrimci saydýðý için, bu
102
Kaldý ki, Mihri Belli arkadaþýn örgüt anlayýþýna, menþevizm demek bile fazladýr.
Þöyle ki, Mihri Belli bugüne kadar, küçük-burjuva radikallerine þirin gözükmek amacýyla
demokrasi uðruna mücadele örgüt uðruna mücadeledir. Örgüt demokrasi mücadelesiyle
bir süreç içinde kurulur diyerek, sosyalist parti meselesini bugüne kadar yokuþa sürmüþ
bir kiþidir.
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görüþlerin sahiplerini de revizyonist saymamaktadýr ve bu anlayýþýn
dünya iþçi sýnýfý hareketi içinde revizyonizm diye bir sosyal reformist akýmýn var olduðunu kabul etmemesi, son derece doðaldýr.
Milliyetçilik meselesine gelince...
Mihri Belli arkadaþa göre, devrimci milliyetçilikle proleter
enternasyonalizmi çeliþmez. Ve devrimci milliyetçi olduðunu söyleyen Mihri Belli arkadaþa göre sosyalistler koyu milliyetçilerdir.
Çünkü, milliyetçiliðin azý enternasyonalizmden kiþiyi uzaklaþtýrýr.
Mihri Belli, sosyalistlerin milliyetçi deðil, yurtsever olduklarýný, nasyonalizm ile enternasyonalizmin birbirine tamamen zýt iki
kavram olduðu-nu bilmiyor mu? Biliyor elbette. Fakat Mihri Bellinin
küçük-burjuva radikalizmine bel baðlayan tutumu, proleter devrimcilikten tavize hatta, literatüre proleter milliyetçiliði katkýsýyla tahrife kadar uzanmaktadýr.
Bütün bunlarýn temelinde milliyetçi devrimci küçük-burjuva radi-kallerine proleter devrimcilerin kendilerinden pek farklý
olmadýklarýný, te-melde devrimci milliyetçi olduklarýný ima ederek,
þirin gözükme yatmaktadýr. Mihri Bellinin ayný þirin gözükme gayretlerini milli meselede de görmekteyiz.
Mihri Belliye göre, Türkiyedeki milli meselenin her zaman
ve her þart altýnda tek bir çözüm yolu vardýr; Kürt emekçi halkýnýn
çýkarlarýyla baðdaþan tek formül vardýr; o da, meseleyi þartlar ne
olursa olsun, misak-i milli sýnýrlarý içinde ele almak gerekir.
Oysa bu görüþ, temelden yanlýþ ve anti-sosyalist bir görüþtür.
Bilindiði gibi, devrimci proletarya milli meseleyi uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýnýn ýþýðý altýnda ele alýr. Biz, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn ýþýðý altýnda diyoruz ki: Her þart altýnda, her
zaman meseleyi misak-ý milli sýnýrlarý içinde ele almak gerekir veya Kürt emekçi halkýnýn çýkarlarýyla baðdaþan tek çözüm yolu ayrýlma hakkýnýn kullanýlmasýdýr diyen görüþler yanlýþtýr. Bu görüþlerin
sahipleri, her iki tarafýn burjuva ve küçük-burjuva milliyetçi unsurlarýdýr. Oysa, devrimci proletarya, meseleyi diyalektik bir tarzda ele
alýr. Yani, uluslarýn kendi kaderini tayin etme hakkýnýn öngördüðü
ayrýlma, özerklik, federasyon vs. çözüm yollarýnýn hangi þartlar altýnda ve ne zaman geçerli olabileceðini açýkça ortaya koyar. (Biz
bu meseleyi ayrý bir yazýda etraflý bir þekilde ortaya koyacaðýz. Bu
kýsa açýk mektubun amacý bu olmadýðý için bu meseleye burada
girmiyoruz.)
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Mihri Bellinin proleter enternasyonalini zedeleyen bu milliyetçi görüþlerinin temelinde yukarýda da belirttiðimiz gibi, devrim
anlayýþý ve çalýþma tarzýndaki reformist görüþlerinden dolayý milliyetçi devrimcilere yani küçük-burjuva devrimcilerine bel baðlama ve taviz verme eðilimleri yatmaktadýr.
V
Ýþte Mihri Belli arkadaþla olan görüþ ayrýlýklarýmýzý çok kýsa
bir þekilde, özet olarak ortaya koyduk. Görülebileceði gibi, bu saflarýmýzdaki herhangi ikinci dereceden bir meselede varolan ufak
görüþ ayrýlýklarý karþýsýnda alýnacak bir tavýr meselesi deðil, Leninizm ile sosyal reformizm arasýndaki bir tercih meselesidir.
Bu, sýradan yanlýþ görüþlerin eleþtirilerek düzeltilmesi meselesi deðildir. Hareketi temelden saptýracak nitelikteki saðcý
görüþlerin tasfiye edilmesi meselesidir.
Takýnýlacak tavýr, devrimcilikle, oportünizm arasýndaki tavýrdýr. Her kim ki, hem Mihri Bellinin görüþlerinin yanlýþ görüþler
olduðunu söyler ve hem de þu veya bu gerekçeyle o saflarda kalýrsa, bilsin ki, kaldýðý yer bataklýktýr, oportünizmin bataklýðýdýr. Ve
kendisinin subjektif niyeti ne olursa olsun, ne kadar halisane duygularla dolu olursa olsun, tavrý oportünizmin en sinsi, en ikiyüzlü,
en iðrenç tavrýdýr.
Biz proletaryanýn devrimci ilkelerinin pazarlýk konusu olmasýna sonuna kadar karþý çýkacaðýz. Böyle pazarlýklara bugüne
kadar yanaþmadýk ve bugün de yanaþmayacaðýz!
Unutmayalým, proleter devrimci, devrimci hareketin esenliði için, sadece taktiklerde veya ikinci dereceden teorik meselelerde geçici uzlaþ-malara gidebilir; devrim lehine eðilip bükülebilir.
Ama, proletaryanýn devrimci ilkelerinde o, asla pazarlýða yanaþmaz.
Ve bu ilkeleri pazara çýkaran-lara karþý da devrimci tavýr, proletaryanýn en uzlaþmaz, en sekter tavrýdýr.
Bizi sekterlikle suçlayan arkadaþlara bu yanlýþ ve uzlaþmacý
tutum-larýný bir yana býrakmalarýný, Mihri Belli arkadaþýn ise,
özeleþtiri yaparak, doðru çizgiye gelmesini, bu arkadaþlarýn her çeþit pragmatizmi bir yana býrakarak, bilimsel sosyalizmin ilkelerine
güvenmelerini, zaman henüz geçmeden akýllarýný baþlarýna toplamalarýný, dostça ve arkadaþça salýk veririz.
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KURTULUÞ
Ocak 1971

YAYIN POLÝTÝKAMIZ

27 Mayýs hareketi ile birlikte, reformist burjuvazi ile finans
oligarþisi arasýnda kurulan nispi denge Türkiyede sýnýrlý da olsa bir
demokratik ortam yarattý.
Bu sýnýrlý demokratik haklarýn çerçevesi içinde sol, belli ölçülerde legalite kazanarak, açýlýp geliþti. Bu sýnýrlý demokratik ortam
bir yandan solun geliþmesini saðlarken, öte yandan da solun içersinde revizyonizmin ve küçük-burjuva sosyalizminin geliþmesine
ve kök salmasýna maddi bir temel teþkil etti. Ýþte TÝP pasifizmi bu
zemin üzerinde, yayýlma imkaný buldu. TÝP pasifizmi karþýsýnda,
Mihri Belli revizyonizminin solda devrimci bir alternatif olarak güç
kazanmasýnýn en önemli nedeni, yine bu ortamdýr.
1966lardan sonra, Türkiyedeki sýnýflar mücadelesinin
þiddetlenmesine paralel olarak, bilimsel sosyalizmin temel klâsiklerinin süratle Türkçeye çevrilmesi, soldaki sisleri daðýtmaya
baþladý.
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Bilimsel sosyalizmin temel eserlerinin Türkçeye çevrilmesi,
sosyalist teoriyi ülkemizdeki bir avuç solun entelektüelinin zihni
idmaný olmaktan çýkarmýþtýr. Böylece ülkemizde sosyalist teori
mücadelenin gerçek militanlarýnýn savaþýna eylem kýlavuzu olarak
maddi bir güç haline gelmiþtir. Bu durum, ve özellikle son üç yýlda
hýzlanan ve keskinleþen sýnýf mücadelesi ile birlikte proleter devrimciliðin cesaret, atýlganlýk ve coþku isteyen bir meslek haline
gelmesi, soldaki pasifistlerin, revizyonistlerin ve devrim hokkabazlarýnýn niteliðini hýzla ortaya koymaya baþladý.
Sýnýflar savaþýnýn giderek keskinleþmesi, ülkemizdeki ekonomik, politik ve sosyal krizi iyice þiddetlendirdi. Öyle ki, bugün
toplumun bütün kesimleri, eskisi gibi yaþamamak istemeleri bir
yana, patlamaya hazýr volkan gibi, bir kývýlcým beklemektedirler.
Toplumun bütün kesimlerini sarsmaya baþlayan bu devrimci kasýrga, genç militanlara devrim arenasýnda sadece kendilerinin
kaldýðýný gösterdi. Bu esen kasýrga, devrimci kavganýn çeþitli kesimlerinde fedakârca dövüþen genç militanlarýn benliðinde, bilincinde ve kalbinde derin deðiþiklikler yaptý; her çeþit feodal ve
ataerkil iliþkileri parçaladý. Hayat, devrimci pratiðin içindeki iþçi,
köylü, öðrenci militanlarý bir araya getirdi. Böylece, Leninizm temelleri üzerinde, devrimci yoldaþlýðýn oluþturduðu, kelimenin geniþ
anlamý ile proleter devrimci bir örgüt doðdu. Bu örgüt, Türkiyedeki
karþý-devrim cephesinin bütün baský, þiddet ve cebrini göðüsleyerek kýrsal alanlardan fabrikalara, üniversitelere kadar, bütün kesimlerdeki devrimci mücadeleyi yönlendirme gayretleri içinde
olanlarýn örgütüdür.
Ýþte KURTULUÞ gazetesi, bu örgütün, ideolojik ve politik
yayýn organýdýr.
Bu hareket, revizyonizmin uzun yýllar etkin olduðu bir ortamda yeþermiþ, geliþmiþ ve güçlenmiþtir. O yüzden iþler ne kadar
sýký tutulursa tutulsun baþlangýçta, þu veya bu ölçüde, bu ortamýn
izlerini içinde taþýyacaktýr. Tersini düþünmek idealizmdir. Bu kalýntýlar, savaþ içinde, savaþýla savaþýla atýlacaktýr.
Bugün, ülkemizde, revizyonizmin etkinliðini çeþitli alanlarda görmek mümkündür. Mesela, sosyalist aydýnlar için ayrý seksen
sayfalýk bir aylýk dergi, orta seviyede olanlar için haftalýk onaltý
sayfalýk bir dergi, iþçi ve köylü kitleleri için de bir kitle gazetesi çýkarma, revizyonist bir yayýn politikasýnýn ifadesinden baþka birþey
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deðildir.
Emperyalizmin iþgali altýnda olan, dolayýsýyla halk savaþýnýn
zorunlu bir durak olduðu ülkelerde sosyalistlerin temel mücadele
metotlarý, politikleþmiþ askeri savaþ metodudur. Bu metodu, temel
metod olarak alanlarýn devrimci yayýn politikasý bu olamaz.
Bu yayýn politikasý, halk savaþýna yan çizen, dergicilik ve gazeteciliði temel alan revizyonistlerin politikasýdýr. Bu yayýn politikasýnýn temeli, dergi etrafýnda örgütlenme düþüncesine dayanýr. Büyük
þehirlerde yayýnlanan bir dergi etrafýnda örgütlenme ve bunun aracýlýðýyla parti örgütlenmesine geçme, revizyonist bir örgütlenme
anlayýþýdýr. Kýrlardan þehirlere doðru bir rota takip edecek olan
halk savaþýnýn zorunlu durak olduðu ülkelerde devrimcilerin örgütlenmesi bu þekilde olamaz!
Ayrýca bu yayýn politikasý, çeþitli bakýmlardan yanlýþtýr.
Bir kere, kitleler, kitle organý, vs. ile bilinçlenmezler. Kitleler,
savaþ içinde, pratik içinde öncünün yakacaðý kývýlcýmla bilinçlenirler, örgütlenirler. Devrimci yayýn politikasýnda böyle uydurma bir
kitle organý anlayýþý yoktur.
Ýkinci olarak, entelektüele ayrý dergi, iþçiye köylüye ayrý dergi, devrimci bir anlayýþýn ürünü deðildir. Bu olsa olsa, emekçi kitlelerine yukardan bakan aydýn düþüncesinin ürünü olabilir. Mesela,
iþçilere hitap eden Iskrada sosyalizmin en karmaþýk meseleleri
rahatlýkla tartýþma konusu yapýlmýþtýr.
Geçmiþte KURTULUÞ olarak biz de ayný hatayý iþledik. Bu
konuda kendimizi eleþtiririz. Bundan böyle, KURTULUÞ gazetesi,
bizim ideolojik ve politik görüþümüzü kitlelere iletecektir. KURTULUÞun bu niteliðe kavuþmasýyla birlikte (yani bundan böyle
Dev-Gençin yayýn organý olan) ÝLERÝ ideolojik ve politik organ olarak ayrýca çýkmayacaktýr. Çünkü Dev-Genç hareketimizden baðýmsýz ayrý bir örgüt deðildir. Dev-Genç, hareketimizin kitlevi gençlik
örgütüdür. Dolayýsýyla, hareketimizin ideolojik ve politik organý KURTULUÞ gazetesi, Dev-Gençin de görüþlerini dile getirmektedir. Bir
eylem örgütü olan Dev-Genç bundan böyle tabanýyla organik baðlantýsýný (yazýlý olarak) Merkez Yürütme Kurulunun çýkardýðý Ýleri
bültenleriyle yürütecektir.
Biz, emperyalizme karþý aktif mücadeleyi savunuyoruz.
Politikleþmiþ askeri savaþ metodunu, temel mücadele biçimi olarak kabul eden bizler, bu savaþý asgari bürokrasi ile yürüteceðiz.
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Asla kýrtasiyeciliðin bataklýðýna yuvarlanmayacaðýz. Tek bir ideolojik ve politik organla kitlelere görüþlerimizi ileteceðiz. Ayrýca kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerine, bölgesel meselelere iliþkin olarak, onlara bilgi götüren, somut meselelerine ýþýk
tutan KURTULUÞ özel sayýlarý çýkartýlacaktýr. Devrimci pratiðe ýþýk
tutan uzun araþtýrmalar ve teorik, ideolojik polemikler ve çeviriler
KURTULUÞ Yayýnevinin çýkaracaðý broþürlerle yürütülecektir.
KURTULUÞ
15 Mart 1971
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DEVRÝMDE SINIFLARIN MEVZÝLENMESÝ

Ekonomik ve politik buhran hýzla derinleþiyor. Hakim sýnýflar kendi aralarýnda çeþitli fraksiyonlara bölünmüþ, düzeni kendi
resmi kanunlarýyla koruyamaz duruma gelmiþlerdir. Bu yüzden,
devrimciler üzerinde, karþý-devrim cephesinin baský, þiddet ve cebri görülmedik bir derecede artmýþtýr. Temsili demokrasi hýzla rafa
kaldýrýlmaktadýr. Artýk sosyalist politikanýn devrimci cesaretle sürdürülebileceði bir ülke haline gelmiþtir Türkiye.
Gittikçe geniþleyen ve toplumun her kesimini þimdiden sarsmaya baþlayan bu kriz, solda, bütün revizyonist gruplarýn, devrim
kalpazanlarýnýn niteliklerini ortaya koymaya baþladý.
Bütün revizyonist klikler, deðiþik tonlarla açýkça, pasifizmin
ve teslimiyetçiliðin borusunu öttürmeye baþladýlar. Pasifizmin bu
ileri borazancýlarý, karþý-devrim cephesine karþý aktif mücadeleyi
savunan, baþlangýçta sadece kendi örgütlü gücümüzle bu krizi
derinleþtirmeyi amaçlayan bizlere saldýrmada tek bir cephe teþkil
ettiler. Ve namlularýný görevleri gereði bize çevirdiler. Son iki-üç
aydýr hareketimiz bu oportünist cephenin utanmazca tahriflerine,
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þarlatanca yalanlarýna; rezilce iftiralarýna ve haince provokasyonlarýna maruz kaldý. Bizi bu rezillik ne üzüyor, ne de kýzdýrýyor! Hiç bir
þeyden þikayetçi deðiliz. Oportünizmin herhangi bir kliði bize mültefit davransaydý, biz o zaman üzgün olurduk. Çünkü bu, bizim
hareketimizde mutlaka eðri bir yanýn, oportünist bir yanýn varolmasý demektir. Ülkemizde kriz derinleþtikçe bütün oportünist fraksiyonlarýn pasifizmleri de kitlelerin gözünde iyice gün ýþýðýna
çýkmaktadýr. Artýk devrimci militanlarý þu ya da bu þekilde aldatmaya imkan yoktur. Artýk devrimciliðin ölçüsü geçmiþteki kahramanlýk menkýbeleri deðil, devrimci pratiktir. Savaþ açýktýr, savaþanlar
da açýktýr ve ortadadýr. Ve savaþmaya azimli olanlar, aktif mücadeleye hazýr olanlar ve bizzat savaþanlar devrim meydanýnda kalmýþtýr.
Hayat revizyonistleri hýzla tecrit etmektedir.
Bu yüzden revizyonistlerin bütün ithamlarýna teker teker
cevap vermeye ve uzun ideolojik polemiklere girmeye artýk gerek
yoktur.
Biz, ülkemizdeki devrimci harekete iliþkin bütün görüþlerimizi uzun bir broþürle ortaya koymaya karar verdik. (Bu broþürün
ilk kýsmý birkaç güne kadar çýkacaktýr).
Bu broþürde kendi görüþlerimizi ortaya koyarken doðal olarak, ülkemizdeki oportünist fraksiyonlarýn görüþlerinin eleþtirisini
de yaptýk. Bu broþürün bütünün çýkmasý biraz zaman alacaðýndan
ve de bazý arkadaþlarýn acele cevap verilmesindeki ýsrarlarýndan
dolayý, biz bu cephenin teorik103 eleþtirilerine, kýsa bir þekilde
103
Bu eleþtirilerde ele alacaklarýmýz sadece teorik ithamlar olacaktýr. Yalana, riyaya,
tahrife dayananlar ise eleþtiri konusu bile olamaz. Mesela Mihrici Aydýnlýka göre, biz,
Proletarya partisi þehirde deðil kýrda kurulur diyormuþuz. Ve buna kaynak olarak da
Mahir Çayan arkadaþýmýzýn Aydýnlýkýn 20. sayýsýnda yazmýþ olduðu Yeni Oportünizmin
Niteliði Üzerine baþlýklý yazý gösterilmektedir. Böyle bir þey o yazýda yoktur. Bu, iðrenç
bir tahrifattan baþka bir þey deðildir Fakat bu derginin bu akýl almaz tahrifi, bizi fazla
þaþýrtmadý. Bizi asýl þaþýrtan, eleþtiri konusu olan yazýyla, yedi-sekiz ay önce tamamen
hemfikir olan bazý arkadaþlarýn bugün sözde o yazýyý eleþtiren Mihri Bellinin, riyaya,
yalana dayanan yazýsýný kabullenerek Aydýnlýk imzasýyla yayýnlamalarýdýr. Bu da devrim
hareketine gerçekten yararlý olabilecek nitelikte olan bu arkadaþlarýn artýk iyice
oportünizmin bataðýna girdiklerini göstermektedir. Bu durumdan, bu arkadaþlarýmýz adýna
biz sadece üzüntü duyuyoruz. Çünkü Aydýnlýk imzasýyla o yazýyý yazan kiþi, tahrifçilikte ve
yalancýlýkta kariyer yapmýþ bir kiþidir. Leninin Jauresin yazýlarýný tahrif eden, kendine
göre düzelten bir kiþinin bizim yazýmýzý da kendince düzeltmesi (!) son derece doðaldýr.
Buna oportünizmin daha bir çok þarlatanlýðýný ilave etmek mümkündür. Oportünizm
kocaman bir yalan, riya ve tahrif makinasýdýr. Bu makinanýn mamullerinin hepsini ciddiye
alarak uðraþmaya, ne zaman vardýr, ne de gerek!
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KURTULUÞta cevap vermeye karar verdik. Bu yazýda Devrimde
Sýnýflarýn Mevzilenmesi ve de Halk Savaþýna iliþkin oportünist iddialar ele alýnmýþtýr. Devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi konusu, bu
revizyonist ve oportünist stratejilerin turnusoludur. Nasýl ki bazlarýn
ve asitlerin gerçek renklerini devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi ve
önderliðin niteliðinin belirtilmesi meselesi ortaya koyar.
Devrime sýnýf kuvvetlerinin katýlma esprisi, yani sýnýf kuvvetlerinin düzenlenmesi, devrimde önderliðin niteliðinin ve kitlelerin
eyleme sokuluþ biçiminin belirtilmesi, yerine göre silahlý ve barýþçý
bütün mücadele metotlarýnýn kullanýlacaðýný söyleyen, hatta Halk
Savaþý Temeldir diyen bütün oportünistlerin, pasifistlerin ve uzlaþmacýlarýn niteliðini ortaya koyan temel kriterdir. Devrimin çeþitli
meselelerine iliþkin görüþ ayrýlýklarýnýn temelinde bu mesele yatar.
Bu mesele, dünyadaki bütün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin
solu içerisindeki ideolojik ayrýlýklarýn temel meselesidir.
ÝDEOLOJÝK ÖNDERLÝK ESASTIR
Bizim gibi halk savaþýnýn zorunlu bir durak olduðu ülkelerin
devrimci mücadelesinde köylüler temel güçtür, proletarya önder
güçtür ve proletaryanýn öncülüðünün niteliði ideolojiktir.
Bu Demokratik Halk Devriminde sýnýflarýn mevzilenmesini
çok açýk ortaya koyan Marksist bir formülasyondur. Bilindiði gibi,
Marksist sýnýf tahlillerinde varýlan sonuçlar daima bu þekilde kýsa
formüllerle ifade edilir. Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao... gibi bütün ustalar daima somutun tahlilinden elde ettikleri sonuçlarý soyut
olarak formüle etmiþlerdir.
Bu formülasyonlar, bilimsel soyutlamalar olduðu için kelime yorumuna tabi tutulamazlar. Çünkü bu formülasyonlar nitelik
belirleyicileridir. Bir baþka deyiþle, Marksist formüller, belli bir tahlilin
birkaç kelime ile soyutlanmalarýdýr. Ve bu birkaç kelimelik soyutlama, bütün bir stratejik görüþü ifade eder. Mesela, proletarya
temel güçtür, köylülük yedek güçtür formülünün ifade ettiði, devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi ve güdümü, devrimci çalýþma tarzý
ve örgüt anlayýþý baþkadýr; proletarya önder güçtür, köylüler temel
güçtür formülünün ifade ettiði baþkadýr. Her iki formül, devrimde
takip edilecek olan apayrý iki yolun teorik ifadesidir.
Bu bakýmdan Marksizmde bu çeþit formülasyonlar dar kalý-
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plar içinde kelime kelime yorumlanamaz.
Ancak en geri zekalýlar ve Marksizmin Msinden habersiz
kiþiler yahut da kendi oportünizmlerini kelime oyunlarýyla örtmeye
çalýþan politika hokkabazlarý, madrabazlarý, Marksist formülasyonlarý dar kalýplar içinde (kelime kelime) yorumlarlar.
Bu kýsa açýklamayý yaptýktan sonra gelelim çeþitli oportünist
fraksiyonlarýn bize yönelttikleri çeþitli ithamlara.
Aydýnlýk Sosyalist Dergiye göre; proletarya önder güçtür,
köylüler temel güçtür, proletaryanýn önderliðinin niteliði ideolojiktir þeklindeki bizim devrimde sýnýflarýn mevzilenmesine iliþkin
görüþümüz yanlýþtýr, Leninist stratejiye aykýrýdýr. Meseleyi bu þekilde
formüle etmek, proletaryasýz proletaryanýn ideolojisini öncü kabul
eden köylülerle devrim yapmak demektir. Ýdeolojik öncülüðü savunmak, Narodnik Popülizmini savunmaktýr. Doðrusu proletarya
ve yoksul köylülük temel güçtür. Proletaryanýn öncülüðü ideolojik
deðil, fiilidir... (Etraflý bilgi için bakýnýz, Örgüt Ýçin Görev Baþýna,
ASD, s. 27).
Bizim devrimde sýnýflarýn mevzilenmesine iliþkin formülasyonumuzu bu þekilde yorumlayan, bu yazýnýn yazarýnýn, yukarýda
belirttiðimiz kategorilerden hangisine gireceðini okuyucu hemen
düþünecektir.
Bu Marksist formülasyonu, bu þekilde akýl almaz tarzda,
kelime kelime tefsir eden yazar, acaba Marksizmden habersiz,
doktora tezi olarak bu konuyu seçmiþ olan toy bir üniversite asistaný mýdýr, yoksa kafasýndan tek akým geçen bir geri zekalý mýdýr?
Ne biri ne de öteki. Bu yazýyý yazan kiþi, meselenin bu þekilde
yorumlanamayacaðýný çok iyi bilen, tilki gibi kurnaz, sosyalizmin
bir eski tüfeðidir.
O yazýdan bu sonucun çýkartýlamayacaðýný çok iyi bilmesine raðmen, o bu iþi yapmýþtýr. Foyasý artýk iyice ortaya çýkan, revizyonizmini ve kuyrukçu çizgisini saklayamayacak kadar deþifre
olan bu revizyonist, birkaç taraftar bulabilirim ümidiyle denize
düþenin yýlana sarýlmasý gibi bu aptalca tahrife dört elle sarýlmýþtýr.
Önce, milli burjuvazinin solundaki güçler devrimde öncü
olabilir, iþçi sýnýfýnýn öncülüðünü mutlak bir gerçek olarak görmek
yanlýþtýr, ,iþçi sýnýfý olmadan da devrim olabilir diyen bu kiþi, haklý
eleþtirilere hedef olunca, özeleþtirisini yapacaðý yerde biz milli
burjuvazinin solundaki güçler öncü olabilir derken iþçilerin ve yok-
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sul köylülerin öncülüðünü kastetmiþtik diye kývýrtarak, proletarya
ile birlikte yoksul köylülerin de öncülüðünü savunur gözükmeye
baþlamýþtýr. Hayatýn cilvesine bakýn ki bugün bu kiþi, bizi Narodnik
Popülizmi ile suçlamaktadýr! Daha düne kadar Filipin demokrasiciliðinde proletarya partisi kurulamaz diyen yine bu kiþi bugün,
sosyalist parti her þart altýnda kurulur diyen bizleri utanmadan proletarya partisine karþý olmakla suçlamaktadýr.
Ve bugün, proletarya hem temel güçtür hem de önder güçtür diyen bu kiþi (tabi koltuk altýndakiler de) derginin, Aydýnlýk
imzalý bir baþka yazýsýnda, proletaryanýn partisinin mevcut olmadýðý bu dönemde, Faþizmi Yenecek Güçteyiz diyerek egemen sýnýflarýn militarize gücünün aracýlýðýyla kurulmasý mümkün olan
reformist burjuvazinin iktidarýnýn Milli Demokratik Devrim programýný uygulamasýndan dem vurmaktadýr!
Bu kiþinin temsil ettiði akým, ne söylediði belli olmayan (aslýnda belli olan) günlük olaylara göre politika tespiti yapan küçükburjuva pragmatizminin bataklýðýnda kulaç atan, zavallý bir politik
akým haline gelmiþtir.
Bu akýmýn bizi, proletarya adýna proletaryasýz devrim istemekle, (hele sosyalizm yoksul köylülerin de ideolojisidir diyenlerin) Narodnik Popülizmini savunmakla suçlamasý, son derece gayri
ciddi ve komiktir!
Ama biz her þeye raðmen bu teorik eleþtiriye cevap verelim. Mao Tse-Tungun yazýlarýna dikkatle bakýlýnca görülecektir ki,
bazý yazýlarda proletarya önder güçtür, köylüler temel güçtür,
bazýlarýnda ise proletarya, köylüler ve þehir küçük-burjuvazisi temel
güçlerdir, itici güçlerdir denilmektedir. Mao Tse-Tungun halefi
Lin Piaoya göre köylüler devrimin temel gücüdür. Acaba, Lin
Piao ve birinci ifadesinde Mao, proletarya ve þehir küçük-burjuvazisini ihmal mi ediyor?
Ayný duruma, birinci ve ikinci Rus Demokratik Halk Devrimini formüle eden Stalin ve Leninin yazýlarýnda da rastlamaktayýz.
Lenin, Ýki Taktikin sadece 58. sayfasýnda, (Türkçe 2. baský)
devrimin temel güçleri arasýnda iþçileri, köylüleri ve þehir küçükburjuvazisini saymaktadýr. Ve bütün kitap boyunca sadece temel
güç olarak proletaryadan bahsetmektedir. Keza Stalin yazýlarýnda,
demokratik halk devriminde temel güç olarak yalnýz proletaryadan söz etmektedir.
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Acaba Lenin, Ýki Taktikde köylülüðü ve þehir küçük-burjuvasýný devrimin temel güçleri arasýnda yanlýþlýkla mý saydý? Bu bir
kalem sürçmesi midir? Stalinin devrimin temel gücü olarak yalnýz
proletaryadan söz etmesi, Leninin o ifadesine ters düþmüyor mu?
Ýþte, bilimsel sosyalizmin formülasyonlarýný Aydýnlýk Sosyalist Derginin yaptýðý gibi kelime yorumuna tabi tutma, kiþiyi böyle
saçma sapan, içinden çýkýlmaz sonuçlara götürür.
Oysa, ne Lin Piao ile Mao ve Maonun kendi yazýlarý arasýnda ne de Stalin ile Lenin ve Leninin kendi yazýlarý arasýnda bu
çeliþki ve tutarsýzlýk vardýr. Tersine, tam bir ayniyet ve uygunluk
vardýr.
Bilindiði gibi, Maonun ve Leninin birbirinden farklý olan bu
formülasyonlarý, demokratik halk devriminde sýnýflarýn mevzilenmesine iliþkindir. Her iki formül de, demokratik halk devriminde
deðiþik sýnýflar tertibini öngörmektedir. Bu farklýlýk, somut durumlarýn farklý olmasýndan dolayýdýr. Lenin ve Stalinin formülasyonu,
emperyalizmin iþgali altýnda olmayan, halk savaþýnýn zorunlu bir
durak olmadýðý bir ülkedeki demokratik halk devrimini esas
almaktadýr. Mao ve Lin Piaonun formülasyonu ise, emperyalizmin
iþgali altýnda olan, devrim için halk savaþýnýn zorunlu olduðu bir
ülkenin demokratik halk devrimini esas almaktadýr.
Demokratik halk devrimi, adý üstünde bütün halkýn devrimidir. Bu aþamada halk ise, proletarya, köylüler ve þehir küçükburjuvazisidir. Halk devriminin temel güçlerini bu sýnýflar teþkil
ederler. Lenin ve Stalinin formülasyonunda, temel güç olarak sadece proletaryadan söz edilmesinin nedeni, devrimde sýnýf katýlmasý
olarak, kitle gücü olarak proletaryanýn en aktif ve en enerjik rolü
almasýndan dolayýdýr.
Lenin ve Staline göre, Çarlýk, büyük þehirlerdeki halkýn
ayaklanmasý sonucu devrilecektir. Þehirlerdeki genel ayaklanmanýn sonucu iktidar ele geçirilecek ve devrim, yukardan aþaðýya,
þehirlerden kýrlara götürülecektir.
Büyük þehirlerde ise temel devrimci güç proletaryadýr. Ve
þehirlerden kýrlara doðru bir rota izleyecek olan böyle bir devrimin
ordusunda da, (Kýzýl Orduda) kurmayýnda da (proletarya partisinde de) proleterlerin salt çoðunlukta olmalarý zorunludur. Böyle bir
durumda, proletarya partisi, sadece ideolojik ve politik bakýmdan
deðil fiziki bakýmdan da proletaryanýn öncü müfrezesidir. Proletar-
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ya bu devrimin hem temel gücüdür, hem de önder gücüdür. Bir
baþka deyiþle, bu devrimde temel savaþ alaný þehirler olduðu için,
devrimin temel kitle gücü de proletarya olmaktadýr.
Ama emperyalizmin iþgali altýnda olan dolayýsýyla devrim
için kurtuluþ savaþýnýn (Halk Savaþýnýn) zorunlu bir durak olduðu
ülkelerin Demokratik Halk Devriminde sýnýflarýn mevzilenmesi bu
þekilde deðildir.
Ülke iþgal altýndadýr. (Açýk veya gizli). Ve yönetim büyük
þehirlerdeki bürokrasisi ve militarizmine dayanarak ayakta duran,
iþgalci düþmanýn da içinde yer aldýðý bir gerici ittifakýn elindedir.
Böyle ülkelerde devrim yapýlabilmesi için, herþeyden önce, bir
kurtuluþ savaþýnýn (halk savaþýnýn)verilmesi þarttýr. Ýþte bu yüzden,
yani halk savaþýnýn zorunlu bir durak olmasýndan dolayý, bu ülkelerin Demokratik Halk Devriminde sýnýf mevzilenmesi deðiþiktir.
Emperyalizme arkasýný dayamýþ olan karþý-devrim cephesi, proletaryanýn yoðun bulunduðu, büyük þehirlere ve kilit bölgelere güçlerinin büyüðünü yýðmýþ ve çok sýký bir denetim kurmuþtur. Bu hain
yönetimin yumuþak karný kýrlardýr. Dünyadaki bütün kurtuluþ
savaþlarýnýn (halk savaþlarýnýn) pratiði, bize þunu söylemektedir;
zafere kýrlardan þehirlere doðru bir rota izleyen, çeþitli ara aþamalardan geçen halkýn örgütlü savaþý ile varýlabilir.
Temel alan olan kýrlardaki halk kitlesi ise köylülerdir.104 Bu
yüzden halk savaþýnýn zorunlu bir durak olduðu Demokratik Halk
Devrimlerinde sýnýf katýlmasý olarak temel rolü iþçiler deðil köylüler oynayacaktýr. Yani devrimin temel kitle gücü iþçiler deðil köylülerdir.
Meselenin bu þekilde ortaya konulmasý, þehirlerdeki mücadelenin küçümsenmesi anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Tam tersine, þehirlerdeki mücadele, düþmanýn çok güçlü olduðu bir alanda
sürdürüleceði için çok daha zor þartlar altýnda yürütülecektir. Tedhiþ
104
Bilindiði gibi, biz ilk dönemde, kýsa bir süre için, taktik bir mesele olarak þehirleri
temel aldýk. Bunu PDA kalpazanlarý revizyonizm diye nitelediler: Devrimci mücadele
saksý çiçeði deðildir ki, onu ilk önce þehirlerde büyütüp daha sonra kýrlara götüresin
(PDA, sayý 29, s. 3). Neden kýsa bir süre için ilk planda þehirlerdeki savaþý temel aldýðýmýzý
burada uzun uzun anlatacak deðiliz. Birkaç aya kadar, 2. ve 3. kýsýmlarý çýkacak olan
KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM broþüründe bu mesele etraflý bir þekilde konmuþ olacaktýr.
Birkaç ay sonra anlaþýlacaktýr devrimci savaþ, kavanozda yetiþmiþ Campus maocu
kalpazanlarýnýn sandýðý gibi saksýda mý geliþtirilecektir, yoksa devrimci pratikte yakýlan
kývýlcýmla emekçi halkýn bilincinde, ruhunda, kalbinde mi geliþtirilecektir.
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hareketinden, demokratik kitle hareketlerine kadar her çeþit mücadele metodu, þehirlerdeki devrimci savaþýn gündeminde yer alacaktýr. Bu alandaki savaþta proletarya, en enerjik ve aktif rolü oynayacaktýr. Fakat temel savaþ alaný kýrlar olduðu için iþçilerin sýnýf
katýlmasý olarak devrimde rolü, köylülere nazaran nispidir.
Proletaryanýn partisi eðer emperyalizme karþý yürütülecek
olan bu kurtuluþ savaþýnýn önderi olmak istiyorsa, bizzat temel savaþ meydanýnda bütün gücüyle yer almak zorundadýr. Mesela Cezayir Kurtuluþ Savaþýnda proletarya partisi þehirleri temel aldýðý
için önderliði ele geçirememiþtir. Temel mücadele alanýnýn kýrlar
olduðu Kurtuluþ Savaþýnda, vurucu gücün (Halk Ordusunun) köylülerden oluþmasý son derece doðaldýr. Ve bu ordunun kurmayý olan
örgütte ise, [proletaryanýn siyasi kitle partisinde nicelik olarak proleterler deðil de, köylülerin aðýr basmasý kaçýnýlmaz bir durumdur.
Bundan dolayý bu tip ülkelerin proleter siyasi kitle partisi, þehirlerin
temel alýndýðý, sovyetik ayaklanmayla devrimin zafere ulaþacaðý
ülkelerin proletarya partilerindeki gibi, ayný zamanda proletaryanýn
fiziki öncü müfrezesi deðildir. Bu ülkelerdeki proleter siyasi kitle
partileri, ideolojik ve politik kuruluþlardýr. Bu ülkelerdeki halk savaþýný, proleter siyasi kitle partisi, (savaþ örgütü) proletaryanýn ideolojik ve politik bir kuruluþu olarak yönlendirirse, devrim zafere eriþebilir. Ýþte bizim kastettiðimiz ideolojik öncülük budur.
Ýdeolojik öncülük, proletarya partisinde fakir köylülerin sayýca aðýr basmasý ve bu partinin proletaryanýn öncü müfrezesi olarak, halk savaþýný yönlendirmesidir.
Emperyalizmi yenerek, devrim yapmýþ olan dünyadaki bütün
sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin pratiði, proletaryanýn devrimde
öncülüðünün ideolojik öncülük olduðunu ortaya koymaktadýr.
Bütün halk savaþýna yan çizen, kendi öz gücünün dýþýnda,
baþka güçlere bel baðlayan oportünist fraksiyonlar, daima devrim
iþini yokuþa sürmek ve sol bir görünüm altýnda sað kuyrukçu politikalarýný gizlemek için sovyetik devrimdeki sýnýflar kombinezonuna uygun olarak, proletaryanýn fiili önderliðini savunurlar. Bunlar genellikle militanlarýn nazarýnda prestijlerinin düþeceðini
düþünerek halk savaþýna açýkça karþý çýkmazlar.
Devrimde halk savaþýnýn zorunlu bir durak olmasýndan doðan sýnýf mevzilenmesine sözüm ona proletarya adýna karþý çýkarak proletaryasýz devrimci mücadele öngörülüyor, bu narodnik
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popülizmidir, vs. gibi sol eleþtirilerle zevahiri kurtarmaya çalýþýyorlar.
Fiili öncülük esas alýndýðý zaman, emperyalizmin iþgalinin
varlýðýndan ve karþý-devrim cephesinin þehirlerdeki sýký denetiminden dolayý, devrim yapmak için proletaryanýn objektif ve subjektif
þartlarý bir türlü olgunlaþamaz. Emperyalizmin iþgali altýnda olan
bir ülkede, kurtuluþ savaþý (halk savaþý) verilmeden devrim olamayacaðýndan kurtuluþ savaþýna yan çizenler devrime de yan çizerler.
Böylece bu kurnaz menþevik solculuðu ile devrim, emperyalizmin bir sistem olarak toptan çöküþüne kadar, mahþere kadar
ertelenmiþ olur. O zamana kadar (belirsiz bir zamana kadar) bu
revizyonist fraksiyonlar, reformist burjuvazinin koltuðu altýnda, keskin solcu ninnilerle emekçi kitleleri uyutmaya çalýþýrlar.
Görüldüðü gibi Mihrici Aydýnlýkýn bu menþevik solculuðu
zorunlu olarak revizyonizm ve sýnýflararasý iþbirliðini oluþturmaktadýr.
Bu durum sadece Mihrici Aydýnlýka özgü deðildir. Ýþçi sýnýfýnýn ideolojik öncülüðü mü, yoksa, ideolojik, politik, örgütsel öncülüðü mü diye saçma sapan sahte bir ikilemle, ideolojik öncülüðe
karþý çýkan Maocu kalpazanlar da, fiili öncülüðü savunan TÝP de,
Kývýlcýmlýcý Sosyalist Gazete de ayný menþevik solculuðun deðiþik
þekillerini) savunmaktadýrlar.
Görüldüðü gibi, revizyonist Mihrici Aydýnlýk, görünüþte PDA
kalpazanlarýna yöneltilmiþ, aslýnda ise bütün revizyonistleri hedef
alan (Aydýnlýkýn 20. sayýsýnda çýkan) Yeni Oportünizmin Niteliði
Üzerine adlý yazýyý, yedi aylýk bir yutkunmadan sonra, reddederek
özeleþtiri yapýyor. Ve PDA kalpazanlarýnýn cevap veremedikleri ve
dergilerinin kýyýlarýna, köþelerine yerleþtirdikleri o sözde özeleþtiriyle,
görünüþte kabul ettikleri ithamlara105 revizyonizm adýna kendisi
cevap vermeye çalýþýyor.
Eksik olmasýn ASD bu son teþebbüsü ile bizim iþimizi iyice
kolaylaþtýrdý. Böylece Aydýnlýk Sosyalist Derginin yazý ailesi, dergilerindeki revizyonizme karþý olan yazýlarýn dergilerinin politikasýna
105
PDA kalpazanlarý bu yazýdan sonra, baþtan karþý çýktýklarýný özeleþtiri yaparak
kabullendiler. Ama bunlar, ayný pasifist çizgiyi sürdürmekten vazgeçmediler. Þu anda ilk
bakýþta doðru þeyler söylediði zannedilen bu fraksiyon temelde halk savaþý teorisini tahrif
ederek, revizyonizmin pasifist çizgisini keskin Maocu pozlarla sürdürmektedir. Bu yüzden
bu grup, pasifizmin en namussuz, en igrenç ve en sahtekar bir fraksiyonudur.
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aykýrý olduðunu söyleyip özeleþtiri yaparak, revizyonizmini kendi
kendine açýkça ilan ediyor.
Biz de, ASD yazý ailesini, revizyonizm yolundaki bu açýk ve
cesur tavýrlarýndan dolayý kutlarýz. Yolunuz açýk olsun beyler! Neyse ki ellerimizi sizden kurtardýk, hamdolsun!
Aynýlar ayný yerde, ayrýlar ayrý yerde kümelenirler! Ýþte siyamlý ikiz kardeþler ASD ve PDA ayný bataklýkta kulaç atýyor!
KÖYLÜLERÝN DEVRÝMDE TEMEL GÜCÜ TEÞKÝL ETMESÝ,
DEVRÝMCÝ SAVAÞTA KIRLARIN TEMEL ALAN
OLMASINDAN DOLAYIDIR
Demokratik devrimde sýnýflarýn mevzilenmesine iliþkin bir
baþka oportünist tahrifat, PDA pasifizminin yaptýðýdýr. Bu sahtekar
Maoculara göre, köylülerin devrimde temel güç olmasýnýn nedeni, devrimde halk savaþýnýn zorunlu bir durak olmasýndan dolayý
deðil de, geniþ köylü yýðýnlarýnýn feodal ve yarý-feodal iliþkiler içinde olmasýndan dolayýdýr! Bir devrimin temel gücünü, o ülkenin
toplumsal yapýsý tayin eder.... yurdumuzda devrimin temel gücü
köylülüktür. Bu ayný zamanda devrimimizin demokratik devrim
olmasý demektir. (...) Geniþ köylü yýðýnlarýnýn esas itibariyle yarýfeodal iliþkiler içinde olmasý, köylülüðün devrimimizde temel gücü
meydana getirmesi demektir. (PDA, sayý 26, s. 3, 108, ayrýca bkz.
sayý 29, s. 3).
Görüldüðü gibi, PDA kalpazanlarý, bizim gibi emperyalizmin
iþgalinde olan ülkelerin demokratik halk devriminde köylülerin
temel güç olmasýný, devrimin sýnýfsal karakterine baðlýyorlar.
Bu mantýki ve kitaba uygun bir görüþtür. Ama týpký, Menþeviklerin burjuva devrimini deðerlendirmelerindeki gibi mantýki
ve kitaba uygun bir görüþtür. PDA kalpazanlarýnýn mantýðý, devrimin sýnýfsal niteliði ile sýnýflarýn fiili yolu arasýnda ayniyet arayan
menþevik mantýðýdýr. Bu kalpazan mantýða göre, geniþ köylü yýðýnlarýnýn feodal iliþkiler içinde olduðu Çarlýk Rusyasýndaki demokratik halk devriminde temel gücü proletarya deðil de, köylülerin teþkil
etmesi gerekmektedir. Ve meseleyi proletarya temel güçtür,
köylülük yedek güçtür þeklinde formüle eden Lenin ve Stalin hata
etmiþlerdir (!). Lenin ve Stalinin bu formülasyonu yanlýþtýr(!).
Ýþte PDA kalpazanlarýnýn temel güç tahlilinin mantýkiliði
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budur. Baþta, iþçi sýnýfý hem temel güçtür, hem de öncü güçtür
diyen bu kalpazanlar, eleþtirilerimiz üzerine, dergi sayfalarýnda bu
hatalarýný düzelttiler. Fakat bu formüle ediþin revizyonist çizgisini
pratikte sürdürdüler, hala da sürdürmektedirler. Meselenin özünü
anlamadýklarý için (devrim için savaþmaya niyetleri olmadýðýndan)
bir hatayý düzelteyim derken bir baþka yerden gedik veriyorlar.
Köylülerin demokratik halk devriminde temel güç olmasýnýn nedeni bu þekilde ortaya konamaz. Köylülerin temel güç olarak
formüle edilmesi sadece devrimin anti-feodal niteliðinden dolayý
deðildir. Meseleyi bu þekilde ortaya koymak, dünyayý menþevizmin
düz mantýðý ile yorumlamak demektir.
Bugün, Türkiye gibi emperyalizmin iþgali altýndaki bütün
yarý-sömürge ülkelerde, emekçi halkýn sefaleti, hayat þartlarýnýn
zorluðu ve sömürülmesi korkunç bir seviyededir. Halkýn hiçbir kesimi halinden memnun deðildir ve her an patlamaya hazýr bir volkan gibidir. Devrim için objektif þartlar hazýrdýr. Fakat ülke iþgal altýnda olduðu için, devrim için emperyalizme karþý halk savaþý vermek zorunludur. Bu zalim yönetimin yumuþak karný kýrlardýr. Bu
gerici ve hain yönetim zincirinin zayýf halkasý kýrlardýr. Zafere, temel
ve yardýmcý alanlarda, kýrlarda ve þehirlerde verilecek olan uzun
ve çeþitli ara evrelerden geçen bir halk savaþý ile ulaþýlabilir. Halk
savaþý bir avuç öncünün savaþý deðil emekçi halkýn savaþýdýr. Halk
savaþýnda temel mücadele alaný kýrlar olduðu için, köylüler de
savaþýn temel gücüdür.
Marx, Engels, Lenin ve Stalin demokratik halk devrimine,
tarým devrimi de demektedirler. Çünkü bu devrim, geniþ köylü
yýðýnlarýný feodal boyunduruktan kurtaracak ve derebeylik yönetimine son verecektir. Marksist ustalardan sadece Mao bu devrime
(tarým devrimi kavramýndan ayrý olarak) köylü devrimi demektedir. Maonun bu devrimi bu þekilde adlandýrmasýnýn nedeni, devrimin sadece tarým devrimi olmasýndan dolayý deðildir; ana nedeni,
temel mücadele alanýnýn kýrlar olmasýndan dolayý devrimin temel
kitle gücünü köylülerin teþkil etmesidir.
Özetlersek, bu devrimde köylülerin temel gücü teþkil etmesinin ana nedeni, devrimin tarým devrimi olmasý deðil de, kýrlarýn
temel savaþ alaný olmasýdýr. Bir baþka deyiþle, emperyalizmin iþgali
altýndaki ülkelerin demokratik devrimlerinde halk savaþýnýn zorunlu bir durak olmasýndan dolayý köylüler temel güçtür!
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ASKERÝ YAN, ÝDEOLOJÝK VE POLÝTÝK YANDAN
AYRI OLARAK ELE ALINAMAZ
Savaþ, politikanýn silahla sürdürülmesidir. Her deðiþik askeri strateji ve taktik, deðiþik ideoloji ve politikanýn bir ifadesidir.
Mesela, emperyalizmin iþgali altýndaki ülkelerde devrimin zaferi
için kýrlardan þehirlere doðru bir askeri stratejiyi öneren görüþün
ideolojik ve politik çizgisi ayrýdýr, þehirlerden kýrlara doðru bir stratejiyi öneren görüþün ideolojik ve politik çizgisi ayrýdýr. Birincinin
ideolojik ve politik çizgisi proleter devrimci bir çizgidir. Ýkincisinin
ki ise oportünist bir çizgidir.
Askeri yan hiçbir zaman ideolojik ve politik yandan ayrýlamaz. Bütün oportünistler bu ayrýlmaz iki yaný daima birbirinden
ayýrýrlar. Bunun en somut örneði ülkemizdeki çeþitli oportünist fraksiyonlarýn tahlilleridir.
PDA kalpazanlarýna göre, karþý-devrim cephesinin en zayýf
olduðu alan kýrlardýr. Temel savaþ alaný kýrlar olduðu için, temel
güç köylülerdir, demek, devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi tahlili,
askeri bir zorunluluk gibi bir taktik meseleye baðlandýðý için yanlýþtýr
(Bkz. PDA, sayý: 29, s. 3).
Ayný temel görüþü, baþka ifadelerle Mihrici Aydýnlýk da savunmaktadýr. Mihrici Aydýnlýka göre, kýrlarýn veya þehirlerin temel
alýnmasý tamamen bir askeri meseledir. Askeri bir mesele olduðu
için, bunun devrimde sosyal sýnýflarýn mevzilenmesi gibi ideolojik
ve politik bir konuda rolü yoktur (Bkz. ASD, sayý: 27, s. 209).
Ve bu koroya Yeter Be yazýsý ile Kývýlcýmlý Sosyalist Gazete
de katýlmaktadýr (Bkz. Sosyalist Gazete, sayý 9-16).
Görüldüðü gibi, ilk bakýþta birbirinden tamamen ayrý olan,
birbirinin can düþmaný gibi gözüken, bu üç fraksiyon, bu temel
meselede birleþmektedir. Bu mesele de, þu ya da bu sýradan bir
mesele deðil, devrim teorisinin temel meselesidir.
Bu üç fraksiyona göre, meselenin askeri yaný ile ideolojik ve
politik yaný ayrýdýr. Leninist devrim teorisi ve bu teoride sýnýflarýn
konumu, ideolojik ve politik bir meseledir; bunu askeri bir meseleye baðlamak yanlýþtýr. Ýdeolojik ve politik mesele ile askeri mesele ayrýdýr.
Ýþte Türkiyedeki oportünizmin üç ayrý çehresi106 (tabii TÝPli
hainler herkesçe malumdur). Bu görüþler, özde gerilla savaþýna
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karþý olan, programlarýnda ise bütün mücadele metotlarýna yerine göre baþvurulur, hatta kýrlar temeldir, ama önce þehirlerde proletaryayý örgütleyelim... diye yazan Latin Amerikanýn herhangi bir
ülkesinde, üç dört tane birden parti örgütlenmesi içinde olan,
revizyonist ve oportünist fraksiyonlarýn görüþlerinin aynýsýdýr.
Bu görüþler sakat ve anti-Marksist görüþlerdir. Meseleyi bu
þekilde koymak, halk savaþýndan hiçbir þey anlamamaktýr. Halk
savaþý politikleþmiþ bir askeri savaþtýr. Yani sosyalistlerin halk
savaþýndaki temel mücadele metotlarý askeri savaþ metodudur.
Bu savaþ klasik savaþ metoduyla deðil, politikleþmiþ askeri savaþ
metoduyla yürütülür. Bu savaþta, bütün demokratik ve ekonomik
amaçlý hareketler, kitle gösterileri, vs. bu politikleþmiþ askeri mücadeleye tabidir. Çalýþma tarzýnda, devrimcileri revizyonist ve oportünistlerden ayýran temel kriter budur.
Emperyalizmin iþgalinin varlýðý bizzat karþý tarafýn zora
baþvurmasý demektir. Karþý taraf zora baþvurduðu için, devrimci
temel politika, askeri mücadeleyi esas alýr.107 Sýnýflarýn eyleme
sokuluþu ve mücadele alanlarýnýn seçiliþi bu politikanýn ýþýðý altýnda olur.
Emperyalizmin iþgali altýndaki ülkelerdeki bütün revizyonist
ve oportünist fraksiyonlara göre silahlý savaþ teknik bir meseledir;
taktik bir meseledir. Esas olan yýðýnlarýn bilinçlendirilmesi ve silahlý savaþ için sosyal ve psikolojik þartlarýn hazýrlanmasý ve yaratýlmasýdýr. Oysa silahlý mücadelenin objektif þartlarý, emperyalizmin
iþgalinden dolayý her dönemde vardýr.
Silahlý mücadele için objektif þartlarýn var olduðu durumlarda, yýðýnlarý bilinçlendirme ve örgütlendirme ile silahlý savaþý bu
þekilde ayýrmak her çeþit oportünizmin ve pasifizmin evrensel karakteridir. Mesela, 1905 ayaklanmasý arifesinde Rusyadaki Legal
Marksizmin sözcüsü olan Struve diyor ki: Silahlý ayaklanma sonuçta bir teknik meseleden baþka bir þey deðildir. Yýðýnlarýn bilinç106
Bunlar arasýnda Hikmet Kývýlcýmlýnýn özel bir yeri vardýr. Kývýlcýmlý 20 yýla yakýn
hapislerde yatmýþ, siyasi irticaya karþý her dönemde doðru veya yanlýþ mücadele vermiþ
bir kiþidir. Fakat önerdiði çizgi sað bir çizgidir, Leninist bir çizgi deðildir. Buna raðmen
Türkiye Solunda Doktor Kývýlcýmlýnýn bir yeri vardýr. Geçmiþine saygýlýyýz. Nasýl antiLeninist Rosa Luxemburgun devrim tarihinde bir yeri varsa.
107
Ancak, bu, Debrayýn politik liderlik askeri liderliðe tabidir görüþü deðildir. Bize
göre tam tersine politik liderlik esastýr. Politik liderlik ise Marksist-Leninist partidir. Halk
savaþýný þu ya da bu örgüt deðil, bu parti yönetirse devrim zafere ulaþabilir.
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lendirilmesi ve psikolojik þartlarýn hazýrlanmasý en önemli ve acil
olanýdýr. (Lenin, Ýki Taktik, s. 81).
Ýþte ülkemizdeki bu üç oportünist fraksiyonun temel görüþü
bu formüle ediþin þu veya bu þeklinden baþka birþey deðildir. Bir
baþka deyiþle Struve mantýðýnýn, þu veya bu biçimde derinleþtirilmesidir. Emperyalizme en öldürücü darbeler, dünyanýn kýrlýk bölgelerinde vurulmaktadýr. Emperyalist zincirin en zayýf halkalarý dünyanýn kýrlarýdýr. Bu yüzden dünyanýn baþ çeliþkisi köylü halklarý ile
emperyalizm arasýndadýr þeklindeki çaðdaþ baþ çeliþkinin Leninist tespiti yanlýþtýr. Çünkü bu tespit askeri zorunluluk gibi bir taktik meseleye dayandýrýlmaktadýr.
Ýþte bu üç fraksiyonun meseleye yukarýdan bakan, çok bilmiþ
tahlillerinin vardýðý sonuç budur!
Genellikle bizim gibi ülkelerde pasifist gruplar biz halk
savaþýna karþýyýz diye ortaya çýkmazlar (TÝPli hainler hariç).
Görünüþte herkes halk savaþýný savunur. Maksat birdir, ama
rivayetler muhteliftir. Bu rivayetlerin biraz üzerinde durulunca görülür ki maksat da bir deðildir. Pasifizmin esas niyeti teslimiyetçiliktir; savaþmamaktýr. Onlarýn savunduðu, Marksist terminoloji ile
allanýp pullanmýþ, yaldýzlanmýþ bir teslimiyetçilikten baþka birþey
deðildir. Bunu kimisi proletarya temel güçtür, kimisi Proletarya
ve yoksul köylüler temel güçtür, bazýsý da köylüler temel güçtür
diyerek yapar.
Bu yüzden Castrist, Guevarist veya Marksist ayrýmlarý
temelde hiçbir þeyi ifade etmeyen suni ayrýmlardýr. Bunun en iyi
ve en somut örneðini ülkemizde görmekteyiz. Halk savaþýný aðzýndan hiç düþürmeyen ve revizyonizme karþý korkunç (!) bir kampanya açmýþ olan Maocu kalpazanlarýmýz, revizyonizmle itham
ettikleri öteki gruplarla temelde ayný tahlili yapmaktadýrlar.
Pratikte hedef þaþýrtmaktan baþka bir iþ yapmayan bu kalpazanlarýn anlayýþýna göre halk savaþý, köylülerin savaþýdýr.
Savaþacak olan fukara köylülerdir. Onlarýn görevi ise, savaþmak
deðil, köylüler arasýnda Mao Tse-Tung düþüncesini yaymaktýr. [Gerilla savaþýnda küçük burjuva aydýn kadrolarýn görevi nedir? Onlarýn görevi kýrlýk alanlara giderek, köylü kitleleri arasýnda Mao Zedung
düþüncesini yaymaktýr. (PDA, sayý 25, s. 40)]
Bunlarýn silahlanýn, ayaklanýn... gibi çýðýrtkanlýklarýnýn nedeni, bu ifadeden sonra iyice anlaþýlýyor. Nasýl olsa, silahlanacak
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ve savaþacak olan kendileri deðildir, savaþacak olan fukara köylülerdir! Çünkü halk savaþý fukara köylünün savaþýdýr, küçük-burjuva
aydýnýnýn deðil! Bu küçük-burjuva aydýnlarýnýn görevi köylülere sosyalizmi ulaþtýrmaktýr. Ve bir küçük-burjuva aydýn kadrosu olarak
PDA kadrosu da Anadoluya yolladýklarý PDA dergisi ve Ýþçi-Köylü
gazetesiyle bu görevlerini (sosyalizmi yayma görevlerini) layýkýyla
yapýyorlar (!). Ve silahlý savaþ dönemi baþladýðý zaman artýk bunlarýn görevi de bitecektir. Artýk köylüler, kendi savaþlarýný kendileri
sürdüreceklerdir. Bunu düþünen bu Campus Maoistleri, bu yüzden üç dilden dergi çýkarmaya baþlýyorlar. Çünkü burada savaþ
baþlayýnca, Türkiyede görevleri kalmayacaðýna göre yurt dýþýnda
eylem sürdürmenin þimdiden hazýrlýðýný yapmak gerek!
Ýþte PDA oportünizminin niteliði budur.
Küçük-burjuva kökenli olmak ayrýdýr, küçük-burjuva aydýný
olmak ayrýdýr. Mesela, Che Guevara, Fidel Castro küçük-burjuva
kökenlidirler, ama küçük-burjuva aydýný deðillerdir. Onlar, sapýna
kadar proleter devrimcisidirler!
Profesyonel devrimci, ister köy küçük-burjuvazisinden gelsin, isterse de þehir küçük-burjuvazisinden, o proletaryanýn devrimcisidir. Eðer o, gerçekten profesyonel devrimci olmuþsa, geldiði
sýnýfla bütün baðlarýný koparmýþtýr. O, artýk ne köylüdür, ne aydýndýr; o, bir proleter devrimcisidir. Görevi sadece bilinç götürmek
deðil, bizzat fiili olarak savaþmaktýr. O, ölene kadar savaþacaktýr ve
savaþa savaþa proletaryanýn partisinde proleterleþecektir.
Bütün ideolojik ayrýlýklarýn temeli PDA oportünistlerinin dediði gibi, devrim isteyip istememeye deðil, (çünkü sosyalist geçinen herkesin subjektif niyeti genellikle devrimin olmasý doðrultusundadýr) devrim yapmak için yola çýkmaya, savaþmaya cesaret
edip edememeye dayanýr. Ýþte bu yüzden, devrim için savaþmayana sosyalist denemez.
KURTULUÞ
Sayý: 1, 15 Mart 1971
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM I
MAHÝR ÇAYAN

ÖNSÖZ

Ülkemizin Solunda tam bir teorik keþmekeþ hüküm sürmektedir. Öyle ki, ayný revizyonist tezleri temel alan ve bunlarý
deðiþik ambalajlamalarla piyasaya süren, kendi özgücünün dýþýnda
baþka güçlere bel baðlayan çeþitli oportünist fraksiyonlar, en sert
bir þekilde birbirlerini oportünizmle, pasifizmle, ihanetle, vs. ile
suçlamaktadýrlar. Kendi aralarýnda taktik ayrýlýk bile sayýlmayacak
ufak deðerlendirme veya deyiþ farklýlýklarý etrafýnda fýrtýna koparmaktadýrlar.
Sözde yapýlan ideolojik polemiklerde, utanmazca yapýlan
tahriflerin, küçük-burjuva çýðýrtkanlýklarýnýn, biz eskiyiz biliriz ukalalýklarýnýn tozu dumaný içinde tam bir kördöðüþü yýllardýr süregelmektedir.
Ülkemizde güçlü bir proletarya hareketinin olmamasýnýn
sonucu, solda ideolojik seviye yüksek deðildir. Bu yüzden, böyle
bir ortamda neyin doðru olduðu, neyin eðri olduðu ayýrdedilemez
olmuþ; her þey birbirinin içine girmiþtir. Ve Marksist-Leninist devrim teorisinin özünün kaybolduðu bu ortamda, oportünizmin çeþitli
biçimlerinin orjinal devrim teorileri, Marks, Engels, Lenin, Stalin,
Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh... adýna; onlarýn yazýlarýna atýflar yapýlarak tezgahlanmaktadýr. Öyle ki, oportünizmin bir türü Leninin
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yazýlarýný kaynak alarak, diðer tarafý hainlikle suçlarken, öteki taraf
da, Mao ve Lin Piaonun yazýlarýný kaynak alarak kendisini suçlayaný revizyonizmle suçlamaktadýr.
Marksizm son derece derinliði olan, son derece karmaþýk
bir doktrindir. Marksizm sürekli olarak, hayatýn yeni gerçekleri
karþýsýnda derinleþip, zenginleþen, kendi kendini aþan bir doktrindir. Marksizmde esas olan lafýzlar deðil, muhtevadýr. Marksizmde
deðiþmeyen tek þey, Leninin deyiþiyle onun yaþayan ruhu olan
diyalektik metottur. Diyalektiðin en elemanter iki unsuru olan, zaman ve mekan kavramlarý dikkate alýnmazsa, Marks ve Engelse
göre Leninin, Lenin ve Staline göre Mao Tse-Tung un ve Maoya
göre de emperyalizmin üçüncü bunalým döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek mümkündür.
Oportünizm her yerde her zaman Bilimsel Sosyalizmi tahrifte iki metoda baþvurur:
Ya zaman ve mekan kavramlarýný dikkate almadan, Marksizm usta-larýnýn baþka tarihi þartlar için ileri sürdükleri ve yaþanýlan
dönemde eski-miþ olan tezlere dört elle sarýlýr ve bu tezleri kendi
sapmasýna dayanak yapmaya çalýþýr. Veya Marksizm-Leninizmin
her þart altýnda geçerli tezlerini zaman ve mekan deðiþmiþtir, o
yüzden geçerli deðildir diyerek Marksizmi revize eder.
Dünyanýn her ülkesinde olduðu gibi, ülkemizde de oportünizmin her türü, her iki metoda baþvurarak Marksizm-Leninizmi
tahrif ederek, devrimci militanlarýn kafalarýný karýþtýrmaya
çalýþmaktadýr.
Biz bu broþürü kaleme alýrken özellikle bu gerçeði dikkate
aldýk. Devrim anlayýþýmýzý, buna baðlý olarak örgüt ve çalýþma tarzý
anlayýþýmýzý, Marksist devrim teorisinin, zaman içinde derinleþip
zenginleþmesinin nasýl bir rota izlediðini belirterek ortaya koymaya
çalýþtýk. Aslýnda Bilimsel Sosyalizmin tahlillerinde genellikle soyuttan somuta deðil de, somutun tahlillerinden soyuta doðru gidiler.
Fakat ülkemizin solu özel bir durum arzetmektedir. Yukarýda belirttiðimiz gibi, solda var olan teorik keþmekeþin içinde doktrinin
özü gözden kaybolmuþtur. Bu yüzden, soyuttan baþlayarak, meseleyi en baþýndan ele alýp zaman içinde nasýl derinleþtiðini ortaya
koyarak somuta inmeye karar verdik.
Böylece bir kere, bu kördöðüþü içinde özü kaybolan Marks-
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ist devrim teorisini ortaya koymuþ olacaðýz, ikinci olarak da oportünizmin her türünün sözde ideolojik polemikleri ile militan
arkadaþlarýmýzýn kafalarýný karýþtýrmasýna geniþ ölçüde engel olmuþ
olacaðýz. (Oportünizmin tahriflerini tam olarak engellemeye elbette imkan yoktur. Ne var ki, meseleyi tam bir açýklýkla ortaya koymak mümkündür ve bu da oportünizmin tahrifatýný geniþ ölçüde
etkisiz kýlar).
Ýþte bu nedenlerle tahlillerimizde soyuttan somuta doðru bir
metot izledik.
Meseleyi üç kýsýmda inceledik. Birinci kýsým, Marks, Engels
ve Le-nin dönemlerinin Marksist devrim teorisini ihtiva etmektedir.
Ýkinci kýsým, Ýki Taktikde formüle edilmiþ olan Leninist Kesintisiz Devrim Teorisinin bizzat Lenin tarafýndan derinleþtirilmesi;
bu teorinin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin pratiklerine uygulanmasý; Stalinin yönetimindeki Kominternin ve Maonun, Leninin
bu önerisini ayrý ayrý yorumlamalarý: Kapitalist olmayan yol tezinin
özü ve Milli Demokratik Devrim Teorisi bölümlerini ihtiva etmektedir.
Üçüncü kýsým ise, emperyalizmin ayýrdedici özellikleri, Leninist önerinin yeni þartlar karþýsýnda zenginleþip derinleþmesi ve
yarý-sömürge ülkelerin devrim stratejisi, Küba devriminin devrimci
ve revizyonist yorumlar, Türkiye Devriminin Yolu bölümlerini kapsamaktadýr.
Ayrýca her bölümde, konuyla ilintili olan meselelerde ülkemizdeki oportünizmin her türlü eleþtirisi yer almaktadýr.
KURTULUÞ
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DEVRÝMÝN TANIMI

Marksist devrim teorisi hem determinist hem de (iradecidir) volantiristir. Bu ikili yön diyalektik bir bütün oluþturmaktadýr.
Devrimin olabilmesi için maddi bir temelin varlýðý þarttýr. Üretici
güçler devrim için gerekli olan (belli bir) seviyede olursa devrim
olabilir. Bu anlamda Marksist devrim teorisi, deterministtir. Fakat
sadece devrimin zaferi için üretici güçlerin belli bir seviyede olmasý, objektif þartlarýn olgun olmasý yetmez. Devrimin zaferi için ihtilâlci inisiyatif de gereklidir. Bu anlamda da Marksist devrim teorisi
volantiristir.
Proletaryanýn yönetimi ele geçirebilmesi için, üretim iliþkileri
ile üretici güçlerin arasýndaki çeliþkinin antagonizma kazanmasý,
son haddine ulaþmasý gerekmektedir.* Proletarya, daha doðrusu
öncü müfrezesi bu zýtlýðý çözümlemek için devrimci sýnýflarý kendi
tarafýna çekerek, ileriye fýrlar, karþý tarafýn baský ve cebrini devrimci þiddet ile bertaraf edip, eski devlet mekanizmasýný parçalayarak,
kendi politik hegemonyasýný** kurarak, kendi iktidarýna uygun alt
* Devrim kavramý, burada proletarya devrimi veya proletaryanýn hegemonyasýnda
demokratik devrim anlamýnda kullanýlmaktadýr.
** Sosyalist devrimde proletarya diktatoryasýný; demokratik devrimde ise halk
diktatoryasýný kurar.
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yapý düzenlemelerine geçerek, sýnýfsýz topluma kadar devrimi sürekli kýlar.
Devrim politik iktidarýn ele geçirilmesidir; veya devrim bir
üretim tarzýndan bir ileri üretim tarzýna geçiþtir þeklinde karþý karþýya getirilmeye çalýþýlan bu iki taným, kendi baþlarýna hem doðru,
hem de eksiktir; ve eksik olduklarý için de yanlýþtýr. Marksist devrim teorisinde böyle karþý karþýya getirilen bir ikilem yoktur. Ýktidar meselesi her devrimin ana meselesidir; ama bütünü deðildir.
Proletarya ve müttefiklerinin iktidara el koymasýdýr þeklindeki
devrim tanýmý tek baþýna eksiktir ve dolayýsýyla her eksik taným gibi yanlýþtýr. Tarihte proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði halde sosyal
dönüþümü saðlayamadýðý, Paris Komünü gibi pek çok devrimci
giriþimi olmuþtur. Bu tanýma göre bütün bu hareketleri devrim
saymak gerekecektir. Ayný þekilde ikinci kavram da eksik olduðu
için nitelik belirleyici deðildir. Bu tanýma göre yukarýdan devrimle
Almanyayý feodalizmden kapitalizme yükselten Bismarc yönetimini devrimci saymak gerekecektir.
Marksist devrim anlayýþý, sürekli ve kesintisiz bir ihtilâl sürecini öngörmektedir. Devrim, halkýn devrimci giriþimiyle aþaðýdan
yukarý mevcut devlet cihazýnýn parçalanarak, politik iktidarýn ele
geçirilmesi ve bu iktidar aracýlýðýyla yukarýdan aþaðýya daha ileri
bir üretim düzeninin örgütlenmesidir.
Ýþçi sýnýfýnýn tarih sahnesine baðýmsýz bir güç olarak çýkmasýndan itibaren, sosyalist harekette sapmalar daima devrim teorisinin bu ikili niteliðinden birisini abartmak veya ihmal etmek
þeklinde ortaya çýkmýþtýr.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
TEKEL ÖNCESÝ MARKSÝZMDE
DEVRÝM TEORÝSÝ

I.
MARX VE ENGELSDE
DEVRÝM KAVRAMLARI
Marks ve Engelsde, politik devrim, sosyal devrim ve sürekli
devrim olmak üzere üç, tip devrim kavramýný görmekteyiz. (Sürekli devrimi III. bölümde inceleyeceðiz.)
Marks ve Engelse göre politik devrim, politik iktidarýn o
tarihsel süreç içinde daha ilerici bir yönetime, mevcut gerici iktidarýn alaþaðý edilerek geçmesidir. Bir hareketin politik devrim olabilmesi için halk* kitlelerinin, en azýndan önemli bir kesiminin iktidara yönelik mücadelesinin olmasý þarttýr. Ancak kitlelerin ayaklanmasý sonucu iktidarýn devrimci ellere geçmesi halinde politik
devrimden söz edilebilir.** Ýkinci olarak, Marks ve Engelse göre,
bir hareketin politik devrim sayýlabilmesi için, bu hareketin sonu* Halk siyasi bir kavramdýr. Ýçinde bulunulan devrimci aþamaya göre bir araya gelen,
çýkarlarý mevcut hakim sýnýflara karþý olan sýnýflarýn kompozisyonudur.
** Marks ve Engelse göre, eðer bir politik devrim, sosyal dönüþümü saðlarsa, o, ayný
zamanda sosyal bir devrimdir. Saðlamazsa politik devrim olarak kalýr. Manifestin 1888
tarihli Ýngilizce Baskýya Önsözdeki komünist iþçi tanýmý þöyledir: Ýþçi sýnýfýnýn politik
devrimlerin yetersizliðine inanmýþ ve toptan bir sosyal deðiþmenin zorunluluðunu ilan
etmiþ olan her bir kesimi kendisine komünist diyordu. (Manifesto, s. 24)
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cunda oluþan yönetimin ilerici ve demokrat olmasý þarttýr. Marksýn
bu tanýmý tekel öncesi dönemin burjuva toplumuna iliþkindir. Marks
ve Engelsteki ilericiliðin ölçüsü oldukça ilginçtir. Bir hareketin ilericiliðinin ölçüsü olarak diyor ki Marks:
Kamu kredisi ile özel kredi, bir devrimin þiddetini
ölçmeye yarayan ekonomik termometreleridir. Onlarýn
düþtüðü oranda devrimin yýkýcý ve yaratýcý gücü yükselir.1 *
Kamu kredisi ve özel kredilere sadece ve sadece tek bir
yönetim öldürücü darbeyi indirebilir; o da proletarya yönetimidir.
Bu bakýmdan, burjuva toplumu zemini üzerinde yýkýcý þiddeti ve
yaratýcý gücü en yüksek olan politik devrim, proletarya devrimidir.
Bu devrim ayný zamanda sosyal dönüþümü de saðlar (sosyal devrim). Çünkü bu devrim, burjuva kredisini ve borsayý ortadan kaldýracaktýr. Bu ise, burjuva üretim ve rejiminin ortadan kalkmasýdýr;
yeni bir sosyal ve ekonomik düzene geçmektir.
18 Þubat Devrimi, politik bir devrimdir. Mali aristokrasiyi
hedef alan devrim, kamu kredisine ve özel krediye öldürücü darbeyi indirememiþ, fakat sýnýrlandýrmýþtýr. Þubat burjuva rejimine
son vermemiþ, sadece onun gerici bir fraksiyonunun yönetimine
son vermiþtir; demokratik hak ve özgürlüklerin çerçevesini geniþletmiþ ve derinleþtirmiþtir. Þubat devrimi, burjuva rejimine son vermediði için bir sosyal devrim deðildi; ama, kitlelerin ayaklanmasý
sonucu, mali aristokrasinin en gerici yönetimi alaþaðý edildiði ve
yerine ifadesini sosyal cumhuriyette bulan, daha ilerici bir yönetim
iþ baþýna geldiði için, bir politik devrimdir.
Marksýn sosyal devrim tanýmý ise, (gerçek devrim demektir
buna) bir üretim tarzýndan daha ileri bir üretim tarzýna geçiþi temel
almaktadýr.
Bu konuda diyor ki Marks:

Geliþmelerinin belirli bir aþamasýnda, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim iliþkileri ile ya da bunlarýn hukuki ifa-

* Bu ölçü çaðýmýzdaki yarý-sömürge, sömürge ülkelerdeki, sözde ilerici, antiemperyalist, özde ise emperyalizmin bir iktidar deðiþikliðinden baþka birþey olmayan bir
yönetim yenilenmesi ile, gerçekten ilerici, milliyetçi, bir küçük-burjuva devrimci iktidarýný
ayýrdetmekte de geçerlidir.
1
Marks, Fransada Sýnýf Mücadeleleri, s. 53
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desinde baþka bir þey olmayan mülkiyet iliþkileriyle çeliþkiye düþerler. Bu iliþkiler, üretici güçlerin geliþmesinin
sonucu olan þekiller olmaktan çýkýp, bu geliþmenin önünde engeller niteliðine bürünürler. O zaman toplumsal
devrim çaðý baþlar. iktisadi temeldeki deðiþme, kocaman üst yapýyý, büyük ya da az bir hýzla devirir. Bu altüst oluþlarýn incelenmesinde daima, iktisadi üretim þartlarýnýn maddi altüst oluþuyla ki, bu bilimsel bakýmdan
kesin olarak tespit edilebilir hukuki, siyasi, dini, artistik
ya da felsefi biçimleri, kýsaca insanlarýn bu çatýþmanýn
bilincine vardýklarý ve onu sonuna kadar götürdükleri
ideolojik þekilleri ayýrt etmek gerekir... Ýçerebildiði bütün
üretici güçler geliþmeden bir sosyal þekillenme asla yok
olmaz; yeni ve daha yüksek üretim iliþkileri, bu iliþkilerin
maddi varlýk þartlarý eski toplumun baðrýnda çiçek açmadan asla gelip yerlerini almazlar.2
Hemen görüleceði gibi, Marks ve Engelsin devrim teorilerinde aðýr basan yön, ekonomik ve sosyal determinizmdir. Volantirizmin rolü, maddi koþullarýn belirleyici çerçevesi içindedir. Bu
anlayýþa göre, politik devrim, sosyal devrimin tamamlayýcýsýdýr. Politik devrim, maddi þartlarýn belirleyici çerçevesi içinde ihtilâlci insiyatifin ürünüdür. (Proletarya Devrimi deyince, politik ve sosyal
devrim kastedilir.)
Unsurlarýna ayýrýrsak:
1-) Politik devrim, sosyal devrimin zorunlu bir aþamasýdýr.
Politik devrim ihtilâlci atýlýmýn eseridir. Devrim, kitleleri
peþinden sürükleyen, bilinçli ve ne yapacaðýný bilen bir organizasyonun iþidir. Özellikle sosyalist dönüþüme yol açacak olan politik devrim için bu böyledir. Demir gibi bir disipline sahip, bir azýnlýk
örgütü kitleleri bilinçlendirerek, kitlelerin bilinç, ve eylem düzeyini
yükselterek, yerinde ve zamanýnda ihtilâlci insiyatifi kullanarak politik devrimi yapar ve sosyalist dönüþümü saðlar. Devrim bilinçli
kitlelerin eyleminin sonucunda olur ve kitlelere dayanýr. Fakat dar
tutulmuþ mesleði devrimcilik olan ihtilâlciler örgütünün ihtilâlci
atýlýmý burada hayati öneme haizdir. (Pasifistler, ihtilâlci inisiyatifin
rolünü daima azýmsarlar.)
2
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2-) Politik devrimin sosyal dönüþümü saðlayabilmesi için
(tekel öncesi dönem için söyleniyor. Yaþadýðýmýz çaðda ise devrimin olabilmesi için), yani sosyal bir devrim olabilmesi için, bir
yandan tarihsel koþullarýn, ekonomik ve sosyal yapýnýn yeterli olmasý, öte yandan da halk kitlelerinin bilinç ve örgütlenme seviyesinin yüksek olmasý gerekir.
Sosyal devrimde belirleyici rolü sadece ihtilâlci insiyatif oynamaz. Tarihi kahramanlar deðil, kahramanlarý tarih yaratýr. Devrimler tarihi, iktidarý ele geçirmesine raðmen, objektif þartlarýn
yetersizliðinden dolayý (her çeþit kahramanlýðýna raðmen) ihtilâlci
insiyatifin hüsranla sonuçlanmasý ile doludur. Münzer hareketinden, Þeyh Bedrettin ve Paris Komününe kadar tarih, o yaþanýlan
devrin maddi temelleri ile uygunluk içinde olmayan ihtilâlci insiyatifin maðlubiyetlerine sahne olmuþtur.
Belli bir dönemdeki ihtilâlci atýlým, ne kadar güçlü olursa olsun, o tarihi dönem bu atýlýmýn zafere eriþmesini imkansýz kýlýyorsa, maddi yaþama þartlarý, bu atýlýmýn baþarýya eriþmesi için belli
bir olgunluða eriþmemiþse, bozgun mukadder bir sonuçtur.
Ýhtilâlci insiyatif ile tarihi ve sosyal determinizm arasýndaki
diyalektik birliði, Münzerin hareketini tahlil ederken, Engels çok
usta bir þekilde gözler önüne sermektedir:
Aþýrý (o tarihi döneme uygun düþmeyen anlamýnda
kullanýlmaktadýr) bir parti þefinin baþýna gelebilecek en
büyük bela, hareketin, bu hareket tarafýndan temsil edilen sýnýf hakimiyetini daha ele alacak ve bu sýnýfýn hakimiyetinin gerektirdiði tedbirleri uygulayacak kadar
olgunlaþmadýðý bir devrede iktidarý ele almak zorunda
kalmasýdýr. Bu þefin elinden gelen þey, iradesine baðlý
deðildir. Bu olsa olsa çeþitli sýnýflar arasýndaki zýtlýðýn
ulaþtýðý merhaleye ve sýnýflar arasýndaki çatýþmanýn geliþme derecesine, sýnýf zýtlýklarýnýn geliþme derecesini her
an tayin eden maddi geçim þartlarýnýn ve istihsal münasebetleri ile mübadele münasebetlerinin geliþme derecesine baðlýdýr... Böylelikle, o halledilmesi mümkün olmayan bir muamma karþýsýnda bulunmaktadýr. Elinden
gelen þey, geçmiþteki bütün eylemine, kendi prensiplerine ve kendi partisinin günlük menfaatlerine zýttýr.
Yapacaðý þey ise gerçekleþmesi mümkün olmayan bir
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þeydir.3
Devrim teorisinde, ihtilâlci insiyatif ile ekonomik ve sosyal
determinizm arasýndaki iliþki ve çeliþkiyi, Marks, þu þekilde ortaya
koymaktadýr:
Kiþiler kendi tarihlerini, kendileri yaparlar; fakat keyiflerine göre, kendileri tarafýndan seçilmiþ koþullarda deðil
de, geçmiþin doðrudan doðruya verdiði ve miras býraktýðý koþullarda olur bu.4
Ve Marks, ihtilâllerin bir avuç kýþkýrtýcýnýn eseri olduðunu
iddia eden gericilere karþý ihtilâllerin nedenini þu þekilde açýklamaktadýr:
Ýhtilâlleri kötü niyetli kýþkýrtýcýlarýn iradesinin ürünü
gibi gösteren batýl inancýn artýk zamaný geçmiþtir. Bir
ihtilâl sarsýntýsýnýn ortaya çýktýðý her yerde, bu sarsýntýnýn
eskimiþ müesseseler tarafýndan tatmin edilemeyen sosyal ihtiyaçlardan doðduðunu artýk herkes bilmektedir.5
Mesele açýktýr. Ýhtilâlci insiyatifin rolünde baþarýya ulaþabilmesi için devrimin maddi bir tabana oturmasý þarttýr. Bir baþka deyiþle, alt yapýnýn, o ihtilâlci atýlýmýn zafere eriþmesi belli bir düzeye
ulaþmasý gerekmektedir.
Devrimler için maddi bir temel lazýmdýr. Nazariye
kendi ihtiyaçlarýnýn gerçekleþmesini temsil etmedikçe
bir halk arasýnda gerçekleþemez. Düþüncenin gerçekleþmeye doðru yönelmesi yetmez, gerçekleþme düþünceye
doðru yönelmelidir. (Marks)
II.
DEVRÝM AÞAMASI, EVRÝM AÞAMASI
VE BUHRANLAR TEORÝSÝ
Büyük tarihi geliþmeler söz konusu olunca diye yazýyor
Marks Engelse, yirmi yýl bir tek gün bile sayýlmaz ama sonradan
Engels, Almanyada Köylü Savaþý, sf. 127
Marks, Louis Bonapartenin Darbesi, sf. 21
1851de Marksýn Kolonya Yargý Kurulu Üyeleri Önündeki Söylevýnden, aktaran
Henri Lefebvre, Marksýn Sosyolojisi, sf. 189
3
4
5
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yirmi koca yýlý içinde toplayan günler de gelebilir.6
Marks ve Engels, proletaryanýn devrimci mücadelesini evrim
ve devrim aþamasý olmak üzere iki aþamada formüle ederler.
Her iki aþamada da proletaryanýn devrimci taktikleri deðiþiktir.
Devrim aþamasý kýsa bir dönemdir. Bu aþama, verili sosyal
düzenin alt üst olmasý aþamasýdýr. Bu kýsa aþamada proletaryanýn
ve onun öncüsünün taktiði hücumdur; gündemde tek bir madde
yazýlýdýr: AYAKLANMA! Bu dönemde proletaryanýn taktiði verili devlet mekanizmasýný parçalayarak, proletaryanýn devrimci iktidarýný
kurmaktýr. Marks ve Engels bu taktiðe, Fransýzlarýn ihtilâlci atýlým
ve geleneklerinden esinlenerek Fransýzca konuþma adýný koymuþlardýr. Marks ve Engelse göre ayaklanma bir sanattýr.
Günümüzde ayaklanma gerçekten savaþ türünden
bir sanattýr ve ihmal edildiði zaman, ihmal eden partinin
mahvýna sebep olacak kurallara baðlýdýr... Önce oyununuzun sonuçlarýyla karþýlaþmaya tamamen hazýr olmadýkça ayaklanma ile oynamayýnýz... Ýkinci olarak ayaklanma bir kere baþladý mý, en büyük azimle ve hücum planýnda yürür. Savunucu bir eylem her silahlý ayaklanmanýn ölümüdür... Devrimci politikanýn bu güne kadar bilinen en büyük üstadý Dantonun dediði gibi: Atýlganlýk,
atýlganlýk ve yine atýlganlýk.7 *
Görüldüðü gibi, þartlar olgunlaþmadan, asla ihtilâlle oynanmamalýdýr. Ama ihtilâl çýðýrýn bir kere açýldý mý durmaksýzýn hücuma geçmek, hergün ne kadar küçük olursa olsun zaferler kazanarak
mütereddit unsurlarý kendi tarafýna çekmek ve de düþmeni gafil
avlamak için saldýrmak þarttýr.
Proletaryanýn devrim dönemindeki taktiði budur.
Bu kýsa süren devrim aþamasýna kadar proletaryanýn öncü
müfrezesinin görevi nedir, oturup beklemek mi? Deðil elbette, devrim aþamasýna nazaran oldukça uzun süren bu aþamada proletarya partisinin görevlerine iliþkin, Marks ve Engelsin görüþlerini Lenin,
þu þekilde nakletmektedir:
* Aktaran, Pomeroy, Gerilla Savaþý ve Marksizm, s. 52
6
Lenin, Proletaryanýn Sýnýf Mücadelesi Taktiði, Marksizmin Kaynaðý, sf. 44
7
Friedrich Engels, Germany, Re-volution and Counter-Revolution, International
Publishers 1932, s. 100
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Proletarya taktiði evrimin her aþamasýnda, her anýnda, insanlýðýn tarihindeki objektif bakýmdan kaçýnýlmaz
olan þu diyalektiði hesaba katmak zorundadýr: Bir yandan siyasi durgunluk dönemlerinden, yani barýþ içinde
geliþmeden yararlanýp öncü sýnýfýnýn bilincini, gücünü
ve dövüþkenliðini artýrmak üzere, kaplumbaða adýmlarýyla ilerlemek; öte yandan da bütün bu çalýþmayý öncü
sýnýfýn son hedefine yönelterek düzenlemek suretiyle iþçi
sýnýfýný, yirmi koca yýlý içinde toplayan, büyük iþlerde
büyük iþler baþarmaya yeterli hale getirmek.8
Bu uzun dönemin devrimci mücadelesi içeride oportünizme karþý amansýz ideolojik mücadele vermek, öncü sýnýfýn bilincini ve gücünü yükseltmek, eðitmek, dýþarýda ise proletaryanýn sendikal mücadelesinden halk kitlelerinin ekonomik ve demokratik
mücadelesine kadar kitlelerin günlük mücadelesini örgütlemekten, mevcut gerici yönetime karþý, demokratik ordunun en solunda yer alarak, siyasi muhalefeti yönlendirmeye kadar her çeþit eylem biçimini kapsar. Marks ve Engels proletaryanýn bu aþamadaki
devrimci diline, Alman proletaryasýnýn ideolojik-teorik seviyesinin
yüksekliðinden ve halk kitlelerini kendi saflarýna çekmekteki maharetinden dolayý Almanca konuþma demiþlerdir. Görüldüðü gibi,
proletaryanýn taktikleri, somut þartlara ve durumlara göre biçimlenmektedir. Þartlar deðiþince taktikler de deðiþmektedir.
Proleter devrimcisi, her iki dili de yerinde ve zamanýnda
kullanan kiþidir. Marksýn Ludwig Feurbachtan esinlenerek söylediði gibi, devrimci: Fransýz kalbine ve Alman kafasýna sahip olan
savaþçýdýr. Proletarya partisi ise, en küçük reformist hareketten
devrimci tedhiþçiliðe kadar her çeþit eylem biçimini, yerinde ve
zamanýnda gündem meselesi yapan, diyalektik ve tarihi materyalizmin temeli üzerinde kurulmuþ olan savaþçý bir örgüttür.
Devrim hareketinde ortaya çýkan bütün sað ve sol sapmalarýn temelinde, bu iki aþamanýn devrimci taktiklerini birbirine karýþtýrmak; ya evrim aþamasýnda Fransýzca konuþmaya kalkýþmak ya
da devrim aþamasýnda hala Almanca hitapta ýsrar etmek veyahut
her iki aþamada da o aþamalarýn dilini bozuk konuþmak yatmaktadýr. (Bir baþka deyiþle, bütün sapmalarýn nedenini, devrim teoris8
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indeki ikili yönün, herhangi bir yanýný ihmal etmek veya abartmak
þeklinde özetlemek mümkündür).
Marks ve Engels, hayatlarý boyunca her iki sapma ile en sert
þekilde mücadele etmiþlerdir. Bilimsel Sosyalizm bir bakýma, bir
yandan objektif þartlar olgunlaþmadan Fransýzca konuþmaya
çalýþan, kitlelerden kopuk, komplocu, iktidara el koyma manevralarý yapan Blanquistlere, Bakuninciler ve de Marks ve Engelsin
devrim simyagerleri diye adlandýrdýklarý Alman Kaba Komünistlerine, öte yandan Proudhoncu ve Lassalleci reformistler ile, proletaryanýn siyasi mücadelesini, kapitalizmin isteklerine uygun bir
alana sokmaya çalýþan Ýngiliz ve Alman küçük-burjuva
reformistlerine karþý, Marks ve Engelsin hayatlarý boyunca devrimci
pratiðin içinde vermiþ olduklarý teorik-ideolojik mücadelelerle
þekillenmiþtir.
Evrim ve devrim aþamalarýný belirleyen etkenler nelerdir?
Devrim konaklarý tesadüflere mi baðlýdýr? Deðildir elbette. Devrimlerin bir yasasý vardýr. Marks ve Engels devrim aþamasýný devrimci
buhrana baðlamaktadýrlar. (Proletaryanýn bilinç ve örgüt seviyesinin de devrim için yeterli olmasý þarttýr).
Devrimci bunalým kavramý uzun süre Marks ve Engelsde
açýk ve net bir kavram niteliðine sahip olamamýþtýr. Devrimci bunalým kavramýnýn bu bulanýk durumundan dolayý, Marks ve Engels
1848 ihtilâllerinde yanýlmýþlardýr.
Bilimsel Sosyalizmde devrimci buhran programý, ekonomik
buhran, sosyal buhran, siyasi buhran, ve sürekli buhran gibi çeþitli
unsurlarý ihtiva etmektedir.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, Bilimsel Sosyalizmde bu buhranlar teorisi, Kapitale kadar oldukça bulanýktýr. Marks ve Engels,
Manifestoda Dönem dönem ortaya çýkmalarýyla burjuva toplumunun varlýðýný her an daha büyük tehlikeye düþüren ticari buhranlarý anmak yeter (s. 54) demektedirler. Bu ekonomik buhranlar,
her defasýnda tehlikesi daha da artan, burjuva ekonomisinin hayatýnýn sonuna kadar devam edecek olan kalp krizleridir. Bu buhranlar ayni zamanda sosyal buhranlarý da yaratýrlar. Fakat bir
devrimin olabilmesi için bu iki buhranýn varlýðý yetmez; devrimin
objektif þartlarýnýn olgun olabilmesi için, ekonomik buhranýn yanýnda, sosyal bunalýmýn derinleþmesi* ve burjuva yönetimini alaþaðý
etmeyi saðlayacak politik buhranýn varolmasý þarttýr. (Böyle bir po-
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litik buhranýn olmasý da, sosyal bunalýmýn derinleþmesi ve ekonomik bunalýmýn varlýðýna baðlýdýr).
Eðer bu üç bunalým bu þekilde son haddine ulaþmazsa,
devrim olamaz. (Devrim için, devrimin objektif þartlarýnýn olgunlaþmasý þarttýr.)
Marks ve Engelsin, 1848 ihtilâlleri sýrasýnda, kullandýklarý
devrimci bunalým kavramý, ekonomik ve derinleþmeyen sosyal bunalýmý içermektedir. Marks ve Engels, 1848 ihtilâlleri patlak verdiði
zaman, beklenen anýn geldiðini zannetmiþlerdi. Ve patlak veren
buhraný, kapitalizmin sürekli ve son buhraný olarak düþünmüþlerdir.
Bu günlerde Marks ve Engels, gerileme ve duraklama olmaksýzýn
politik iktidarý ele geçirip sosyal dönüþümün yapýlabileceðini ummaktadýrlar. Bu konuda diyor ki Engels:
... bizim için o zaman geçerli þartlar altýnda büyük
mücadelenin nihayet baþladýðýna ve tek bir uzun ve
karýþýk devrim döneminde (sürekli devrim kastedilmektedir) sonuçlandýrýlmasý gerekeceðine ve fakat en nihayet
ancak proletaryanýn nihai zaferiyle biteceðine hiç bir
þüphe olamazdý.9
Ve yine Engels 1848-50 yýllan arasýnda bu þekilde kendileri
gibi düþünenlerin yanýldýklarýný açýk yüreklilikle söylemektedir:
Tarih bizi ve bizim gibi düþünenlerin hepsini haksýz
çýkardý. Avrupa kýtasýnda ekonomik geliþme durumunun,
o zaman kapitalist üretimin ortadan kalkmasýna imkan
verecek þekilde olgunlaþmaktan çok uzak olduðunu gösterdi (...) Ve o zaman burada anlattýðýmýz dönemden
yirmi yýl sonra bile, bir iþçi sýnýfý iktidarýnýn ne kadar
imkansýz olduðu, bir kere daha ispatlandý.10
1850 yýllarýnda objektif þartlarýn yetersizliðinden dolayý, bir
proletarya devriminin olmasýný beklemenin yanlýþ olduðunu Marks
da söylemektedir:
Burjuva þartlarýnýn izin verdiði kadar bir bollukta, burjuva toplumunun üretici güçlerinin geliþtiði böyle bir ge* Sosyal Bunalýmýn Derinleþmesi: Toplumda emekçilerin fakirleþmesinin son haddine
varmasýdýr. Yani burjuva toplumunda sýnýflar kutuplaþmasýnýn derinleþmesidir. Üretim
iliþkilerinin, üretici güçlerin geliþmesine iyice köstek olmasýdýr.
9
Marks, Fransada Sýnýf Mücadelelerine Önsöz, s. 12
10
age, s. 16-18, Ayrýca bakýnýz, Manifestoin 1888 tarihli Ýngilizce Baskýsýna Önsöz
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nel refah mümkün olduðuna göre gerçek bir devrimden
bahsedilemez. Böyle bir devrim ancak bu iki faktörün,
yani mevcut üretici güçlerle burjuva üretim biçimlerinin
birbirleriyle çatýþma haline girdikleri zaman söz konusu
olabilir... Yeni bir devrim ancak yeni bir krizin ardýndan
gelecektir ve birisinin gelmesi ne kadar kesin ise ötekinin gelmesi de o kadar kesindir.11
Marks, 1848-50 dönemi arasýnda objektif þartlarýn yetersizliðinden dolayý proletaryanýn her devrimci atýlýmýnýn giderek
cýlýzlaþtýðýný ve söndüðünü söylemektedir:
Hareketin her hamle kazanýr gibi oluþunda, öndeki
yerini yeniden almaya uðraþtý (proletarya), fakat her defasýnda biraz daha zayýfladý ve her defasýnda elde ettiði
sonuç daha cýlýz oldu.12
Bütün bu ifadelerden sonra, devrimci bunalým kavramý, Manifest tekinden daha fazla açýklýk kazanmaktadýr. Marksýn dediði
gibi, üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti
arasýndaki çeliþki antagonizma kazanmadan, kapitalizm üretici
güçleri geliþtirme imkanlarýna sahipken, kapitalizmin devrevi ekonomik krizleri bir devrime yol açamazlar. Açýktýr ki, üretim düzeni
diyalektik bir bütündür. Her diyalektik bütün gibi, bu da, birliði,
beraberliði ve de ayrýlmayý, zýtlýðý ihtiva eder.
Bir yandan belli bir tarihi anda mevcut üretim iliþkilerinin,
üretici güçlere uygun düþmesi, onlarý kamçýlamasý, geliþtirmesi,
öte yandan baþka bir tarihi anda ayný üretici güçlere ters düþmesi,
geliþmesini frenlemesi; iþte bir üretim düzeninin diyalektiði budur.
Üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki temel çeliþmeden
bir dizi çatýþma doðar. Bu çatýþmalar; üretim ile tüketim arasýnda
ekonomik, sýnýflar arasýnda, proletarya ve emekçilerle burjuvazi ve
burjuvazinin çeþitli fraksiyonlarý arasýnda sosyal ve proletarya ile
burjuvazi arasýnda, burjuva devlet ve düzenini yýkma veyahut
muhafaza etme mücadelesi þeklinde siyasal niteliktedir.
Devrim aný, bu temel çeliþkilerin son hadde varmasý dolayýsýyla üç buhranýn, tek bir buhran halinde kaynaþýp, derinleþmesi
yani devrimci buhranýn var olmasý halidir. Ayaklanma ancak böyle
11
12

Marks, Fransada Sýnýf Mücadeleleri, s. 159
Marks, Louis Bonapartein Darbesi, s. 28
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bir durumun varlýðý halinde söz konusu olabilir.
Marks, Fransadaki (1848-50 arasý) sýnýf mücadelesinin
geniþleyebilmesi ve Avrupa devrimine (dünya devrimi anlamýnda)
varýlabilmesi için, bütün Avrupa uluslarýný karþý karþýya getirecek
bir dünya savaþýnýn mevcudiyetini þart koþmaktadýr. Birinci Dünya
Savaþýnýn, dünyanýn ilk büyük proleter devrimine yol açmasý gerçeðine bakarak, Marksin bu düþüncesinin, gerçekten de büyük
bir kehanet, ama bilimsel bir kehanet olmadýðýný söylemek imkansýzdýr. (Tabii Marksin kehanetinin önce devrimin Ýngilterede olacaðý ve proleter devriminin bütün Avrupadaki ülkelere yayýlacaðýna
iliþkin kýsmýnýn gerçekleþmediði bilinen bir gerçektir. Fakat, burada önemli olan kapitalist ülkelerarasý bir dünya savaþýnýn proleter
devrimine yol açacaðýnýn kahince gözlenmesidir). Diyor ki bu konuda Marks:
Fransýz toplumunun içindeki sýnýflar mücadelesi,
bütün uluslarýn karþý karþýya geldiði bir dünya savaþý
halinde geniþler. Dünya ölçüsünde bir çözülme, dünya
pazarýna hakim olan ulusun, yani Ýngilterenin baþýna bir
dünya savaþý, dolayýsýyla proletaryanýn geçmesi sonucunda yaklaþmak mümkündür. Orada bitiminde deðil, örgütlenmesinin baþlangýcýnda bulunan devrim, kýsa soluklu deðildir. Bu günkü kuþak, Musanýn çöllere götürdüðü yahudilere benziyor. Fethetmek zorunda olduðu
sadece yeni bir dünya deðildir, yeni dünya ile boy
ölçüþebilecek olan insanlara yer açmak için kendini feda
etmesi gerekmektedir.13
Engels, ilk proletarya devrimi gerçeðine iliþkin Marksýn bu
kehanetini, Marksýn bunlarý söylemesinden otuz küsur yýl sonra,
ilk proleter devriminden otuz küsur yýl önce, 15 Aralýk 1887de,
daha da mükemmelleþtirerek, kendilerinden sonraki proleter devrimcilerine, devrim zamanýný haber vermektedir. (Engelsin bu
uyarýsýna sadece Rusyada, Lenin ve Bolþevikler uymuþlardýr).
Diyor ki bu konuda Engels:
... Prusya-Fransa için bir dünya savaþý dýþýnda artýk
baþka bir savaþ mümkün deðildir, ve bu savaþ bugüne
kadar hayal edilmemiþ bir ölçüde ve þiddette olacaktýr.
13
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Sekiz-on milyon asker birbirini kýracak ve böylece bütün
Avrupayý çekirge sürülerinin bile beceremeyeceði þekilde
soyup soðana çevirene kadar, hýrsla yiyip yutacaklardýr.
Otuz yýl savaþlarýnýn yýkýmý 3-4 yýla sýðacak ve bütün kýtaya yayýlacak; açlýk, veba, ordularda ve halk kitlelerinde
son haddine ulaþmýþ ýstýrap ve tehlikenin yarattýðý bir
çöküntü; ticaret, sanayi, bankacýlýkta kurduðumuz suni
mekanizmanýn genel iflasla sonuçlanmasýnýn doðurduðu
umutsuz karýþýklýk; eski devletler ile bunlarýn geleneksel
devlet felsefesinin çöküþü öylesine bir hal alacak ki, düzinelerle taç kaldýrýmlarda yuvarlanacak ve mücadeleden kimin galip çýkacaðýný kestirmek imkansýzlýðý; yalnýz
tek bir sonuç kesinlikle belli: genel bir bitkinlik ve iþçi
sýnýfýnýn nihai zaferi için þartlarýn hazýrlanmasý.
Son hadde ulaþmýþ karþýlýklý silahlanma yarýþý sistemi
nihayet meyvalarýný vermeye baþladýðý zaman durum budur... Savaþ, belki de bizi geçici olarak geriye itebilir,
kazandýðýmýz birçok mevzileri bizden kopartýp alabilir.
Fakat tekrar kontrol altýna alamayacaðýnýz güçleri bir defa
baþý boþ býraktýnýz mý her þey kendi bildiði gibi hareket
edebilir: Dramýn sonunda siz mahvolursunuz ve proletaryanýn zaferi ya kazanýlmýþ olur ya da herhalde (doch)
kaçýnýlmaz hale gelir.14
III.
SÜREKLÝ BUHRAN VE
SÜREKLÝ DEVRÝM TEORÝSÝ
1848den 1850 sonbaharýna kadarki süreç içinde Marks ve
Engelsin devrim perspektifleri sürekli devrimdir. Bu stratejik görüþ
o dönemi yanlýþ deðerlendirmenin bir sonucudur. Marks ve Engels, 1847deki iki büyük krize (1847 dünya ticaret ve sanayi krizi
ile tarým krizine) bakarak, kapitalizmin artýk son saatlerinin geldiðini, büyük mücadelenin nihayet baþladýðýný, sosyalist devrimler
14

Lenin, Sosyalizm ve Savaþ, s. 172-173

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

205

çaðýnýn açýldýðýný zannetmiþlerdi. Yani, Marks ve Engels 1847de
patlayan dünya ölçüsündeki kapitalizmin ekonomik buhranýnýn,
sistemin sürekli ve son buhraný sanmýþlardýr. Ýþte, bu sürekli devrim teorisi, sürekli bunalým teorisinin bir ürünüdür.
1847-50 döneminde, Marks ve Engels, Fransada ve de Avrupada proletarya devriminin yakýn bir zaman içinde olacaðýný
düþünerek, Almanyadaki gecikmiþ burjuva demokratik devrimine, proletaryanýn önderlik etmesini savunuyorlardý. Bu dönemde
Marks ve Engels, teorik ve pratik çalýþmalarýnýn çoðunu Almanya
üzerinde yoðunlaþtýrmýþlardý:
Komünistler dikkatlerini en çok Almanya üstüne çeviriyorlar, çünkü bu ülke, Avrupa uygarlýðýnýn daha ileri
þartlarýnda, XVII. yüzyýlda Ýngilterede, XVIII. yüzyýlda
Fransada olandan çok daha geliþmiþ bir proletarya ile
yapýlmak durumundaki bir burjuva devriminin eþiðindedir
ve çünkü Almanyadaki burjuva devrimi, onun hemen
ardýndan gelecek bir proletarya devriminin ilk adýmý olacaktýr.15
Görüldüðü gibi, Marks ve Engelsin Almanya için öngördüðü
devrim sürekli devrimdir. Ve bu sürekli devrim, aþamasýz deðil
aþamalý devrim teorisidir. Burasý son derece önemlidir. Leninin
emperyalist dönemde hayata uyguladýðý bu teoriyi, Trotçkist sürekli devrim teorisinden ayýran temel özellik budur. 1849un Almanyasý için sürekli devrimi sadece Marks ve Engels öngörmüyordu.
Gosttschalk ve taraftarlarý da sürekli devrimi öngörüyorlardý: ama
onlarýn sürekli devrimi aþamasýz veya tek aþamalý bir devrimdir.*
(Köylülerin devrimci potansiyelini küçümseme, proletaryanýn ittifaklarýný reddetme; bu teorinin özü budur) ve Marksýn aþamalý
devrim önerisine [önce burjuva devrimi, sonra proleter devrimi]
þiddetle çatýyorlardý: Neden kanýmýzý dökecekmiþiz? Sizin bildirdiðiniz gibi, vaiz bey, (Marks kastediliyor) orta çað cehenneminden kurtulacaðýz diye... kapitalizm tarafýna mi koþmalýydýk.
Derhal proletaryanýn devrimci iktidarýný kurarak sürekli devrim yoluyla komünizme geçmeyi ileriye süren Gottschalk ve taraf* Trotçkinin Marksa dayandýrmaya çalýþtýðý sürekli devrim teorisinin özü, Kaba
Komünistlerden Gottschalk ve Weitlinglere aittir. Yani Trotçkist sürekli devrim teorisi,
Marksist bir teori deðildir.
15
Marks, Engels, Manifesto, s. 91
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tarlarýna karþý, Marks ve Engels, Almanyadaki gelen devrimin
görevinin derebeylik kalýntýlarýný silip süpürmek, burjuva demokrasisini derinleþtirmek olduðunu, onlarýn söylediði gibi bir tarihi görevin üstünden atlayarak geçmenin imkansýz olduðunu
söylüyorlardý.
Marks ve Engelsin öngördüðü aþamalý devrim teorisinin
temelinde, Almanyadaki gecikmiþ burjuva devrimini, liberal burjuvaziyi karþýya alarak bizzat proletaryanýn, küçük-burjuva demokratlarla ittifak kurarak yapmasý ve proletaryanýn hiç durmadan,
devrimi sürekli kýlarak sosyalizme germesi düþüncesi yatmaktadýr.
Bu teoriye göre: Liberal burjuvazi karþýya alýnmalýdýr, çünkü liberal
burjuvazi korkak ve zayýftýr, Fransada olanlardan sonra ürkmüþtür,
feodallerle anlaþarak devrime ihanet etmiþtir. Bu yüzden Almanyadaki burjuva devrimi, ancak liberal burjuvazi karþýya alýnarak,
yani ona raðmen gerçekleþebilir.
Bununla beraber bu devrim, sosyalist bir devrim olmayacaktý, cumhuriyetçi ve sosyal bir devrim olacaktý. Feodal ve mahalli aristokrasi devrilecek, herkese oy hakký tanýnacak, köylüler
serf durumundan kurtarýlacak, özgür vatandaþ durumuna getirilecek, ve de burjuva demokrasisi derinleþtirilecekti. Fakat özel mülkiyet, kapitalist sömürü ve sýnýflararasý çatýþma devam edecekti.
Ancak özel mülkiyetin yanýnda kamu mülkiyeti de, proletaryanýn
yönetime katýlmasý ölçüsünde yer alacaktý. Yani proletarya ekonominin ve üretimin düzenlenmesinde söz sahibi olacaktý. Devletin
sýnýfsal niteliði ise karma olacaktý. Ýktidar, iþçilerin, köylülerin ve
radikal küçük-burjuvazinin ortak iktidarý olacaktý. Böylece sosyalist demokrasiye doðru yeni bir hamlenin þartlarý yaratýlmýþ olacaktý. Ancak unutmamak gerekir ki, demokratik küçük-burjuvazi
kýrlarda feodal mülkiyetin tasfiyesinden sonra, onun yerine, küçük
kapitalist üretimi (ve mülkiyeti) yayarak, kendi hakimiyetini saðlamak isteyecekti. Yani devrimi mümkün olduðu kadar çabuk durdurmaya çalýþacaktý. Proletarya ona bu fýrsatý vermemelidir. Derhal
baðýmsýz bir parti olarak örgütlenip, devrimi sürekli kýlmalýdýr.
Küçük-burjuva demokratlar... devrimi bir an önce
sona erdirmek isterken, az çok varlýklý bütün sýnýflar iktidardan uzaklaþtýrýlmadýkça, proletarya devlet iktidarýný
ele geçirmedikçe, sadece bir ülkede deðil dünyanýn belli baþlý bütün ülkelerinde proleter örgütleri, bu ülkeler
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proleterleri arasýnda rekabeti durduracak ölçüde geliþmedikçe ve üretici güçler, hiç deðilse tayin edici nitelikte güçler, proleterlerin eline toplanmadýkça, görevimiz
devrimi sürekli kýlmaktýr.16
Sonradan emperyalist dönemin Marksizminin devrim teorisi olacak olan Marks ve Engelsin sürekli devrim teorisi iþte budur.
Dikkat edilecek olursa, Marks ve Engelsin sürekli devrim
teorisi, dört ana unsuru ihtiva etmektedir:
1) Sürekli devrim teorisi, sürekli buhranlar teorisinin sonucudur. (Sürekli buhran, kesiksiz buhran deðildir. Bu, kapitalizmin
öldürücü buhranýn zaman zaman kesilmesi fakat yok olmamasý
demektir. Bir baþka deyiþle, kapitalizmin ölüm döþeðine girmesi,
zaman zaman komadan çýkmasý, düzelmesi ama döþekten kalkamamasýdýr.)
2) Sürekli devrim teorisi, Avrupa devriminin yakýn olmasý
düþüncesine dayanýr.
3) Sürekli devrim teorisi, o zamana kadar burjuvazinin ordusu sayýlan köylülerin, proletaryanýn ordusunu teþkil etmesi
düþüncesine dayanýr. Bu teori geniþ köylü yýðýnlarýnýn burjuvazi
tarafýndan deðil, proletarya tarafýndan feodalizme karþý kanalize
edilmesini öngörür. Bir baþka deyiþle, sürekli devrim teorisi, köylülerin devrimci potansiyelinin Marksist analizidir.
4) Marks ve Engelsin sürekli devrim teorisi, Almanyada
gecikmiþ burjuva devrimine proletaryanýn önderlik etmesini ve bu
proletaryanýn, Avrupa proletaryasýnýn özellikle Fransýz proletaryasýnýn yardýmýyla, durmaksýzýn, sosyalist devrime yönelmesi
düþüncesine dayanýr.
Özetlersek bu teorinin özü, köylü kitlelerinin devrimci potansiyelinin doðru deðerlendirilmesine, proletaryanýn önderliðinde devrim doðrultusunda kanalize edilmesine dayanmaktadýr.
Gottschalk ve etrafýndaki Kaba Komünistlerin sürekli devriminde ise, köylü kitlelerinin devrimci potansiyelini küçümseme,
ekonomik ve sosyal determinizmin belirleyiciliðini önemsememe
(bunlar bir tarihi dönemin atlanabileceðini savunuyorlardý) temeldir. (Sol sapma). Trotçkinin sürekli devrim teorisinin de temelinde
16
Marks ve Engelsin Merkez Komitesi Kanalýyla, Komünist Ligasýna Hitabýndan,
aktaran Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 38
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bu düþünce yatmaktadýr. Ýleriki bölümlerde göreceðimiz gibi, ihtilâlci inisiyatiften yoksun olan bütün sað oportünistler ve pasifistler de, daima görünüþte proletaryaya sýký sýký sarýlarak, köylü
kitlelerinin devrimci potansiyelini azýmsayarak, pasifizmlerine ideolojik kýlýf bulmaya çalýþmýþlardýr.
Görüldüðü gibi, bütün sað ve sol sapma, proletaryaya
tek baþýna kaldýramayacaðý kadar yük yüklemede ve köylülerin
devrimciliðini küçümsemede birleþmektedirler. Sað ve sol sapmalarýn ortak yaný budur. (1905 Rus Demokratik Devrim döneminde, en solda gözüken Trotçki nin menþevik öze sahip olmasýnýn
temelinde bu yatar).
Baþýnda da belirttiðimiz gibi, Marks ve Engels, sonradan bu
teoriyi terketmiþlerdir. (1850lerden sonra) Çünkü bu teori, kapitalizmin sürekli bunalým teorisine dayanmaktadýr. Oysa 1850ler, kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiði, kamçýladýðý, burjuva anlamýnda
toplumun refah içinde olduðu yýllardýr. (Bilindiði gibi, kapitalizm
sürekli buhrana, emperyalist dönemde girmiþtir). Ve Marks ve Engelsin kapitalizmin sürekli ve son buhraný zannettikleri, 1847
ekonomik buhraný, ne sürekli buhrandý ne de kapitalizmin son
buhranýydý.
Marks ve Engels, 1850 sonbaharýnda yanýlgýlarýný anladýlar.
(Bakýnýz Ýkinci Bölüm). Ve bu bunalýmýn devrevi bir bunalým olduðunu söylediler. Daha kapitalizm sürekli ve kesintisiz bunalýmlar dönemine girmemiþti. Bundan sonraki yýllarda Marks kapitalizmin buhranlarý meselesi üzerine eðildi. Ve kapitalizmin devrevi buhranlarýný ve sistemin genel buhranýný Kapitalde etraflý bir
þekilde inceledi. Marks kapitalizmin bu devrevi buhranlarýnýn özünün kârýn normal oranýn altýna düþmesine dayandýðýný, bu devrevi bunalýmlarýn aþýrý üretimin fazlalýklarýný emerek ekonomiyi
temelde düzenlediðini, yapýyý tedavi ettiðini ve de her devrevi buhrandan sonra bir nispi refah döneminin baþladýðýný açýk bir þekilde
Ekonomi Politiðin Eleþtirisinde ortaya koydu. (Bkz. Kapital, cilt. 5,
s. 694-95).
Bu analizlerin sonucu Marks kapitalizmin o çaðdaki geliþme
durumundan dolayý sürekli bir buhranýn (o dönem için) söz konusu olamayacaðýný anlayarak, bu sürekli devrim teorisini terketti.
Ve bu teori uzun yýllar terkedilmiþ ve unutulmuþ bir teori olarak bir
kenarda kaldý. Ta ki, kapitalizm gerecekten sürekli (genel) buhran-
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lar dönemine yani emperyalist aþamaya girene kadar. Bu süre
içinde Marksist devrim teorisinde daima ekonomik ve sosyal determinizm (determinist yön) aðýr bastý.
Lenin 20. yüzyýlýn baþýnda, kapitalizmin ekonomik ve politik
alanda eþit oranda geliþmeme kanununu bu kanunun ilk ipuçlarý
Marksin ekonomi politiði eleþtirirken yaptýðý soyutlamalarda vardýr bularak, onun en yüksek aþamasý olan emperyalizm teorisini
formüle ederek, kapitalizmin sürekli ve son buhranlar çaðýnýn baþladýðýný, Marks ve Engelsin bekledikleri büyük mücadele anýnýn
artýk geldiðini söyleyerek, Rus proletaryasýnýn devrim teorisinin,
sürekli veya kesintisiz devrim teorisi olduðunu ilan etti.
Ýkinci Enternasyonalin sözcüleri ve partileri, özellikle bu
kuruluþun Rusya kolu olan menþevikler, Marks ve Engelsin sürekli
devrim meselesinde yanýldýklarýna iliþkin sözlerini, mekanik yorumladýlar. Marks ve Engelsin, o tarihi þartlar altýnda, tekel öncesi
dönemde kapitalizmin sürekli buhranlarýnýn mümkün olamayacaðýný, dolayýsýyla da sürekli devrim teorisinin geçerli sayýlamayacaðýna iliþkin deðerlendirmelerini, emperyalist dönemin þartlarýnda
kapitalizmin sürekli bunalýmlar dönemine girdiði gerçeðini hesaba
katmayarak, bir dogma þeklinde, her þart altýnda geçerliymiþcesine
ele aldýlar. (Bu ele alýþlarý sað oportünizmin ve pasifizmin deðiþmez
karakteridir).
Bunlar, somut durumlarýn somut tahlilini bir yana býrakarak, Marks ve Engelsin baþka tarihi þartlarda baþka ülkeler için
öngördükleri tezlerine devrimin kapitalizmin en geliþmiþ ülkede
baþlayacaðý ve barýþçýl geçiþin de mümkün olabileceðine iliþkin
dört elle sarýldýlar. Oysa kapitalizm, Marks ve Engelsin döneminin
kapitalizmi deðildi. Kapitalizm, sürekli buhranlar çaðýna, proleter
devrimleri çaðýna girmiþti. Marks ve Engelsin tekel öncesi dönemde hatalý olarak niteledikleri sürekli devrim teorisi, kapitalizmin
sürekli buhranlar döneminde, Marksizmin devrim teorisi oluyordu.
IV.
DEVRÝMCÝ ÞÝDDET
VE BARIÞCIL GEÇÝÞ
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Marks ve Engels, Leninin deyiþiyle sosyalizme geçiþ meseleleri ile yani biçim meseleleri ile kendilerini baðýmlý kýlmamýþlardýr. Sadece genel kural öngörmüþlerdir. Bu kurala göre, proletaryanýn burjuva diktatoryasýný alaþaðý edebilmesi için devrimci
þiddete, zora baþvurmasý zorunludur. Zor, Marksin deyiþiyle, bir
yenisine gebe olan her eski toplumun ebesidir. Sosyal devrimin bir
tek yolu vardýr, Marksa göre: ... Ancak, artýk sýnýflarýn ve sýnýf çeliþmelerinin bulunmadýðý bir düzendedir ki sosyal evrimler, artýk
siyasi devrimler olmaktan çýkacaklardýr. O zamana kadar toplumun her yerinden deðiþtirilip, düzeltilmesinin arifesinde sosyal bilimin son sözü þu olacaktýr: Ya mücadele ya ölüm, ya kanlý savaþ
ya da yok olma.17
Fakat Marks ve Engels hayatýn çok yönlülüðü karþýsýnda dogmatizme düþmemek için þartlý, sýnýrlama içinde, yani amaca barýþçý
ajitasyonlarla daha çabuk ve daha emin ulaþýlmasý mümkün olduðu yerlerde, barýþçýl geçiþten de bahsetmiþlerdir.
Marks ve Engels barýþçýl yollardan sosyalizme geçiþi Kara
Avrupa sýndan tamamen farklý ve de çok deðiþik özelliklere sahip
Ýngiltere ve Amerika için bir ihtimal olarak öngörmüþlerdir. Marks
ve Engelse göre bu ülkeler barýþçýl geçiþi mümkün kýlabilecek
özelliklere sahiptirler. Bir kere, kapitalizm Kýta Avrupasýna kýyasla
bu ülkelerde daha gürbüzdü. Proletarya bu ülkelerde Ýngilterede
nüfusun çoðunluðunu teþkil ediyordu ve sendikalarda çok iyi
örgütlenmiþti; ve de Kara Avrupasý proletaryasýna nazaran kültür
düzeyi daha yüksekti. Kapitalist sýnýf, Kara Avrupasýndaki benzerlerine kýyasla çýkarlarýný çok daha iyi anlamýþtý ve uzlaþma geleneðine sahipti. Bütün bu özelliklerinin yanýnda bu ülkelerde burjuva
devleti yani bürokrasi ve militarizm, Kara Avrupasýna kýyasla daha
zayýf ve cýlýzdý. Bu nedenlerden dolayý, bu özelliklere sahip olan
Ýngiltere ve Amerikada proletarya burjuva parlamentosu kanalýyla
yani oy mekanizmasý aracýlýðýyla, kapitalistleri satýn alma yoluyla
iktidara gelebilirdi.
New York Tribunene, 1851 Nisanýnda yazdýðý bir makalesinde þöyle diyor bu konuda Marks:
Ýngiliz iþçi sýnýfý için genel oy kullanma hakký ve siyasi iktidar ayný þeyi ifade eder. Proletarya nüfusun çoðun17
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luðunu teþkil etmektedir. Ýngilterede genel oy hakkýnýn
kazanýlmasý, Kýta Avrupasýnda sosyalist diye adlandýrýlan
herhangi bir vasýtadan çok daha fazla bir ilerleme, yani
sosyalizme doðru bir ilerleme teþkil edecek; genel oy...
hakkýnýn kazanýlmasýnýn kaçýnýlmaz sonucu iþçi sýnýfýnýn
politik hegemonyasý olacaktýr.
V.
MÝLLÝLÝK VE
ENTERNASYONALÝZM
Bu meseleye girmeden önce millilik ve enternasyonalizm
hakkýnda Marks ve Engelsin görüþleri üzerinde kýsaca duralým.
Marks ve Engels, somut durumlarýn somut tahlilini yaparken, proletarya devrimine kapitalist ülkelerin bütünü açýsýndan
bakmýþlardýr. Marks ve Engels, proletarya ve dünya emekçilerinin
kurtuluþunu, her þeyden önce Avrupada ve Amerikada proleter
enternasyonalizminin I. Enternasyonalin iktidara gelmesine
baðlamýþlardýr. Onlar dar milli sýnýrlar içinde, millet çerçevesinde
devrim mücadelesinin hapsedilmesine daima karþý çýkmýþlardýr.
Onlara göre, proletaryanýn devrimci mücadelesinin amacý, burjuvazinin çizdiði sýnýrlarý aþmak ve uluslarýn enternasyonalizmini
gerçekleþtirmektir; proleterlerin vataný yoktur, onlarýn vataný enternasyonaldir.*
Proleterler, bütün ülkelerde bir tek ve ayný menfaa* Bu, Marksýn vatanseverliðe karþý olduðu anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Marks ve
Engelse göre proletarya, vataný tehlikeye düþtüðü her zaman ve her yerde en önde
dövüþmüþtür. Ve de dövüþmelidir. O açýdan sonuna kadar milli olan tek sýnýf proletaryadýr.
Ýþçilerin vataný yoktur diyen Marks, bir iþçi hükümeti olan Paris Komünü hakkinda þunlan
söylüyor: Komün, böylece Fransýz toplumunun bütün sýhhatli unsurlarýnýn gerçek
temsilcisi ve dolayýsýyla Fransanýn gerçekten milli hükümeti oluyordu. Ayný zamanda bir
emekçi hükümetin ve emeðin kurtuluþunun cesur savaþçýsý olarak sözün tam anlamýyla
enternasyonal bir mahiyete sahipti. (Fransada Ýç Savaþ, s. 86, italikler bize ait).
Bu arada Prusya ordularýnýn istilasi karþýsýnda vatan ve millet bayraðýný yükselten,
vataný kahramanca koruyan Fransýz burjuvazisi deðil, proletaryasýydý. Parisin mütecaviz
Prusyaya karþý zaferi, Fransýz emekçisinin, Fransýz kapitalistleriyle devletin parazitlerine
karþý zaferi olacaktý. Milli görevler ile sýnýf menfaatleri arasýndaki bu ihtilafta, milli savunma
hükümeti (burjuva hükümeti) bir milli ihanet hükümetine dönüþmekte bir an bile tereddüt
etmedi. (age, s. 46, italikler bize ait)
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tin; bir tek ve ayný düþmanýn, bir tek ve ayný savaþýn
karþýsýndadýrlar; proleterlerin çoðu daha þimdiden tabi
olarak milli peþin hükümlerden sýyrýlmýþlardýr; onlarýn
bütün hareketleri, temel bakýmýndan insancýl ve milliyet
karþýtýdýr. Milliyeti yalnýz proleterler ortadan kaldýrabilirler. (Marks)
Fakat bu, her ülkede proletaryanýn o sýnýrlar çerçevesi içinde kendi burjuvazisi ile savaþarak, milli iktidarýný kurmamasý anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Tam tersine, her ülkenin iþçi sýnýfý,
sýnýf olarak her þeyden önce kendi ülkesinde iktidarý ele alabilecek þekilde teþkilatlanmalý, kýsa ve uzun vadeli taktiklerini, mücadele zemini olarak kabul ettiði ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi
þartlarýna, yani sosyal yapýnýn tutarlý analizine, hal ve þartlarýn doðru
deðerlendirilmesine dayandýrmalýdýr.
Bu açýdan proletaryanýn sýnýf mücadelesi, içeriði bakýmýndan deðil, sadece formu bakýmýndan millidir.
Lassallecilerin etkisi altýnda kaleme alýnmýþ olan Gotha
Programýndaki Ýþçi sýnýfý, bütün uygar ülkelerin iþçilerinin ortak
çabasý olan gayretinin zorunlu sonucunun, halklarýn uluslararasý
kardeþliði olacaðýný bilerek kurtuluþu için ilk önce bugünkü ulusal
devlet çerçevesi içinde çalýþýr metnini meseleyi dar ulusal açýdan
aldýðý için eleþtiren Marks bu konuda þunlarý söylemektedir:
Komünist Manifestonun ve daha önceki sosyalizmin tümünün tersine, Lassalle iþçi hareketini en dar ulusal açýdan kavramýþtýr. Program tasarýsýnda Lassallein
bu yolu izlenmektedir ve bu, Enternasyonalin eyleminden sonra yapýlmaktadýr!
Besbelli ki, iþçi sýnýfý, mücadele edebilmek için sýnýf
olarak kendi ülkesinde örgütlenmelidir ve her ülke ayrý
ayrý bu sýnýf mücadelesinin sahnesidir. Ýþte iþçi sýnýfýnýn
mücadelesi bu anlamda ulusal nitelik taþýr, muhtevasý
bakýmýndan deðil, ama Komünist Manifestonun da dediði gibi þekil bakýmýndan ulusal.18
Ýþte Marks ve Engels enternasyonalizm ve millilik iliþkisini
bu þekilde ele almaktadýr.

18
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VI.
PROLETARYA DEVRÝMÝ,
TEK ÜLKEDE MÝ,
BÜTÜN AVRUPADA Ml?
Kapitalizmin dengesiz geliþmesinin henüz tam anlamýyla
tespit edilmesine imkan olmayan tekel öncesi dönemde, Marks ve
Engels, tek bir ülkede devrimin zaferinin kesinleþmesinin imkansýz olduðunu, bir dünya çapýnda krizin hemen ertesinde, bütün
kapitalist ülkelerin proletaryasýnýn birlikte kurtuluþunun söz konusu
edilebileceðini söylemiþlerdir.
Marks dar ulusal sýnýrlar içinde bir proleter devriminin
tamamlanmasýnýn imkansýz olduðuna örnek olarak, 1849
Haziranýndaki Fransýz proletaryasýnýn bozgununu göstermektedir:
Ýþçiler... Fransanýn ulusal sýnýrlarý içinde bir proleter
devrimi tamamlayabileceklerini düþünüyorlardý. Fakat
Fransa nýn üretim þartlarý, dýþ ticaretiyle, dünya piyasasýndaki durumuyla ve bu piyasanýn kanunlarýyla
belirlenmiþtir. Fransa, bunlarý, bütün Avrupayý içine alacak ve dünya piyasasýnýn despotu Ýngiltere üzerinde tepkisi olan bir devrimci mücadele olmaksýzýn nasýl parçalayacaktý?19 (italikler bize ait)
Marks, görüldüðü gibi bu yýllarda, dünya devriminin Avrupa
devriminin baþlangýç noktasý olarak Ýngiltereyi görmektedir.
Marksa göre, Fransadaki mevcut siyasi krizin bir çözüme ulaþmasý
ve proletaryanýn yönetime geçebilmesi için, bütün dünyayý sarsan
bir krizin olmasý ve bu kriz döneminde, Ýngilterede bir proleter
devriminin patlak vermesi þarttýr:
....Fransýz toplumunun içindeki sýnýflar mücadelesi,
bütün uluslarýn karþý karþýya geldiði bir dünya savaþý halinde geniþler. Dünya ölçüsünde bir çözüme ancak dünya
pazarýna hakim olan ulusun, yani Ýngilterenin baþýna,
19
20
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bir dünya savaþý dolayýsýyla, proletaryanýn geçmesi sonucunda yaklaþmak mümkündür.20
1847-50 yýllan arasýnda Kýta Avrupasýnda sürekli devrimin
olacaðýný zanneden, sonra bunda yanýldýklarýný söyleyen Marks ve
Engelsin devrim teorilerinde, görüldüðü gibi 1850de ihtilâlci inisiyatif deðil de, ekonomik ve sosyal determinizm aðýr basmaktadýr.
Onlara göre Avrupa devrimi üretici güçlerin geliþme seviyesi en
yüksek objektif þartlarý en olgun ülke olan Ýngiltereden baþlayacaktý.
1850 yýlýnda Ýngilterede yerleþen Marks ve Engels uzun bir
süre Ýngiltereye bu gözle baktýlar. (Dünya devriminin baþlangýç
noktasý olarak gördüler). Fakat 1850lerden sonra, hýzla Ýngiliz iþçi
hareketi küçük-burjuva reformizmine, trade-unioncu bataklýða yöneldi; ve yavaþ yavaþ iþçi ile iþveren arasýnda ortalama bir zümre,
iþçi aristokrasisi doðmaya baþladý. Bu aristokrasinin sýnýf mücadelesini, kapitalizmin isteklerine uygun bir yöne kanalize etmeyi iyi
kötü baþardýðýný gören Marks ve Engels, Ýngiltereden ümitlerini
keserek, tekrar bütün dikkatlerini Kýta Avrupasýna çevirdiler. Paris
Komünü hareketinde Fransýz iþçisinin hunharca ezilmesinden sonra, Marks ve Engels, bütün ümitlerini Almanyadaki mücadeleye
baðladýlar. Ve Almanyadaki proletaryanýn muhtemel bir zaferini,
dünya devriminin baþlangýcý olarak gördüler.
Özetlersek, Avrupa devrimini bir bütün olarak gören Marks
ve Engelse göre ilk muzaffer proletarya devrimi üretici güçlerin
geliþme seviyesinin az çok yüksek olduðu bir Avrupa ülkesinde
olacaktý. Yani Marks ve Engelsin devrim teorilerinde ekonomik ve
sosyal determinizm aðýr basmaktadýr. Ýhtilâlci inisiyatifin rolü daha
talidir. Fakat devrim mihrakýnýn batýdan Ýngiltereden yavaþ yavaþ
doðuya doðru kaymasýna paralel olarak ihtilâlci inisiyatifin nispi
önemi de artmaktadýr. (Ancak daima belirleyici yön, ekonomik ve
sosyal determinist yöndür).

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

215

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
EMPERYALÝST DÖNEM MARKSÝZMÝNÝN
DEVRÝM TEORÝSÝ

I.
SERBEST REKABETÇÝ KAPÝTALÝZMÝN
TEKELCÝ KAPÝTALÝZME DÖNÜÞMESÝ
Fransa ve Prusya savaþýndan ve onu takiben Paris Komünü
hareketinden, 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar, kapitalizm nispeten
barýþçý bir geliþim içine girdi. Bu döneme, barýþ dönemi de diyebiliriz.
Bu evre, kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiði, kamçýladýðý
ve burjuva anlamda refahý saðladýðý, tek kelime ile kapitalizmin
gürbüzleþtiði bir evredir. Fakat, her geliþen, güçlenen þey gibi kapitalizm de bu süre içinde, kendi zayýflýðýný, çürüklüðünü de geliþtirdi
ve güçlendirdi. Bir baþka deyiþle, kapitalizm bir yandan yükselirken öte yandan hýzla kokuþmaya, asalaklaþmaya, tekelleþmeye
yöneliyordu.
Bu dönem, bireysel kapitalizmin hýzla ortadan kalktýðý, tekellerin, kartellerin ve tröstlerin ekonomiye hakim olduðu, serbest
rekabetçi kapitalin hakimiyetinin, finans kapital tahakkümüne
dönüþtüðü bir dönemdir.
Lenin, serbest rekabetçi kapitalizmin finans kapitalizmine
dönüþme sürecini üçe ayýrmaktadýr: (Lenin bu süreci 1860dan
baþlatýyor).
216
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... tekellerin tarihindeki belli baþlý evreler þöyle beliriyor: 1) Serbest rekabetteki geliþimin en yüksek noktaya eriþtiði 1860-1880 yýllarý: Bu dönemde tekeller henüz
güçlükle farkedilebilen birer çekirdek halindedirler; 2)
1873 krizini izleyen ve kartellerin büyük geliþme dönemi
olan yýllar; ancak bunlar yine de birer istisna halindedirler; kararlý ve saðlam bir durumlarý yoktur henüz. Geçici
bir nitelik gösterirler; 3) 19. yüzyýlýn sonundaki yükseliþ
ve 1900-1903 krizi dönemi; bu dönemde karteller bütünüyle ekonomik hayatýn temellerinden biri haline geliyor, kapitalizm emperyalizme dönüþmüþtür...21
1857-60 dünya ekonomik krizinden sonra kapitalizm tam
bir refah (boom) dönemine girdi. Bilim ve teknikteki o zamana
kadar görülmemiþ buluþ ve geliþmeler, kapitalizmi hýzlý bir geliþme
ve yükselme sürecine soktu.
Bilim ve tekniðin en son buluþlarýný sanayiye uygulayarak
onu hýzla geliþtiren kapitalizm, büyük çapta üretimi dev tesislerle
geliþtirdi ve yaygýnlaþtýrdý. Üretim hýzla merkezileþip yoðunlaþtý. Giderek bankalar, o güne kadarki aracý görevlerini bir yana iterek,
bizzat ekonomiye yatýrým yapan dev tekellere dönüþmeye baþladý.
Kartellerin, tröstlerin ekonomik hayata hakim olmaya
baþlamasýnýn, özellikle bankalarýn sanayiye el atmasýnýn sonucu,
küçük ve orta teþebbüsler hýzla ortadan silinmeye baþladý. Holding
sistemi aracýlýðýyla büyük tekeller ekonominin tek hakimi haline
geldiler. Ve böylece kapitalizm, yeni bir çaða, finans kapital çaðýna
girdi.
Üretimin yoðunlaþmasý, bundan tekellerin doðuþu,
sanayi ile bankalarýn kaynaþmasý, iç içe girmesi: Ýþte mali
sermayenin oluþum tarihi ve bu kavramýn (finans kapital kavramýnýn) özü.22
Ve bu geliþmenin doðal sonucu, serbest rekabetçi dönemde belirgin olmayan kapitalizmin dengesiz ve kesikli geliþiminin,
bütün çýplaklýðý ile ortaya çýkmasý, iyice belirginleþmesidir.
Teþebbüslerin, endüstri dallarýnýn ve farklý ülkelerin eþitsiz
ve kesintili geliþmeler içinde olmasý kapitalist rejimde kaçýnýlmaz
21
22
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bir olaydýr.23 Bu eþitsiz geliþim tekellerle birlikte ekonomide muazzam bir sermaye fazlasý yarattý. Kapitalizm, endüstriye uygun þekilde
tarýmý geliþtiremediði ve de kâra göre üretim daima bir tüketim
eksikliði halk kitlelerinin açlýðý ve yoksulluðunun hýzla artmasýndan dolayý yarattýðý için, bu fazlalýk zorunlu olarak, sömürge ülkelere kanalize edildi. Emtia ihracýna dayanan eski tip sömürgecilik
politikasý, yerini sermaye ihracýna dayanan emperyalist sömürgeciliðe býraktý. Dünya bir avuç tekeller tarafýndan paylaþýldý.
Sermaye ihraç eden ülkeler, dünyayý, kelimenin mecaz anlamýyla, aralarýnda bölüþmüþlerdir. Ama mali sermaye kürenin
doðrudan doðruya bölüþülmesine yol açýyor.24 Ve dünyanýn bütün
ülkeleri dünya mali sermaye iþlemleri zincirinin halkalarýný meydana getiriyorlar.
Bütün bunlar olurken, teknikteki ve bilimdeki o zamana
kadar görülmemiþ olan yenilikler ve buluþlar* kapitalist ülkeler
arasýndaki düzey farklarýný kapatmaya uygun ortamý hazýrlýyordu.
Bu ortam içinde daha geri bir kapitalist ülke, sýçramalý geliþme ile
ileri bir ülkeye yetiþiyor ve bölünmüþ olan dünyanýn yeni güçler
dengesine göre daha adil bölüþülmesini istiyordu. Bunun, kapitalistlerarasý yeniden paylaþým savaþlarýna yol açmasý kaçýnýlmazdý.
Emperyalist, aþamada kapitalizmin dengesiz ve kesikli geliþmesi, tekellerarasý anlaþmazlýklarý derinleþtirip þiddetlendiriyordu.
Bunun doðal sonucu, emperyalist cephede yarýklar açýlmasý, ve bu
açýlan gediklerde sosyalizmin zaferinin mümkün olmasýdýr.
Emperyalizmin neden can çekiþen kapitalizm olduðu, sosyalizme geçit teþkil ettiði kolayca anlaþýlabilir; kapitalizmden doðup geliþen tekel, artýk kapitalizmin ölümüdür. Ve onun sosyalizme geçiþinin baþlangýcýdýr.(Lenin)
Ve artýk tarihsel bir dönem geride kalýyordu. Tarih yeni bir
sayfasýný çeviriyordu. Bu yeni sayfanýn baþlýðý proleter devrimleri
çaðýdýr. Barýþ dönemi artýk geride kalýyordu. Artýk proleter devrimcilerinin dünyayý yorumlamaktan deðiþtirmeye geçecekleri, her
* Planckýn Quantum Teorisi, Einsteinýn Ýzafiyet Teorisi modern atom fiziðinin
temel taþlarýný oluþturdu. Ayrýca, endüstride seri üretim (Fordun otomobil seri üretimi),
elektrikli ve içten yanmalý motorlarýn kullanýlýþýnýn geniþlemesi, vs.
23
Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý, s. 77
24
Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý, s. 83
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þeyin alt üst olacaðý, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlarýný
yaþamaya baþlayacaðý dönem baþlýyordu.
Marks ve Engelsin 1840-50 döneminde geldiðini zannettikleri
beklenen an artýk gelmiþti.
II.
MARKSÝZMÝN ORTODOKS TAHRÝFÝ
VE LENÝNÝST DEVRÝM TEORÝSÝ (I)
Rekabetin tekele dönüþtüðü bu dönem sonundaki enternasyonal örgüt, Ýkinci Enternasyonaldir. Kapitalizmin burjuva anlamda refahý saðladýðý, bu barýþ döneminde, Avrupadaki Ýkinci
Enternasyonal partileri, parlamenter yollardan büyük baþarýlar saðladýlar. Özellikle Almanyadaki iþçi partisi dev seçim zaferleri kazandý. (Pek çok seçim bölgesinde oylarýn %50sinden fazlasýný aldý.)
Bu dönem, bütün barýþ dönemlerinde olduðu gibi solda
pasifist ve sað eðilimlerin palazlandýðý bir dönemdir. Kazanýlan parlamenter zaferler, Ýkinci Enternasyonalin bütün partilerinin baþýný
döndürdü. Bu dönemin hep böyle devam edeceðini zannederek
hiç savaþ döneminin hazýrlýklarý ile uðraþmadýlar.
Ýkinci Enternasyonalin pasifizmini Stalin þu þekilde özetlemektedir:
Bu devre, kapitalizmin nispeten sakin bir geliþme
devri, emperyalizmin felaketli çeliþkilerinin henüz açýkça belirmeye vakit bulamadýðý; iþçilerin ve sendikalarýn
ekonomik grevlerinin az çok normal bir þekilde geliþtiði;
seçim mücadelesinin ve parlamento gruplarýnýn baþ döndürücü baþarýlar saðladýðý, legal mücadele þekillerinin
övgüleri ile göklere yükseltildiði ve legalite yoluyla kapitalizmin yenileceðine inanýldýðý bir çeþit savaþ öncesi devre idi. Bir kelime ile bu devir, Ýkinci Enternasyonal partilerinin kendilerini besiye çekip semizlendikleri ve devrimi, kitlelerin devrimci eðitimini ciddi surette düþünmek
istemedikleri bir devir idi.25
25

Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 17

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

219

Hayatýnýn son yýllarýnda, bu kötü gidiþi gören Engels, Ýkinci
Enternasyonal reformizmi konusunda Wilhelm Liebknecht ve
Kautskyi uyarmaya çalýþtý. Engels, 1891de Erfurt Programýnýn Eleþtirisinde bu barýþçýl geçiþe iliþkin pasifist ve parlamenter hayalleri sert bir dille eleþtirdi.
Ama Engelsin bütün eleþtirisi ve uyarýlarý sonuçsuz kaldý:
Ýkinci Enternasyonal partileri parlamentarizmin bataðýna iyice saplandýlar. Ýþte 1900 yýllarýnda, proleter devrimler çaðýnýn baþýnda,
Avrupa solunun durumu böyle idi.
II. Enternasyonalin partileri, kapitalizmin barýþçýl bir geliþme
gösterdiði yükselme döneminde elde edilen seçim zaferlerinin
sarhoþluðu içinde, kapitalizmin bu yeni dönemini hiç ama hiç anlamadýlar. Geçici bir devre olan bu barýþ döneminin devam
edeceðini zannettiler.
Bu partiler, somut durumlarýn somut tahlilini bir yana býrakarak, Marksizmin bir eylem kýlavuzu olduðunu ve tarih içinde
zenginleþip derinleþtiðini unutarak Marks ve Engelsin tekel öncesi
dönem için öngördüklerini bir dogma olarak aldýlar. Hatta Marks
ve Engelsin istisna þartlar için söylediklerini bile genelleþtirdiler;
tam bir dogmatizmin içine düþtüler.
Marks ve Engelsin tekel öncesi döneme iliþkin önerilerinin
ortodoks yönden muhafaza edilmesi, yani dondurulmasý, onlarýn objektif durumlarýna uygun düþüyordu. Ve bu dogmatizm, ayný
zamanda onlarýn ihanet ve korkaklýklarýna bir ideolojik kýlýf oluyordu. Marks ve Engelsin kapitalizmin üretici güçleri henüz geliþtirdiði,
onlara ters düþmediði yükselme dönemine iliþkin, evrim dönemine iliþkin, öngörmüþ olduklarý devrim teorisini, çalýþma tarzýný ve
taktiklerini, kapitalizmin genel bunalýmlar dönemine, sosyalist devrimler dönemine uygulamaya çalýþýyorlardý.
Marks ve Engels, tek ülkede, dar milli sýnýrlar içinde bir
proletarya devriminin olamayacaðýný söylememiþler miydi? Devrim,
Marks ve Engelsin önerilerine göre, geliþmiþ kapitalist ülkelerde,
zamandaþ olarak, dünya devrimi þeklinde patlak vermeyecek
miydi? Ýlk proletarya devrimi, üretici güçlerin en geliþmiþ, objektif
þartlarýn en olgun, demokrasinin ve proletaryanýn kültür düzeyinin
en yüksek olduðu ülkede baþlamayacak mýydý? O yüzden üretici
güçlerin geliþme seviyesi düþük olan bir ülkede yapýlacak olan her
ihtilâlci teþebbüs, týpký 1849 Haziran yenilgisi gibi, týpký Paris Komü-
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nü yenilgisi gibi, bozgunla sonuçlanmaya mahkumdu. Bu bakýmdan üretici güçlerin olgunlaþmasýný beklemek þarttý.
Ayrýca bu partiler Marks ve Engelsin baþka tarihi þartlar için
ileri sürdüklerini bu þekilde dogmatikleþtirmeleri bir yana, istisnai durumlar için öngördüklerini de genelleþtiriyorlardý. Marksýn
nüfusun çoðunluðunu proletaryanýn teþkil ettiði Ýngilterede proleter devriminin barýþçýl yollardan zafere eriþmesinin mümkün olduðuna iliþkin þartlý sýnýrlamasýný genelleþtirerek, proletaryanýn devrim
yapabilmesi için nüfusun çoðunluðunu teþkil etmesinin þart olduðunu ileri sürüyorlardý. Onlara göre proletarya nüfusun çoðunluðunu teþkil edecek ve oylarýn çoðunluðunu alarak iktidara gelecekti.
II. Enternasyonin partileri iþte, proleter devrimleri çaðýnda
Marks ve Engelsi böyle yorumluyorlardý.
II. Enternasyonal pasifistleri, Marksizmi bu þekilde dogmatikleþtirirlerken, Marksizmi eylem kýlavuzu olarak kabul eden Lenin, somut durumlarýn somut tahlillerini yaparak, kapitalizmin emperyalizme dönüþmesi sürecini yakýndan izliyordu. (Lenin, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý kitabýný 1916da yazmýþtýr;
fakat Leninin 1900lerden itibaren yapmýþ olduðu bütün tahliller,
emperyalist dönemin çeliþkilerinin doðrudan analizine dayanmaktadýr.)
Lenine göre, dönem Marks ve Engelsin dönemi deðildi;
kapitalizm yeni bir safhaya girmiþti. Kapitalizm Marks ve Engelsin
1947-50 dönemi arasýnda girdiðini zannettikleri sürekli ve genel
bunalýmlar dönemine, can çekiþme sürecine artýk girmiþtir. Ve Lenin tekelci dönemde iyice belirginleþen kapitalizmin dengesiz ve
kesikli geliþimini doðru gözleyerek, bundan tek ülkede sosyalizmin zaferinin mümkün olduðu sunucunu çýkardý:
... kapitalizmin geliþmesi, farklý ülkelerde hiç de muntazam olmayan bir þekilde yürümektedir. Meta üretimi
sisteminde baþka türlü de olamaz. Bundan da reddedilemez bir þekilde þu çýkýyor ki, sosyalizm bütün ülkelerde ayný anda zafere ulaþamaz. Önce bir ya da birkaç
ülkede zafere ulaþacak, ötekiler ise bir süre burjuva ya
da burjuva öncesi dönemde kalacaklardýr.26
Lenin, ekonomik ve politik geliþmenin eþit oranda olma26
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masý kapitalizmin kesin kanunudur. Bundan sosyalizmin, önce kapitalist ülkelerin pek azýnda, hatta bir tanesinde mümkün olduðu
sonucu çýkar diyor. Marks ve Engelsin devrim bütün ülkelerde
birden patlak verecektir þeklindeki önerisinin emperyalist dönemde eskidiðini belirtmektedir. Lenine göre, Marks ve Engelsin bu
eskimiþ önerisini, dogmalaþtýrarak tekrarlayan II. Enternasyonal parti
ve sözcüleri, burjuvaziye hizmetten baþka birþey yapmamaktadýrlar:
Kendilerini çok akýllý sayanlarýn ve üstelik sosyalist
geçinenlerin, devrim bütün ülkelerde birden patlak vermedikçe iktidarýn mücadele ile ele geçirilemeyeceðini
iddia edenlerin her türlüsünü biliyoruz. Bu adamlar, bu
gevezeliklerle devrime sýrt çevirdiklerini ve burjuvazinin
yanýna geçtiklerini sezmiyorlar. Çalýþan sýnýflarýn uluslararasý oranda devrim yapmalarýný beklemek, herþeyin bekleyiþ içinde donakalmasý demek olur. Bu saçmalýktýr.27
Leninizme göre, proletarya devrimine o ülkenin iç geliþmesinin bir meselesi olarak bakýp, üretici güçlerin geliþmesinin yeterli
olup olmadýðýnýn tetkiki artýk geride kalmýþtýr. Emperyalist dönemde, herhangi bir ülkede devrim þartlarý, üretici güçlerin geliþme
seviyesine baðlý deðildir. Çünkü emperyalist ekonomik otarþiyi yýkarak, milli özel ekonomileri, dünya ekonomisi denilen bir zincirin
halkalarý haline getirmiþtir. Ve sistemin bütünü açýsýndan, bütün
ülkelerde devrimin objektif þartlarý mevcuttur. Bu yüzden ilk proletarya devrimini kapitalizmin en geliþmiþ olduðu, demokrasinin ve
kültür seviyesinin en yüksek olduðu ülkede olacaðýný beklemek
yanlýþtýr. Marks ve Engelsin tekel öncesi dönem için doðru olan
bu önerisi, emperyalist dönemde, artýk eskimiþtir. Ve Leninizme
göre, ilk proletarya devrimi, kapitalizmin ve demokrasinin en geliþmiþ olduðu þu veya bu ülkede deðil, emperyalist zincirin en zayýf
olduðu ülkede yapýlacaktýr:
Emperyalist zincirin en zayýf olduðu yerde sermayenin cephesi yarýlacaktýr; çünkü proletarya devrimi, dünya
emperyalist zincirinin kýrýlmasýnýn sonucudur ve devrime baþlayan ülkenin sermayenin cephesini yaran ülkenin, kapitalist anlamda daha geliþmiþ ülkelere oranla
27
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daha az geliþmiþ olmasý, bununla beraber kapitalizmin
çerçevesi içinde bulunmasý pekala mümkündür.28
II. Enternasyonal partilerinin ileri sürdükleri barýþçýl geçiþ
teorisi de, Lenine göre yanlýþtýr. Kapitalizm can çekiþme dönemine girdiði için, bürokrasi ve militarizmini iyice güçlendirmiþtir. Sosyal devrimin emperyalist dönemde tek yolu vardýr, o da þiddet
yoluyla bürokratik ve askeri makineyi parçalamaktýr. Marks ve
Engelsin tekel öncesi dönemin Ýngiltere ve Amerikasý için öngördüðü barýþçýl geçiþ tezi, tekelci dönemde eskimiþtir, geçersizdir.
Diyor ki bu konuda Lenin:
Bugün,... Marxýn bu sýnýrlamasý geçerli deðildir. Amerika gibi Ýngiltere de, Anglo-Sakson özgürlüðünün (militarizm ve bürokratizm yokluðu) dünyadaki bu en büyük
ve en son temsilcileri de, her þeyi kendilerine baðýmlý
kýlan ve herþeyi kendi aðýrlýðý altýnda askeri ve bürokratik kurumlarýn, kan ve çirkef dolu Avrupai bataklýðý içine
boylu boyunca battýlar. Þimdi Amerikada olduðu gibi,
Ýngilterede de, bütün gerçek halk devrimlerinin ilk þartý
(...) hazýr devlet makinasýný kýrmak, parçalamaktýr.29
Leninist devrim teorisinde, iþçi sýnýfýnýn zayýf olduðu, nüfusun büyük çoðunluðunu köylülerin teþkil ettiði bir ülkede, emperyalist zinciri parçalamak mümkündür. Burada köylülerin devrimci
potansiyelinin, proletaryanýn ve partisinin yönetiminde harekete
geçirilmesi temel alýnmaktadýr.
... Bilindiði gibi, Lenin, proleterlerin köylülüðe karþý
olan münasebetinde Marx kuramýný tamamlamýþ ve
geliþtirmiþti.30
Leninin devrim teorisinde, ihtilâlci inisiyatifin rolü (emperyalist dönemin özelliklerinden dolayý) Marks ve Engelsinkilerine
kýyasla çok daha aðýrlýklýdýr. Emperyalist dönemde, devrimlerin
maddi temelleri hazýr olduðu için, meseleyi çözmek ihtilâlci inisiyatifin uygun zamandaki atýlýmýna kalmaktadýr.
Bilimsel sosyalizmin devrim teorisinde köylülerin rolü arttýkça, devrim mihraký Doðuya kaydýkça volantirist yön ön plana
28
29
30
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çýkmaktadýr.
II. Enternasyonal partilerinin devrim yapmaya niyetleri olmadýðý için, köylülerin ihtilâlci potansiyellerini kanalize etmek,
köylüleri proletaryanýn saflarýna kazanmak diye bir meseleleri yoktu. Onlar, devrimi köylülerin çoðunluðunun proleterleþeceði, proletaryanýn nüfusun çoðunluðunu teþkil edeceði bilinmeyen bir
zamana ertelemiþlerdi. II. Enternasyonalin ortodoks düþüncesine
göre, köylüleri tüm olarak burjuvazinin ordusu içinde düþünmek
gerekir. Bu düþünceye göre, köylüler bütünüyle ancak bir gýda
ürünleri saðlayýcýsýdýrlar ve çýkarlarý proletarya ile zýttýr. Bu þekilde
toplumu birbirine zýt iki renge boyamak II. Enternasyonal oportünizminin, klâsik ortodoks anlayýþýndan baþka birþey deðildir.
II. Enternasyonal pasifistleri, yukarýda kýsaca özetlediðimiz
bütün oportünist tezlerini, Marx ve Engelse dayandýrýyorlardý. Onlar Marksizmde neyin kesin olduðunu hiç ama hiç anlamýþ deðillerdi. Onlar Stalinin deyiþle, Marksizmin özünü somut durumlarýn
somut tahlilini bir yana býrakarak, Marksizmi donduruyorlardý.
Emperyalist dönemin ilk yýllarýnda sadece Lenin ve
Bolþevikler Marksizmin özüyle lafýzlarýný birbirinden ayýrarak, Marksizmin özünü muhafaza ederek, hayatýn yeni gerçekleri karþýsýnda
derinleþtirip, zenginleþtiriyorlardý.
1900lerde diyordu ki Lenin:
Marksýn teorisini tamamlanmýþ, deðiþmez bir bütün
olarak görmüyoruz. Aksine olarak düþünüyoruz ki, bu
teori sadece bilimin köþe taþlarýný yerleþtirmiþtir; eðer
sosyalistler hayatýn kendilerini aþmasýný istemiyorlarsa
bu bilimi her yönden derinleþtirmelidirler. Düþüncemize
göre Rus sosyalistleri için Marksýn teorisini baðýmsýzca
iyice iþlemek özel olarak zorunludur.
III.
MARKSÝZMÝN ORTODOKS TAHRÝFÝ
VE LENÝNÝST DEVRÝM TEORÝSÝ (II)
LENÝNÝST KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM TEORÝSÝ VE MENÞEVÝZM
20. yüzyýlýn baþýnda, kapitalizmin emperyalizme dönüþtü-
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ðünü gözleyen Lenine göre, Marksýn 1847-50 dönemi arasýnda
geldiðini zannettikleri an, büyük mücadele aný artýk gelmiþti. Artýk burjuvazi ile proletarya arasýndaki savaþ bütün Avrupada gündemdedir. Ve Lenin, Marks ve Engelsin 1850 Almanyasý için öngördükleri sürekli devrim teorisini, Rus proletaryasýnýn devrim teorisi
olarak ilan ediyordu.
1840-50 dönemi arasýnda, Marx ve Engels, bu devrim teorisinde gerçekten yanýlmýþlardý. Çünkü onlar, 1847 dünya ticaret bunalýmý ile kapitalizmin genel ve sürekli buhranlar dönemine girdiðini
zannetmiþlerdi. Oysa kapitalizm o çaðda yükselme dönemindeydi. Dolayýsýyla Avrupada bir proleter devrimi olmasý imkansýzdý.
Bu nedenle, Almanyadaki demokratik devrimin baþýný proletarya
çekse bile, Avrupada zamandaþ patlak veren proletarya devrimleri olmadýðý için, proletarya, devrimi sürekli kýlamazdý. Almanyada
proletaryanýn burjuva demokratik aþamadan durmaksýzýn sosyalist
devrim aþamasýna geçebilmesi için, Avrupanýn çeþitli ülkelerinde
iktidarý ele geçirmiþ olan muzaffer proletaryanýn yardýmý þarttý.
Oysa, þu anda (emperyalist dönemde) kapitalizm sürekli
bunalýmlar dönemine girmiþtir. Avrupa proletaryasýnýn iktidara gelmesi için objektif þartlar sistemin bütünü açýsýndan olgunlaþmýþtýr.
Bu yüzden Marx ve Engelsin 1856lardan sonra vazgeçtikleri bu
devrim teorisi, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlar döneminde, Rusya gibi, gecikmiþ burjuva demokratik devrimin eþiðinde
olan bir ülkenin proletaryasýnýn tek ve doðru devrim teorisidir.
Yani, Lenine göre Marx ve Engelsin bir Avrupa devrimi
bekledikleri yýllarýn (1840-50 yýllar) Almanyasýnýn durumu nasýlsa,
20. yüzyýlýn baþýnda, Çarlýk Rusyasýnýn durumu da öyleydi. Bu benzerliðe iliþkin diyor ki Stalin:
Rusyanýn ve Leninin baþýna gelen, 1840-50 arasýnda Almanyanýn ve Marx ve Engelsin baþýna gelmiþtir.31
Yine Stalin Manifestodaki Almanyada olacak olan burjuva
demokratik devrim, proletarya devriminin baþlangýcý olacaktýr sözüne dikkati çekerek þunlarý söylemektedir:
20. yüzyýl baþlarý Rusyasý için ayný þeyleri söylemek
gerekir; ancak Rusya, 1840-50 Almanyasýna oranla
geliþmenin daha yüksek bir noktasýnda idi. Rusya, bu
31
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devrimi, ileri bir Avrupa çerçevesi içinde ve (Ýngiltere ve
Fransa þöyle dursun) Almanyadakinden de daha geliþmiþ
bir proletarya ile yapmak zorundaydý; ve herþey bu devrimin, proletarya devriminin mayasý ve baþlangýcý olacaðýný gösteriyordu.
Daha 1902de, henüz Rus devriminin hazýrlýk günlerinde, Leninin Ne Yapmalý? adlý eserinde geleceði önceden gören þu sözleri yazmasý tesadüf deðildi.
Tarih, bizi (yani Rus Marksistlerini, J. Stalin) herhangi bir ülkenin proletaryasýnýn karþýlaþtýðý hemen yerine
getirilmesi gereken görevler içinde en devrimcisi olan
acil bir görevle karþý karþýya getirmiþtir. Bu görevin yerine getirilmesi, sadece Avrupa irticaýnýn deðil Asya irticaýnýn da en güçlü kalesinin yýkýlmasý, Rus proletaryasýný,
uluslararasý devrimci proletaryanýn öncüsü durumuna
getirir. (c: IV, s. 382)32
Rus proletaryasýnýn, uluslararasý devrimci proletaryanýn
öncüsü durumuna gelmesinin nedeni, Çarlýk Rusyasýnýn had safhaya ulaþmýþ olan bütün zýtlýklarý baðrýnda toplamasý, bir baþka
deyiþle emperyalist zincirin en zayýf halkasý olmasýdýr.
Ýþte bunun için Rusyanýn emperyalizmin çeliþkilerinin kesin sonucunu erecek olan çatýþma konusu olmasý
gerekiyordu; bu, sadece bu çeliþkilerin Rusyada özellikle rezilce, özellikle tahammül edilmez þekilde belirmesinden ötürü deðildir; sadece Rusyanýn, Batýnýn mali sermayesini, Doðunun sömürgelerine baðlayan batý emperyalizminin baþlýca desteðini teþkil etmesinden ötürü
de deðildi; fakat bunlarla birlikte, emperyalizmin çeliþkilerini, devrimci yoldan çözümlemeye sahip gerçek kuvvetin yalnýz Rusyada bulunmasýndan ötürüydü. Dolayýsýyla, Rusyada devrimin bir proleter devrimi olmasý zorunlu idi* ve bu devrimin geliþmesinin daha ilk gününden
zorunlu olarak uluslararasý bir karakter almasý ve sonuç
olarak emperyalizmi ta temelinden sarsmasý gerekiyordu.33
* Burjuva demokratik devrimin sosyalist devrime dönüþtürülmesi, tek bir süreç içinde
iki devrimin yapýlmasý kastediliyor.
32
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Bu deðerlendiriþin doðal sonucu, Rus proletaryasý birbirinden farklý iki savaþý tek bir süreç içinde yürütecekti:
Burjuvazi ile proletarya arasýndaki savaþ, bütün
Avrupada gündemdedir. Bu savaþ çoktan Rusyaya da
ulaþtý. Çaðdaþ Rusyada, devrime muhtevasýný veren,
savaþ halinde iki güç deðildir, fakat heterojen ve farklý
iki sosyal savaþtýr. Birinci savaþ, bugünkü otokratik düzenin baðrýnda verilmelidir ve köleliðe dayanýr; öteki ise
gözlerimiz önünde doðan, geleceðin burjuva demokratik düzeninin içinde yer alan savaþtýr. Biri özgürlük için
(burjuva toplumunun özgürlüðü için), demokrasi için,
yani halkýn mutlak egemenliði için bütün halkýn verdiði
savaþtýr; öteki, toplumun sosyalist örgütlenmesi için proletaryanýn burjuvaziye karþý giriþtiði sýnýf mücadelesidir.
Þu halde, karakterleriyle, amaçlarýyla ve kavgada kesin bir tavýr takýnmaya yetenekli sosyal güçlerin bileþimi
bakýmýndan tamamen farklý iki savaþý ayný zamanda yürütmek gibi zor ve aðýr basan bir görev sosyalistlere düþüyor.34 *
1905 Rus burjuva devrimi arifesinde bolþevik devrim perspektifi iþte buydu.**
* Görüldüðü gibi, Leninist kesintisiz devrimin özü, emperyalist dönemde, burjuva
demokratik devrimini tamamlamamýþ bir ülkenin sosyalistlerinin, karakterleriyle,
hedefleriyle ve ittifaklarýyla tamamen birbirinden farklý iki devrimin savaþýný tek bir süreç
içinde vermesine dayanmaktadýr. Bir baþka deyiþle, emperyalist dönemde, bütün bu
ülkelerde bu devrimi zafere götürecek tek güç proletaryadýr. Yani demokratik devrimin
önderi sadece proletarya olabilir. Ve de emperyalist dönemde burjuva demokratik devrimi
yapan bir ülke þartlarý ne olursa olsun, sosyalizme gider.
Bu devrimin özü budur. Bu tez Leninden bu yana ileriki bölümlerde göstereceðimiz
gibi derinleþip zenginleþmiþtir.
Emperyalist dönemde, dünya konjonktüründeki durum ne olursa olsun, demokratik
devrimini yapmýþ bir ülkenin önünde bir yol kavþaðý deðil, bir tek sosyalizme giden yolun
olduðuna, Türkiyede bilimsel sosyalizm adýna karþý çýkanlar vardýr. Meþevizmin bir baþka
ifadesi olan bu görüþün temsilcilerinden birisi ve bu görüþü en iyi formüle eden kiþi,
Mihri Bellidir. Mihri Belliye göre, meseleyi bu þekilde (Leninin koyduðu þekilde) koymak
kaderciliktir. Ve demokratik devrimin tek bir öncüsü olduðunu ve bu öncünün de
proletarya olduðunu söylemek iddiacýlýktýr. Meseleyi pazarlýk konusu yapmaktýr; devrimde
burjuvazi öncü olamak, ama pekala küçük-burjuvazi öncü olabilir. (Bkz. Türkiyede KarþýDevrim, Türk Solu, Sayý: 64, s. 21. Aydýnlýk, Sayý: 9, s. 270, vs.)
** Yazýnýn amacýný dikkate alarak, sürekli devrim teorisinin sosyalist toplumdan
sýnýfsýz topluma kadar devam eden, kültür ihtilâli sürecini tahlilimizin dýþýnda tutuyoruz.
33
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liriz:

Bu perspektifin ayýrdedici özelliklerini þu þekilde özetleyebi-

1) Leninist kesintisiz devrim teorisi, kapitalizmin can çekiþme
döneminin devrim teorisidir. Bu teori, sadece kapitalizmin genel
bunalýmýnýn baþlangýcýndaki Çarlýk Rusyasý için deðil, bütün emperyalist kapitalist geliþme sürecine girememiþ, dolayýsýyla sömürge ve yarý-sömürge olan ülkeler için de geçerlidir.
2) Leninist sürekli devrim teorisi, Marxýn sürekli devrim teorisinden daha da ileride köylülerin devrimci potansiyelinin devrim
doðrultusunda kanalize edilmesine dayanýr. Bu teoriye göre, köylü
ordusuna, emperyalist dönemde proletarya kumanda edebilir. Ve
devrimi kesintisiz kýlmak isteyen proletaryanýn görevi bu orduya
kumanda etmektir.
3) Çarlýk Rusyasý gibi bir ülkede burjuva demokratik devriminin sosyalist devrime dönüþtürülebilmesi için, iktidara geçmiþ
olan Avrupa proletaryasýnýn yardýmý þarttýr.
II. Enternasyonalin Rusya kolu olan Rus Sosyal Demokrat
Ýþçi Partisinin menþevik hizbinin devrim perspektifi, II. Enternasyonalin resmi devrim anlayýþýnýn doðal bir sonucu olarak, Bolþevik
perspektifin tam tersiydi.
II. Enternasyonalin ortodoks anlayýþýna göre, ilk proletarya devrimi, kapitalizmin ve demokrasinin en geliþmiþ olduðu, proletaryanýn nüfusun çoðunluðunu teþkil ettiði bir ülkede patlak
verecekti. Ve bu ülkede patlak veren devrim, öteki ülkelere sýçrayacaktý. Böylece dünya devrimi zamandaþ olacaktý.
Bu düþünceden hareket eden menþevizme göre 1900lerde
bir dünya proleter devriminin patlak vermesinin objektif þartlarý
olgun olmadýðý için ve de henüz, proletaryanýn iktidarý ele geçirdikten sonra gerekli olan yönetici kadrolarý tam oluþmadýðýndan,
Rusyadaki demokratik devrime proletaryanýn önderlik etmesi
düþünülemezdi. Bu þartlar olgunlaþýncaya kadarki süre içinde Rus
liberal burjuvazisi burjuva devrimini yapmalý, proletarya da ona
destek olmalýdýr. Beklenen an gelene kadar, batý tipi bir demokratik ortamda Rus proletaryasý, parlamenter mücadele metoduyla
güç toplardý (güçlenirdi).
Bolþeviklerin sürekli devrim teorisi saçma ve anarþist bir
teoridir. Bu teori Marx ve Engelsin 1840-50 dönemi arasýndaki yanýlgýlarýndan hareket etmektedir. Daha sonralarý, Marx ve Engels,
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bu konuda yanýldýklarýný söyleyerek, bu teoriyi terketmemiþler miydi? Ve Marx 1859da yayýnladýðý Ekonomi Politiðin Eleþtirisine
Katkýnýn Önsözünde yapmýþ olduðu devrim tanýmý ile bu teoriyi
mahkum etmiyor muydu?
Proletarya ancak tek bir devrimle uðraþabilir; o da kendi öz
devrimi olan sosyalist devrimdir. Bunun için burjuvazinin kendi
devrimini yapmýþ olmasý, kapitalist üretimi geliþtirmiþ olmasý þarttýr.
Üretici güçler olgunlaþmadan, proletarya nüfusun çoðunluðunu
oluþturmadan, burjuva toplum ve düzeni Rusyaya yerleþmeden,
proletaryanýn iktidarý diye bir þey söz konusu olamaz.
Menþevizmin Rus proletaryasý için öngördüðü devrim teorisi de budur.
Her iki teori, bir sonraki bölümde üzerinde duracaðýmýz gibi,
bolþevik ve menþevik parti anlayýþý ve çalýþma tarzýnýn temeli
olmuþtur.
Dünyayý ayrý yorumlayanlarýn, deðiþtirme araçlarýnýn da ayrýlacaðý açýktýr!
IV.
BOLÞEVÝKLERÝN VE MENÞEVÝKLERÝN
PARTÝ ANLAYIÞLARI
Leninist sürekli devrim teorisi, proletaryasý zayýf olan bir ülke,
ihtilâlci inisiyatifin, çeþitli imkanlarý bu imkanlarýn en önemlisi
köylülerin devrimci potansiyelidir devrim için kullanmasýna dayanýr.
Belli bir tarihi aþamanýn sýnýfsal karakteri ile, bu aþamadaki
sýnýflarýn rolü arasýndaki farklýlýk, bu teorinin temelidir. Bu farklýlýk,
Leninist derim teorisindeki volantirist yanýn aðýr basmasýnýn doðal
sonucudur.
Marx ve Engelsin devrim teorilerinde o zamanýn somut
þartlarýndan dolayý ekonomik ve sosyal determinist yön, volantirist yöne nazaran daha aðýr basar. Leninist teoride ise, politikanýn,
ekonomiye oranla belirleyiciliði aðýr basmaktadýr. Yani ihtilâlci inisiyatif temelidir. (Temel olmasý tek baþýna belirlemesi demek deðildir).

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

229

Politika ekonominin yoðunlaþmýþ ifadesidir. Politikanýn ekonomiye nazaran önceliðini kabul etmemek olmaz. Aksini düþünmek, Marksizmin ABCsini unutmak
demektir.35
Leninist devrim teorisindeki ihtilâlci inisiyatife, politikaya öncelikle aðýrlýk vermek düþüncesi Leninist parti anlayýþýný da biçimlendirmektedir.
Lenine göre, proletaryanýn, iþçiler örgütü ve devrimciler örgütü olmak üzere iki tip örgütü vardýr.
Ýþçilerin örgütü ilk olarak, mesleki bir örgüt olmalýdýr, mümkün olduðu kadar gizlilikten uzak, açýk olmalýdýr. Buna karþýlýk devrimciler örgütü, herþeyden önce ve
baþlýca mesleði devrimci eylem olan adamlarý kucaklamalý...36
Bu anlayýþa göre proletarya partisi, tamamen profesyonel
devrimcilerden oluþmalýdýr. Parti, profesyonel devrimcilerin oluþturduðu bir savaþ örgütüdür. Bu profesyonel devrimciler, toplumdaki mevcut düzen ile bütün baðlarýný koparmýþ, sadece boþ gecelerini
deðil, bütün ömürlerini devrime adamýþ ve asgari Marksist formasyondan geçmiþ, belli konularda uzmanlaþmaya yönelmiþ kiþilerdir. Ve baþlangýçta bu profesyonel devrimcilerden oluþmuþ olan
partide sýnýfsal köken ayrýmý yapýlamaz: Böyle bir örgütün özelliði
karþýsýnda, iþçiler aydýnlar arasýnda ve hele ayrý ayný meslekler
arasýnda, her türlü fark silinmelidir. Besbelli ki bu örgüt, pek geniþ
tutulmamalý ve mümkün olduðu kadar gizli olmalýdýr.37
Görüldüðü gibi, baþlangýçta parti ile sýnýf arasýndaki iliþkiler
daha çok objektiftir; yani ideolojiktir. Partinin öncülüðünün temeli
ideolojiktir. Baþlangýçta önemli olan Leninin deyiþiyle, parti üyelerinin iþçi veya öðrenci olmasý deðil de profesyonel devrimcilerden
oluþmasýdýr. Profesyonel devrimcilerin teþkil ettiði savaþ örgütünün objektif olarak proletaryanýn devrimci iradesini temsil etmesi
esastýr. Ve proletaryaya bilinç bu örgüt aracýlýðýyla dýþtan iletilecektir. Çünkü bu örgüt, sosyalist hareketi temsil etmektedir. Devrimci
Sosyal Demokrasi, proletarya örgütüyle [mesleki örgüt kastedili35
36
37
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yor] ayrýlmaz surette baðlantýlý Jakobenleri temsil eder. (Lenin)
Bu örgüt yarý-askeri nitelikte olan bir örgüttür. Yani, demokratik merkeziyetçilik ilkesinde demokratik yan deðil de, merkeziyetçi yan aðýr basmaktadýr. (Bu, burjuva demokrasisi olmayan bütün
ülkeler için geçerlidir).
Devrimci Sosyal Demokrasinin örgütlenmedeki ilkeleri demokrasiye karþý hiyerarþik yapý, veya diðer
deyiþle, otonomiye karþý merkeziyetçiliktir. Bunlar eyyamcýlarýn savunduklarýnýn tam tersi ilkelerdir. Sonuncularýn
savunduklarý ilke tabandan yukarý týrmanmak istediði için,
en uzaktaki otonomiye ve demokrasiye varýncaya kadar
var... Fakat Devrimci Sosyal Demokrasi iktidar mücadelesini yukardan baþlattýðý için, bölümlerin karþýsýnda merkez teþkilatý haklarýný ve tam iktidarýnýn geniþletilmesini
savunur.38
Leninin Bize bir savaþ örgütü verin, Rusyayý altüst edelim dediði parti örgütünün niteliði ve iþlevi budur.
Fakat bu þekilde savaþ örgütünün ilkelerine göre kurulmuþ
olan bir partinin, savaþ örgütü olabilmesi için, geniþ proleter kitlelerini mücadele içinde kucaklamasý þarttýr.
Ýlk etapta, iþçilerin çoðunlukta olmasý gerekmiyordu. Önemli
olan sýnýfsal köken durumu ne olursa olsun,.örgütün profesyonel
devrimcilerden oluþmasýdýr. Fakat ikinci etapta, iþçilerin mutlak
bir çoðunluðu teþkil etmesi þarttýr.* 1902de partinin dar tutulmuþ
bir azýnlýk örgütü olmasý gerektiðini söyleyen Lenin, 1905de parti
örgütü içinde yüzbinlerce iþçinin yer almasý gerektiðini söylemektedir.
Üçüncü Kongrede, Parti Komitelerinde her iki aydýna karþýlýk sekiz iþçi bulunasý gerektiði arzusunu ifade
etmiþtim. Artýk bunun da modasý geçti. Þimdi, Parti örgütlerinde, Sosyal Demokrasiye baðlý her aydýna karþýlýk,
birkaç yüz Sosyal Demokrat iþçi bulunmasý arzu edilir.39
38
Lenin, Bir Adým Ýleri, Adým Geri
* Bu ilke, halk savaþý vermek zorunda olan ülkeler için geçerli deðildir. Bir baþka
deyiþle, bu ikinci etapta örgütte iþçilerin mutlak bir çoðunlukta olmasý bu ülkeler için
geçerli deðildir. Eðer halk savaþý verilecekse kýrlýk bölgelerdeki geniþ yoksul köylüleri
kucaklamalýdýr. Partili emekçiler arasýnda köylüler iþçilerden nicelik olarak daha aðýr
basar bu ülkelerde. Bu, Leninist parti anlayýþýnýn zaman içinde derinleþmesinin, devrim
teorisindeki volantirist yönün daha aðýr basmasýnýn tabii bir sonucudur.
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Parti, proletaryanýn siyasi kitle partisi haline dönüþtüðü zaman, partinin savaþ örgütü olmasýndan bahsedilebilir. Ve bu savaþ
örgütünün üyeleri ikili karaktere sahiptir:
Lenin, Partinin yapýsýnýn ve kuruluþunun iki kýsýmda
meydana gelmesi gerektiðini ileri sürüyordu: a) Önde
gelen parti iþçilerinden esas olarak profesyonel ihtilâlci,
yani parti çalýþmasý dýþýnda hiçbir iþle uðraþmayan ve
gerekli teorik bilgiye, tecrübeye, örgütsel pratiðe ve çarlýk polisiyle dövüþme ve ellerinden kurtulma ustalýðýna
sahip olan iþçilerinden meydana gelen sýký bir düzenli
kadro; b) Yüzbinlere emekçinin sevgi ve desteðini kazanan geniþ bir mahalli parti örgütleri aðý ve çok sayýda
parti üyesi.40
Ýþte Bolþevik parti anlayýþý budur.
Proletarya devrimi ile burjuva devrimi arasýna bir Çin Seddi
sokan, proletaryanýn devrimci atýlýmýný kapitalizmin ve demokrasinin Rusyada geliþeceði, proletaryanýn nüfusun belli bir çoðunluðunu teþkil edeceði bir zaman ertelemiþ olan menþevik devrim teorisi,
parti konusunda da olduðu gibi yansýyordu.
Menþeviklere göre, Rus iþçi sýnýfý henüz zayýf ve cýlýzdý. Gizli
kurulan RSDÝP ise, proletarya ile organik baðlar kurmuþ deðildi.
Sadece, ilkelerde iþçileri temsil eden aydýnlardan oluþmaktaydý.
Bu yüzden bu parti henüz gerçek proletarya partisi sayýlamazdý.
(Görülüðü gibi menþevik anlayýþ, örgütlenmenin ilk aþamasýnda
iþçilerin çoðunlukta olmasýný þart koþmaktadýr).
Burjuva devrimi Rusyada belli bir burjuva yasallýðýný getirecekti. Ýþçiler bu burjuva özgürlüðünden yararlanarak bir araya gelebilirlerdi. Biraraya gelen iþçiler kendi sendikalarýný, örgütlerini ve
partilerini oluþturacaklardý. Devrimci aydýnlarýn görevi sadece bu
oluþuma yardýmcý olmaktýr. Profesyonel ihtilâlcilerin partisi diye
bir kavram, çoðunluðun devrimi olan sosyalist devrimi savunan
Marksistlere ait olamazdý. Bu kavram, azýnlýk devriminin devrimcileri olan Jakobenlere, küçük-burjuva devrimcilerine aitti. Bu, komplocu Blanquistlerin partisi olabilirdi ama, devrimi kitlelere
dayandýrmak zorunda olan çoðunluðun devrimini yapmak isteyen39
40
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lerin olamazdý. Hele proleter kökenli olmayanlarýn profesyonel devrimci adý altýnda proletaryayý temsil etme ve onlara bilinç götürme iddialarý tamamen Marksist olmayan düþüncenin mahsulüdür.*
Mihri Belliye göre, ilk etapta proletaryayý bilinçlendirecek
ve örgütlendirecek olan, profesyonel devrimciler deðildir. (Bütün
bunlar için bkz, Mihri Belli, Milli Demokratik Devrim, s. 49-50-5152).
Mihri Belli bir sosyalist aydýn (!) olarak, bu anlayýþa hayatýnýn düsturu olarak sonuna kadar sadýk kalmýþtýr. Bu yüzden hayatý
boyunca proletaryanýn bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi meselesi ile hiç ama hiç uðraþmamýþtýr; çünkü onun ekonomist
anlayýþýna göre, proletarya kendi kendine bilinçlendirilecektir. Proleter kökenli olmayan sosyalistlerin görevi, ona dýþtan bilinç götürmek deðildir.
O zaman, bu anlayýþa göre, Mihri Belli gibi proleter kökenli
olmayan sosyalistlere (!) düþen görev, proletaryanýn dýþýndaki devrimci sýnýflarý, mesela, küçük-burjuvaziyi bilinçlendirmek ve örgütlendirmektir. Ve Mihri Belli de bütün politik hayatý boyunca bu görevi baþarýyla yerine getirmeye canla baþla çalýþmýþ bir sosyalisttir.
Bu konudaki çalýþmalarý için, Yazýlar adlý kitabýna bakmak kafidir.
Proletaryanýn yönetimi, en demokratik yönetimdir. Onun
partisi de en demokratik bir partidir ve en demokratik þekilde
aþaðýdan yukarý kurulur.
1905 burjuva devriminin oluþturacaðý özgürlük ortamýnda,
sadece iþçiler deðil, halk kitleleri de geniþ tutulmuþ, non-partizan sovyetler içinde örgütlenmelidirler. Bu kendi kendini yöneten
belediyelerin ve iþçi örgütlerinin temsilcileri kurucu meclise geçiþ
olan Milli Kongreyi oluþturacaklar. Böylece gerçek anlamda bir
* Bilincin içten iletilmesi meselesi ile Çin seddi teorisi ayný ideolojik bütünün
parçalarýdýr. Burjuva devrimi ile sosyalist devrim arasýna Çin seddi sokanlar her zaman ve
her yerde, deðiþik laflarla bilincin dýþtan iletilmesine karþý çýkarlar. Bu sadece 1900lerin
Çarlýk Rusyasýndaki eko-nomistlere ve de sonradan bu görüþü kabul etmiþ olan menþevik
hizbine özgü deðildir. Menþevizm, emperyalist çaðýn her döneminde ve her ülkede þu ya
da bu kýlýkta solda daima yaþama imkaný bulmuþ olan oportünist bir akýmdýr. Örneðin
Türkiyede Çin Seddi teoris-yenlerinden Mihri Belli de bilincin dýþtan iletilmesine karþý
çýkmaktadýr. Mihri Belliye göre bilincin dýþtan iletileceðini söylemek yanlýþtýr. Hem Lenin, Kautskyden aktardýðý bu düþünceden bir kere o da çok kýsa olarak bahsetmiþ, bir
daha hiç bahsetmemiþtir (yani Lenin, sonradan bu düþünceden vazgeçmiþtir!). Bu görüþe
göre, Lenin bilincin dýþtan iletilmesini deðil, içten iletilmesini savunmuþtur (!).
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burjuva parlamenter ortam Rusyaya yerleþecek, yerel, kendi kendini yöneten belediyeler seçimlerine katýlan proletarya, halký yanýna çekecekti. Ve bu yüzden parti bütün iþçilere ve sosyalist aydýnlara
açýk olmalýdýr, geniþ tutulmalýdýr.
Ýþte menþevik örgüt anlayýþý da budur.
Görüldüðü gibi bu iki farklý örgüt anlayýþý, farklý iki devrim
anlayýþýnýn sonucundan baþka birþey deðildir.
V.
1905 DEVRÝMÝ VE LENÝNÝN ÖNGÖRDÜÐÜ
DEMOKRATÝK HALK DEVRÝMÝ
Leninin öngördüðü demokratik devrimi karakterize eden
unsurlar þunlardýr:
1) Emperyalist dönemde, tarihi ileriye götüren lokomotif,
proletaryadýr. Bu yüzden Rus liberal burjuvazisi, artýk tarihi
kaçýrmýþtýr. Burjuva devriminin önderi, sonuna kadar tek devrimci
sýnýf olan proletaryadýr.
Proletarya durumu gereði, en ilerici ve biricik tutarlý
devrimci sýnýf olduðundan, Rusyada, genel demokratik
devrimci harekette baþ rolü oynamalýdýr.41
2) Demokratik halk devriminin temel güçleri iþçiler, köylüler
ve þehir küçük-burjuvazisidir.
... Çarlýk üzerinde kesin zaferi gerçekleþtirebilecek
olan biricik güç halktýr, yani eðer temel büyük güçleri
ele almýyorsak, þehir ve köy küçük-burjuvazisini bu temel
güçler arasýnda daðýtýyorsak (çünkü küçük-burjuvazi de
halktir) proleterler ve köylülerdir.42
3) Devimci temel güç birliði iþçi-köylü ittifakýdýr.
Bu iþçi-köylü ittifaký konusunda biraz duralým. Lenin, Çarlýk
Rusya sýndaki kýrlýk bölgeyi tahlil ederek, devrimci politikayý þu
þekilde tespit etmektedir:
Gerçekte, yakýn ve uzak amaçlarý ile, kaþýmýzda üç
41
42
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ayrý sosyal sýnýf vardýr; büyük toprak sahipleri, varlýklý
köylüler ve kýsmen orta köylüler ve nihayet proletarya.
Böyle bir durumda, proletaryanýn görevinin iki yön
taþýmasý zorunludur... Köy burjuvazisi ile her türlü kölelik zihniyetine karþý, tarým feodallerine karþý; kent proletaryasý ile birlikte köy burjuvazisine ve tüm öteki burjuva
unsurlara karþý; iþte köy proletaryasýnýn ve onun Sosyal
Demokrat ideologunun izleyeceði siyasi çizgi!.43
Ve Lenin, yoksul köylü ve tarým proletaryasýna sosyalist devrimle kurtulacaklarýný belirterek, onlarýn örgütünün proletarya partisi olduðunu söylemektedir:
... RSDÝP, proletaryanýn sýnýf partisi, köy proletaryasýnýn baðýmsýz sýnýf olarak örgütlenmesi yolunda, yorulmadan çaba gösterir, bir an bile unutmadan ki, tarým proletaryasýna onun çýkarlarý ile köy burjuvazisinin çýkarlarý
arasýndaki çeliþki bulunduðunu açýklamak ve ancak köylülerin ve þehirlerin proletaryasýnýn burjuva toplumunun
bütününe karþý ortak mücadelesinin, yoksul köylülerin
bütün kitlesine yoksulluktan ve sömürüden geçekten kurtarabilecek biricik devrim olan sosyalist devrimin zaferini saðlayabileceðini anlatmak onun görevidir.44
Leninin bu tahlillerinden sonra Rus Demokratik Halk Devrimindeki iþçi-köylü ittifaký meselesi iyice aydýnlýða kavuþmaktadýr.
Ýþçi-köylü ittifaký, parti içinde ve parti dýþýnda olmak üzere ikilidir.
Parti içinde þehir ve köy proletaryasý ile yarý-proleter unsurlar ve yoksul köylü ittifaký söz konusudur. Orta ve varlýklý köylüler
ile ittifak ise, parti dýþýnda ve ayrý sýnýf tabanlarý üzerinde olacaktýr.
Bir baþka deyiþle bu ittifak her iki tarafýn sýnýf partileri arasýnda
olacaktýr. Devrim iþçi ve köylü partisinin güç birliði sonucu olacaktýr. Fakat bu ittifakta egemen durumda olan proletaryadýr. Bu ittifaký yönlendirecek, devrimde hegemonya kuracak olan parti, proletaryanýn sýnýf partisidir.
Bu konuya iliþkin olarak diyor ki Lenin:
RSDÝPnin III. Kongresinde formüle edilen bizim taktik þiarýmýz ise, demokratik devrimci ve cumhuriyetçi
43
44
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burjuvazinin þiarlarý ile uygunluk durumundadýr. Bu burjuvazi ve küçük-burjuvazi, henüz Rusyada, büyük bir
halkçý parti teþkil etmemektedir. Ama bu partinin unsurlarýnýn varlýðýndan þüphe etmek için ülkede þu anda olup
bitenlerden hiçbir þey anlamamak gerekir. Bizim niyetimiz (büyük Rus devriminin baþarýlý olduðu bir durumda) sadece Sosyal Demokrat Parti tarafýndan örgütlendirilmiþ proletaryayý deðil, ama bizim yanýmýzda yürümesi
pekala mümkün olan küçük-burjuvaziyi de yönetmektir.45
DEVRÝM ÞEHÝRDEN KIRA DOÐRU
BÝR ROTA TAKÝP EDECEKTÝR
Çarlýk despotizmi, büyük þehirlerdeki silahlý proletaryanýn
ayaklanmasý sonucu devrilecektir. Ve devrim yukarýdan aþaðýya
doðru þehirden kýra doðru örgütlenecektir.
Lenin þöyle demektedir:
Bu hareket þu anda daha þimdiden bir silahlý ayaklanma zorunluluðuna vardýðýna göre:
Proletarya, bu ayaklanmada kaçýnýlmaz olarak en
enerjik rolü oynayacaðýna ve proletaryanýn katýlmasýnýn
Rusyada Devrimin kaderini tayin edeceðine göre;
Proletaryayý silahlandýrmak için ve ayný zamanda
silahlý ayaklanmanýn ve bu ayaklanmanýn doðrudan
doðruya önderliðinin planlarýnýn hazýrlanmasý için en
enerjik tedbirlerin alýnmasý ve bu maksatla gerektiðinde
özel parti militanlarý gruplarýnýn teþkili.46
Lenine göre, bu ayaklanmada proletarya baþ rolü oynayacaktýr ve devrim, geniþ ölçüde iþçi milis kuvvetlerinin ve iþçi ordusunun [Kýzýl Ordunun] ayaklanmasý sonucu zafere erecektir. Fakat
iþçi sýnýfýnýn zaferi saðlayabilmesi için köylülerin desteði þarttýr.
KURULACAK OLAN ÝKTÝDAR
TEMEL GÜÇLERÝN ÝKTÝDARI OLACAKTIR;
45
46
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ÝÞÇÝ VE KÖYLÜ DEVRÝMCÝ DÝKTATORYASI
Devrimin çarlýða karþý kesin zaferi; proletarya ile
köylülerin devrimci diktatörlüðüdür.47
Burada oldukça önemli olan bir konu üzerinde kýsaca duralým: Ýki Taktiki dikkatli okuyan bir okuyucu görecektir ki, Lenin,
köylüleri ve þehir küçük-burjuvazisini temel güçler arasýnda bir
kere saymaktadýr. Ve bunun dýþýnda devamlý olarak devrimde temel
güç olarak sadece proletaryadan bahsetmektedir.
Ayrýca, Leninizmin Ýlkelerinde, Stalin, demokratik devrim
aþmasýnda temel güç olarak sadece proletaryayý saymakta, köylülükten ise yedek güç diye bahsetmektedir.
Acaba Lenin, o paragrafta köylüleri ve þehir küçük-burjuvazisini temel güçler arasýnda yanlýþlýkla mý saydý? Yoksa bu bir kalem sürçmesi midir?
Deðil elbette. Leninin o paragraftaki formülasyonu ile kendisinin ve Stalinin yapmýþ olduklarý öteki formülasyonlar arasýnda
bir uyuþmazlýk veya çeliþki yoktur, tam bir uygunluk ve ayniyet
vardýr.
Mesele þudur; köy ve þehir küçük-burjuvazisinin de temel
güçlerinin içinde olduðu demokratik halk devrimi, þehirlerde halkýn silahlý ayaklanmasýyla zafere eriþecektir. Bu ayaklanmada proletarya sýnýf katýlmasý olarak en enerjik ve aktif rolü oynayacaktýr.
Proletarya halk kitlelerini kendi safýna çekerek, silahlý ayaklanmasý
sonucu iktidarý ele geçirecek ve iþçi-köylü devrimci diktatoryasý
böylece kurulmuþ olacaktýr.
Görüldüðü gibi bu devrimin temel kitle kuvveti iþçi sýnýfýdýr.
Köylülerin devrimdeki rolü, sýnýf katýlmasý olarak ikinci derecedendir; nispidir.
Proletarya temel güçtür, köylülük yedek güçtür þeklindeki
Leninin ve Stalinin formülasyonu devrimin aðýrlýk merkezinin
þehirler olmasý ve bunun sonucu olarak devrimin temel kitle gücünün proletarya olmasýndan dolayýdýr.
Ayný durum, Maonun, Yeni Demokratik Devriminde sýnýflarýn mevzilenmesine iliþkin formülasyonunda vardýr. Maonun Yeni
Demokratik Devrim formülasyonunda bazen temel güç köylüler47
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dir, bazen de iþçiler, köylüler ve þehir küçük-burjuvazisidir denmektedir. Bu ilk bakýþta çeliþkili gibi gözüken formülasyon, týpký
Leninin formülasyonu gibi çeliþkili deðildir. Mao, köylüler temel
güçtür derken, elbette þehirli küçük-burjuvazinin, özellikle de proletaryanýn devrimde rolünü küçümsememektedir.
Bu þekilde formüle etmesinin nedeni devrimin, halk savaþý
izlenerek kýrlardan þehirlere doðru bir rota izlemesindendir; yani
devrimin odak noktasýnýn farklýlýðýndan dolayýdýr. Kýrlardaki halk
kitlesi köylüler olduðu için, devrimin temel kitle gücü köylüler
olmaktadýr. Devrimin temel kitle kuvveti köylüler olduðu için de,
proletarya önder güçtür, köylüler temel güçtür formülasyonu yapýlmaktadýr.
Rus Demokratik Halk Devrimi ile, emperyalizmin iþgali altýndaki sömürge ve yarý-sömürge ülkeler arasýndaki temel fark budur.
Bu faklýlýk son derece önemlidir. Her iki formülasyonun öngördüðü devrim anlayýþý, örgüt anlayýþý ve çalýþma tarzý temelden
farklýdýr. Ve bu farklýlýk þu veya bu ikinci derecede bir farklýlýk
deðil, ideolojik-politik ve eylem çizgimizi tayin eden esas faktördür. (Ýlerki bölümlerde bu konu üzerinde etraflý bir þekilde duracaðýz)
Kesintisiz devrimin, Ýki Taktikteki formülasyonu, emperyalizmin iþgali altýndaki Türkiye için de öngörülmektedir. Doktor Hikmet Kývýlcýmlý açýkça, Ýki Taktikteki formülasyonu, Türkiyenin
sýnýfsal orijinalitesine uygulamaya çalýþmaktadýr.
Bu sonuca Dr. Hikmet Kývýlcýmlýnýn,kitaplarýndaki tahlillere
bakarak varmaktayýz. Þöyle ki; Dr. Hikmet Kývýlcýmlý kitaplarýnda:
1) Ýþçi Partisinde iþçilerin mutlak çoðunlukta olmasý þart
koþulmaktadýr. Ayrýca proletaryanýn sýnýf partisinin dýþýnda bir köylü
partisinin varlýðýna veya varolmasý gerektiðine iþaret edilmektedir.
Bu konularda diyor ki Dr. Kývýlcýmlý:
Halk Partisi henüz bir Köylü Partisi olmaktan çok
uzaktýr. (Halk Savaþýnýn Planlarý, s. 19)
Ancak kimi þehirlere ve kasabalara dek ve tek tük
köylere dek benekleri atmýþ bulunan TÝP teþkilatýnýn ve
TÝP yedeðindeki örgütlerin içine pek çok iþçi yurttaþlar
da girip çoðunluðu ve güdümü bilfiil ele almadýkça, Ýþçi
Partisi henüz bir PROLETARYA PARTÝSÝ olmaktan uzak
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kaldýðýný görmezlikten gelmemelidir. (Keza, s. 19, italikler bize aittir)
Örgütte iþçi sýnýfý üyelerini sayýca aðýr bastýrmak.
[lazýmdýr] (Oportünizm Nedir?, s. 11, altýný biz çizdik)
2) Devimci mücadelenin temel alaný olarak þehirleri seçmesi bunun doðal sonuçlarý olarak, sýnýf mevzilenmesinin de temel
güç olarak proletaryayý almasý ve onun ideolojik deðil, fiili önderliðini savunmasý. (Yani sýnýf katýlmasý olarak proleterlerin devrimci
temel kitle kuvveti olmasý). (Bkz. Halk Savaþýnýn Planlarý, s. 188189)
Oysa Marksist-Leninist kesintisiz devrim teorisi, Ýki Taktikteki
formülasyonundan günümüze kadar hayatýn çeþitli deðiþiklikleri
karþýsýnda deðiþmiþ, yeni deneylerden zenginleþip derinleþmiþtir.
Ýçinde bulunduðumuz dönem, kapitalizmin bunalýmýnýn baþlangýç
dönemi deðildir. Türkiye de Çarlýk Rusyasý gibi dünyanýn 5-6 büyük
sömürgeci ülkesinden bir tanesi deðil, tam tersi ne emperyalizmin
iþgali altýnda bir yarý-sömürgedir.
Marksist-Leninist sürekli devrim teorisini, Ýki Taktikteki formüasyonla sýnýrlandýrýp dondurarak, onu her dönem için geçerli
evrensel bir model olarak alýp, ülkenin sýnýfsal orjinalitesine uygulamaya kalkmak, bundan sonraki bölümlerde etraflý bir þekilde
göstereceðimiz gibi kiþiyi bir sað-sapma içine sokar.
Leninin Ýki Taktik formülasyonundaki modele yakýn ele alýþý
Mihri Bellide de görmekteyiz. (Mesela, CHPyi köylü partisi ve de
Eceviti köylü lideri olarak ilan etmesi, þehirleri temel almasý, vs.)
Fakat Mihri Belliyi belli bir yere oturtmak gerçekten güçtür.
Çünkü onun belli bir çizgisi; kendi içinde tutarlý bir rotasý yoktur.
Bazen, iþçi sýnýfýnýn öncülüðünü mutlak bir gerçek olarak ele almak dogmatizmdir derken, bazen de iþçi sýnýfýnýn öncülüðünü, fiili
bir öncülük olarak ele almaktadýr. Yine bazý yazýlarýnda Filipin demokrasiciliði þartlarý altýnda proletaryanýn partisi kurulamaz derken, bir baþka yazýsýnda ayný þeyleri söyleyenleri rahatlýkla sað
oportünizmle suçlayabilmektedir. Bir yazýsýnda MDD aþamasýnda
iþçi sýnýfýnýn ideolojik önerliðinin esas olduðunu söyleyen bir devrimcinin yazýsýný tahrif ederek; akýl almaz bir hokkabazlýkla buradan iþçi sýnýfý olmadan devrim yapýlmak istendiði sonucunu
çýkartýrken, öte yandan iþçi sýnýfý olmadan da küçük-burjuvazinin
önderliðinde devrimin olabileceðini rahatlýkla söyleyebilmektedir!..
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Bunlara sayýsýz örnekler katmak mümkündür.
Kýsacasý, Mihri Bellinin ne dediði belli deðildir. Belli olan
tek þey belirsizliðidir. Aslýnda Mihri Belli, kendinden baþka hiç kimseye ve hiçbir þeye (Bilimsel Sosyalizm ve onun kurucularý da
dahil) inanmayan, kerameti kendinde bulan bir sosyalisttir.
O küçük hesaplarýn peþinde tam bir reel-politikerdir. (Burjuva anlamda gerçekçi politikacýdýr). Ve her reel-politiker gibi, avareliðin zirvesinde, serseri mayýn gibi dolaþmaktadýr!
VI.
EVRÝM AÞAMASI,
DEVRÝM AÞAMASI
Marx ve Engelsteki evrim aþamasý, devrim aþamasý ve ihtilâlin objektif þartlarý meselesi, Leninin tahlillerinde iyice açýklýk
kazanmaktadýr. Bunda þüphesiz, Leninin yaþadýðý dönemin, proleter devrimleri çaðý olmasýnýn ve Leninin iki devrim tecrübesi
geçirmesinin büyük rolü vardýr.
Lenine göre, emperyalist dönemde, bütün ülkelerde kesintisiz devrim anlayýþý içinde proletarya devrimlerinin objektif þartlarý
vardýr. Üretici güçlerin dünya çapýnda ulaþmýþ olduðu seviye devrim yapmak için olgundur. Hazýr olarak var olmayan devrimin subjektif þartlarýdýr. Leninizmin temellerini bir bakýma devimin subjektif
þartlarýnýn hazýrlanmasý teþkil eder.* Bu gerçeðin kavranmasýnýn
meselenin özü olduðunu ileriki bölümlerde göreceðiz.
Lenin, Marx ve Engelsin evrim ve devrim aþamalarý ayýrýmýnda, somut durumlarýn faklýlýðýndan dolayý deðiþiklikler yaptý.
Marx ve Engelse göre, dünya çapýnda devrimin objektif þartlarý olgun olduðu zaman, sosyalistlerin dili Fransýzca olmalýdýr.
Bilindiði gibi emperyalist çað, dünya çapýnda devrimlerin
* Devrimin subjektif faktörünü hazýrlamanýn Leninizmin temeli olmasýna iliþkin
Dimitrov þunlarý söylemektedir: Partimiz Bolþevik Partisinin ve ölmez Leninin önderliði
altýnda, Enternasyonalin kurulmasýna katýldý. Yeni bir program beyannamesi kabul etti
ve proleter devrimini, belirsiz geleceðe ait bir gaye olarak deðil, objektif þartlarý olgunlaþmýþ
bulunan, halledilmesi devrimin subjektif faktörüne, yani bizzat Partinin devrimi
teþkilatlandýrmak ve idare etmek hazýrlýðýna ve kabiliyetine baðlý olan bir görev olarak
kavradý. (Partinin Geliþmesinde Baþlýca Devreler, Halk Cumhuriyetine Doðru, s. 129)
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objektif þartlarýnýn olgun olduðu çaðdýr. Düz mantýða göre, Marx ve
Engelsin önerilerinin doðal sonucu bu dönemde sosyalistlerin görevi sürekli Fransýzca konuþmaktýr, durmadan, yýlmadan, devamlý
taarruz etmektir! (Trotskist düþünce bir bakýma buna dayanýr).
Ama diyalektik mantýk için durum böyle deðildir. Dünya
devrimi asla zamandaþ olmayacaktýr. Önce bir veya birkaç ülkede
olacaktýr. Bu yüzden her ülkenin proletaryasý, kendi sýnýrlarý içinde
aþamalý bir mücadele vermelidir. Çünkü her ülkenin proletaryasýnýn kurtuluþu, ülke proletaryasýnýn eseri olacaktýr. Devrimler ne ithal
edilebilir, ne de ihraç edilebilir.
Bir ülkede devrimin objektif þartlarýnýn olabilmesi için, kapitalizmin dünya çapýndaki genel bunalýmýndan baþka, o ülkenin
kendi milli bunalýmýný da yaþamasý gerekmektedir.
Leninist ayrýma göre, devrim aþamasýnda olunabilmesi için
a) proletaryanýn bilinç ve örgütlenme seviyesinin devrim için yeterli olmasý gerekir. (Devrimin subjektif þartlarýnýn uygun olmasý
gerekir). b) Ezeni de, ezileni de etkileyen bir milli bunalýmýn olmasý þarttýr.* Bu milli bunalým, kapitalizmin genel bunalýmýnýn
çeliþkilerinin o ülkeye en keskin bir þekilde yansýmasýndan baþka
birþey deðildir.
Devrim aþamasý, kýsa bir andýr. Evrim aþamasý uzun bir
süreçtir.

* Lenin, milli bunalýmý (devrimci krizi) þu þekilde tahlil etmektedir: Marksistler için,
devrime elveriþli bir durum olmaksýzýn bir devrim imkansýzdýr, üstelik her devrimci durum
da bir devrime yol açmaz.Genel anlamda bir devrim durumunun belirtileri nelerdir? Þu
üç ana belirleyiciyi sýralarsak bizce yanýlmýþ olmayýz: 1. Hakim sýnýflar için bir deðiþiklik
yapmaksýzýn hakimiyellerini sürdürmek imkansýz hale geldiði zaman, üstteki sýnýflar
arasýnda þu ya da bu þekilde bir buhran olduðu zaman; hakim sýnýfýn politikasýndaki bu
buhran, ezilen sýnýflarýn hoþnutsuzluk ve kýzgýnlýklarýnýn ortaya dökülmesini saðlayacak
bir gedik açtýðý zaman, bir devrimin olmasý için çoðu zaman alttaki sýnýflarýn eski biçimde
yaþamak istememeleri yeterli deðildir, üstteki sýnýflarýn da eski biçimde yaþayamaz
hale gelmeleri gerekir. 2. Ezilen sýnýflarýn sýkýntýlarý ve ihtiyaçlarý dayanýlmaz hale geldiði
zaman, 3. Yukarýdaki sebeplerin sonucu olarak barýþta soyulmalarýna hiç seslerini
çikartmadan katlanan ama, ortalýðýn karýþtýðý zamanlarda hem buhranm yarattýðý þartlarla
ve hem de bizzat iistteki sýnýflarýn baðýmsýz tarihi bir eyleme sürüklemeleriyle kitlelerin
faaliyetinde oldukça büyük artýþ olduðu zaman.
Sadece tek tek gruplarýn ve partilerin deðil, münferit sýnýflarýn iradesinden de baðýmsýz
olan bu objektif deðiþmeler olmaksýzýn, genel kural olarak, bir devrim imkansýzdýr.Bu
objektif deðiþikliklerin hepsine birden, devrim durumu denilmektedir. (V. Ý. Lenin:
Sosyalizm ve Savaþ, s. 118-119)
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EVRÝM DÖNEMÝ
Evrim döneminin devrimci hitap dili, Almancadýr. Almanca
konuþma döneminde ihtilâlci atýlýma yer yoktur. Bu dönemin devrimci çalýþma tarzý proletaryayý bilinçlendirmek, örgütlendirmek,
proletarya ile öncüsünün baðlarýný sýklaþtýrmak, emekçi halk kitlelerini proletaryanýn saflarýna kazanarak devrim için eðitmektir.
Eðer proletarya partisi kurulmuþ ise, devimci çalýþma o partiyi proleter siyasi kitle partisi haline getirmek; çeþitli mesleki örgütler aracýlýðýyla kitlelerle organik baðlarýný sýklaþtýrmak, proletaryanýn ve emekçi halkýn sýnýf bilincini yükseltmek, demokratik muhalefetin en solunda yürüyerek, hakim sýnýflarý yoðun politik propaganda ile teþhir etmektir.
Eðer, proletarya partisi henüz kurulmamýþ ise, ana görev
proletaryanýn öncü müfrezesini oluþturmaktýr. Proletaryanýn sýnýf
partisinin olmadýðý bir evrede, devrimci durumun olmasý halinde
bile proleter devrimci dil Fransýzca olamaz!
Bu dönemin proleter devrimci çalýþma tarzýný Lenin, þu
þekilde özetlemektedir:
Propaganda ve bilinçlendirme, bilinçlendirme ve propaganda o sýrada objektif þartlar tarafýndan gerçekten
en ön plana itilmiþti. Bütün ülkeye hitap eden haftalýk
olarak yayýnlanmasý ideal gibi gözüken bir siyasi gazetenin yayýnlanmasý için çalýþma, o zaman devrim hazýrlýðý
çalýþmasýnýn temel taþý olarak görünüyordu (ve Ne Yapmalý meseleyi böyle koyuyordu). (Silahlý aksiyon yerine)
yýðýnlarýn bilinçlendirilmesi þiarý, (yöresel ayaklanmalar
yerine) ayaklanmanýn sosyal ve psikolojik þartlarýnýn hazýrlanmasý þiarý, o sýrada devrimci-sosyal demokrasinin
biricik doðru þiarlarýydý.48
1905-1907 yenilgisinden sonraki ricat taktiðini ise Stalin þu
þekilde anlatmaktadýr:
1907-1912 devresinde Parti ricat taktiðine geçmek
zorunda kaldý; çünkü devrimci eylem yavaþlamýþtý, devrim cezri vardý ve taktik zorunlu olarak bu olguyu dikkate almalýydý. Sonuç olarak mücadele þekilleri ve örgüt
48
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þekilleri gene deðiþti. Dumayý boykot yerine Dumaya
katýlma; aleni parlamento dýþý eylem yerine Dumada
müdahaleler ve çalýþma, genel siyasi grevler yerine özel
ekonomik grevler ya da basbayaðý hareketsizlik.49
Görüldüðü gibi, evrim dönemlerinde parlamentoyu boykot
etme, genel siyasi grevlere gitme, silahlý eylemin her türüne
baþvurma metotlarý devrimci deðildir. Bu dönemde bu metotlara
baþvurma sol oportünizmden baþka birþey deðildir. Devrimci çalýþma metotlarý, baþta proletarya olmak üzere emekçi kitleleri bilinçlendirme, propaganda, özel ekonomik grevler ve demokratik
muhalefettir.
DEVRÝM AÞAMASI
Devrim aþamasýnda proletarya partisinin çalýþma tarzý ve
þiarlarý tamamen deðiþir. 1905 Devrim aþamasýnda Lenin, evrim
aþmasýnýn þiar ve taktiklerine iliþkin þunlarý söylemektedir:
... þimdi olaylar bu þiarlarý aþmýþ bulunuyor, çünkü
hareket ilerleme kaydetmiþtir; bu þiarlar artýk eskidir, kullanýlmýþ ve hizmetini tamamlamýþ eþyadýr.50
Bu yirmi yýlý, bir güne sýðdýran bu kýsa dönemi çok iyi deðerlendirmek gerekir: Ýhtilâl, saatinin alelade, alýþýlagelen saatlerden farklý olduðunu, tarihin hazýrlanmasý saatlerinden farklý
olduðunu ve ihtilâl saatlerinde yýðýnlarýn ruh haletinin için için kaynamasýnýn, inancýn eylem olarak ifadesini bulduðunu iyi anlamak gerekir.
Bugünler, yýðýnlarýn koro halinde ihtilâl türkülerini söylediði
nadir günlerdir. Dönem, artýk ihtilâlci atýlýmýn dönemidir. Bu dönemde kitleler tek bir dilden anlamaktadýrlar: O da Fransýzcadýr.
Ve bu dili konuþmak da baþlý baþýna bir sanattýr... Fransýz yüreði
veya Rus devrimci atýlýmýnýn rolü burada önem kazanmaktadýr. Bu
atýlýmdan yoksun evrim dönemlerinin nice baþarýlý devrimci, nice
ulema devrimcisi bu dönemde acizliðin, korkaklýðýn ve ihanetin
bataklýðýnda kulaç atar.
Bu kýsa dönem de ayrýca kendi içinde geçiþ devresi, taktik
49
50

Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 83
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taarruz devresi ve stratejik taarruz devresi olmak üzere üçe ayrýlýr.
a) Geçiþ devresi Fransýzcasý:
Evrim döneminin hemen bitiminde baþlar. Devrim dalgasýnýn
yavaþ yavaþ yükseldiði ve kitleleri sarsmaya baþladýðý ve kitlelerin
inancýnýn kitlesel eylemlere dönüþtüðü evrenin Fransýzca konuþma
taktiðidir.
1905 Devrim döneminde, Fransýzca hitabýn bu aksaný þöyle
idi; mahalli siyasi grevler, nümayiþler, genel siyasi grev ve Dumayý
boykottur.
Bu dönemin Bolþevik taktiðini Stalin þu þekilde açýklamaktadýr:
Nümayiþler ve tezahüratlarla öncüye sokak eylemlerini öðretmek ve ayný zamanda cephe gerisinde sovyetler ve cephede asker komiteleri vasýtasýyla ihtiyatlarý
öncüye baðlamak.51
b) Taktik Taarruz devresi
Bu kýsa devre, öncünün þehir eylemlerini öðrendiði dolayýsýyla halk kitlelerine önderlik etmeyi becerebildiði ve halk kitlelerine ayaklanmanýn doðru taktiklerini öðrettiði devredir. Bu evre,
halkan devrimci potansiyelinin iyice yükseldiði, devrim dalgasýnýn
en üst seviyeye yaklaþtýðý, öncünün son hücum öncesi taktik taarruzlarýnýn yoðunlaþtýðý evredir. Bu devrede baþlýca amaç, düþman saflarýnda yýlgýnlýk ve panik yaratmak, karþý-devrim cephesini daðýtmak
ve yarýklar açmaktýr.
1905 Devriminin taktik taarruz devresinin devrimci taktikleri, barikat savaþlarý (sokak savaþlarý) ve þehir gerillasýdýr. Þehir gerillasý, þehir proletaryasýndan oluþmaktadýr.
Þehir gerillasýnýn çeþitli görevlerinden bir tanesi olarak halk
kitlelerine ayaklanma taktiklerini öðretmesi konusunda Lenin, Moskova Ayaklanmasýndan Alýnacak Dersler yazýsýnda þöyle demektedir:
Aralýktan beri bütün Rusyada süregelen gerilla savaþý
ve korkunç þiddet hareketleri elbette bir ayaklanmanýn
51
Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 85. Bu aktarýlan kýsým, 1917 Devrim döneminin geçiþ
devresi Fransýzca konuþma taktiðidir.
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doðru taktiðini öðrenmede kitlelere yardým edecektir.
c) Stratejik Taarruz Devresi,
Nizami Orduya Geçiþ ve Ayaklanma:
1905in 10 Haziranýnda Lenin diyor ki:
Parlamalar-gösteriler-sokak çarpýþmalarý, devrimci
ordu birlikleri: Ýþte halk ayaklanmasýnýn geliþimindeki
aþamalar bunlardýr. Artýk son aþamaya ulaþtýk.
Ýktisadi ve politik buhran iyice derinleþmiþ ve en üst seviyeye çýkmýþtýr. Artýk beklemek, Leninin deyiþiyle, cinayettir. Ve
ayaklanma gündemin artýk birinci maddesi olmuþtur. Stratejik
taarruz nizami ordu ile, düzenli ordu ile yapýlýr. Son hücum için
önce daðýnýk olan bütün güçler bir araya toplanýr, Kýzýl Ordu yaratýlýr. (Kýzýl Ordu da proleter ordusudur). Barikat savaþlarý ve þehir
gerilla taktiði artýk yerini Kýzýl Ordunun ayaklanma taktiðine
býrakmýþtýr.
Ekim ayaklanmasýnýn taktiðini Lenin þu þekilde çizmektedir:
... ayaklanmayý Marksistçe, yani bir sanat gibi anlamak için ayný zamanda, bir saniye kaybetmeksizin, ihtilâl müfrezelerinin genel kurmayýný örgütlemeli, güçlerimizi taksim etmeli, güvenilir alaylarý en önemli noktalara göndermeli, Aleksandra tiyatrosunu kuþatmalý, Pier
Paul kalesini iþgal etmeli, genel kurmay heyetini ve hükümeti tutuklamalý, askeri öðrencilere ve vahþi tümene
karþý, düþmanýn þehrin hayati merkezlerine girmesine
izin vermektense ölmeye hazýr müfrezeleri göndermeliyiz; silahlý iþçileri seferber etmeli, onlarý en son ve amansýz mücadeleye çaðýrmalý, ayný zamanda telefon ve telgrafý iþgal etmeli, bizim ihtilâl genel kurmayýmýzý telefon
merkezine yerleþtirmeli ve onu telefonla bütün fabrikalara, bütün alaylara, bütün silahlý mücadele merkezlerine, vb. baðlamalýyýz.52
Ýþte sovyetik ayaklanma bu þekilde bir süreç izler. Elbette
hayat hiçbir zaman þu veya bu þemalandýrmaya harfiyen uygun
akmaz. Her soyutlama ve þemalandýrma gerçeðin bir kýsmýný ihmal
51
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eder, bir kýsmýný ise, ister istemez abartýr. Fakat teorik tahlil, hayatýn giriftliðini ve çok yanlýlýðýný kolay anlaþýlýr hale getirerek, eylem kýlavuzluðu görevini yerine getirir.
Bu yüzden bu þemalandýrmamýzdaki dönemleri mekanik
bir þekilde birbirinden ayrý þekilde deðil de, bir sürecin, birbiri
içine girmiþ iç halkalarý olarak görmek gerekir.
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
MAHÝR ÇAYAN

Kesintisiz Devrim II-III, THKP-Cnin ideolojik, politik ve stratejik görüþlerini sistemli ve bir bütün olarak ortaya koyan ilk teorik metindir. Metin, Mahir Çayan tarafýndan
1972 yýlýnýn Ocak-Þubat aylarýnda illegalite koþullarýnda kaleme alýnmýþtýr. 1972-74 yýllarý
arasýnda elle çoðaltýlmýþ ve ilk kez 1974 yýlýnda teksir olarak yayýnlanmýþtýr. Daha sonraki
yýllarda sayýsýz defalar çoðaltýlmýþ ve basýlmýþtýr.

GÝRÝÞ

Bilindiði gibi Türkiye Solunda uzun yýllar revizyonizm, pratiðe ýþýk tutmayan entellektüel tahlilleri, kuyrukçu çalýþma tarzý ve
iðrenç iliþkileri ile etkin ve yönlendirici unsur olmuþtur.
1961 Anayasasýnýn oluþturduðu sýnýrlý demokratik haklar,
bu akýma hiçbir tarihsel dönemde olmayan maddi bir ortam yaratmýþtýr.
Devrimci hareket, devrimci-milliyetçi bir rotanýn peþine takýlarak, onun himayesinde entellektüel planda yýllar önce sosyalizmin ustalarý tarafýndan yazýlmýþ, çizilmiþ ve her biri, belli bir devrimci
pratiðin ürünü olan siyasi tahliller, yerli teorisyenler tarafýndan
adaptasyonlarla, teori yeniden keþfedildi (!). Yýllar ülkedeki devrimci mücadeleye iliþkin nereden ve nasýl baþlanmalýdýr? sorusuna açýklýk getirecek somuta iliþkin hiçbir þey yazýlmadan geçti.
Kitap ve broþür çýkarma (ticaretle karýþýk) baþlý baþýna bir eylem
haline geldi.
Yetiþen genç devrimci kuþaklar da bu ortamda, bu ortamýn
iliþkileri içinde sosyalist gýdalarýný aldýlar.
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Ülkede belki hiçbir sömürge ülkede olmayan çok enteresan bir durum ortaya çýktý. Korkunç bir seviyede (!) (aslýnda yýllar
önce ustalarca yapýlmýþ olan) teorik polemikler, ideolojik spekülasyonlar solu kýrýp geçirirken, pratik ise üç-beþ üniversitelinin,
küçük-burjuva anlamda yaptýðý gençlik eylemleri olarak kalýyordu.
Revizyonist anlayýþla, Amerikalar yeniden keþfediliyor, üç
aþaðý-beþ yukarý, belli bir seviyede olan herkesin kabaca doðru
olarak deðerlendirebileceði, ülkenin tarihsel þartlarýnýn içine lider
teorisyen kadrolar balýklama dalýyorlar. Kademe kademe önce,
Osmanlý Ýmparatorluðunda Asya tipi üretim tarzý mý yoksa feodal
üretim tarzý mý egemendi, arkasýndan da 1960larýn Türkiyesinde
feodalizm mi yoksa, kapitalist iliþkiler mi egemendir, yoksa var
olan üretim iliþkileri kapitalize iliþkiler midir? tartýþmalarý solu kaplýyordu.
Feodalizm egemendir, kapitalizm egemendir tefrikalarýnýn
yayýnlandýðý dergiler etrafýnda fraksiyonlar savaþý en þiddeti ile yýllar boyu sürdü. Revizyonizm, oportünizm suçlamalarý ortalýðý kýrýp
geçirdi. Her çýkan dergi, birer ciddi hareketin temsilcisi iddiasý
içinde sosyalist blok içindeki þu veya bu devlete karþý politik tavýrlarýndan, Osman Gaziden itibaren üretim iliþkilerinin geliþme
sürecine iliþkin görüþlerini, ilk sayýlarýnda 80-100 (hýzýný alamayan
daha da fazla) sayfalýk broþürlerle ortaya koyuyorlardý. (Aslýnda
hepsinin deðerlendirmesi de, terminoloji ve nüans farklarý hariç,
öz bakýmýndan üç aþaðý beþ yukarý aynýydý.) Genellikle soldaki
samimi unsurlar da, bu havaya göre þartlanmýþlardý. Sürekli olarak
herkes, hergün dergilerde ve her yeni ayrýlýkta yeni bir Amerikanýn
keþfini bekliyordu. Oysa, dünyanýn hiçbir ülkesinde devrim hareketi, önce teorik planda binlerce sayfalýk yazýlarý yazýp, sonra da
pratiðe geçmemiþti. Ulemalarýn yazýlarý arasýnda artýk samimi unsurlar ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý.1
Ýþte biz bu hava içinde, biraz da bu havanýn etkisinde kalarak doðru çizgiyi, ayaklarýmýz bu bataklýkta olduðu için aðýr aðýr
yürüyerek bulduk. Ayný yavaþlýkla da pratiðe geçtik. (Teoriyi devrim yapmak için okuduk, öðrendik. Ancak bu ulema olduk anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Biz sosyalizmin öðrencileriyiz. Ve bu
1
Bu hava içinde oligarþinin 12 Mart darbesi gelmiþ ve ortamýn bütün yalancý pehlivanlarýný, keskin donkiþotlarýný darmadaðýnýk etmiþtir.
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öðrencilik hayatýmýz boyunca devam edecektir.)
Bu gerçeði de Kurtuluþun birinci sayýsýnda þu þekilde ortaya koymuþtuk:
Bu hareket, revizyonizmin uzun yýllar etkinliðini sürdürdüðü bir ortamda filizlenip geliþmiþtir. Dolayýsýyla revizyonizmin (pasifizmin) kalýntýlarýný da içinde belli bir
süre taþýyacaktýr. Bu kalýntýlar savaþ içinde, savaþa savaþa
atýlacaktýr.
(Metin elimizde olmadýðý için kelime kelime aynen deðil
de, hatýrlayabildiðimiz þekilde yazdýk).*
Yine o sayýda bundan böyle yazýlacak olan teorik yazýlarýn
kýsa, öz ve açýk yazýlar olacaðýný ve teorik deðerlendirmelerin masa
baþýnda deðil de, pratikten çýkan zengin deney ve tecrübelerin,
Marksizm-Leninizm kýlavuzluðunda yoðrulacaðýný belirtmiþtik.
Þu anda, daha önce genel hatlarý belirtilmiþ olan partimizin
ideolojik-politik-örgütsel-stratejik ilkelerini ortaya koyarken hareket noktamýz bu devrimci tespit noktasý olacaktýr.
Bu ilkelerimizi, bir sürü genel doðrularla, Marksizmin lafýzlarý arasýnda yüzlerce sayfalýk metinlerle ortaya koymak, takdir edileceði gibi pekala mümkündür. Ve pekala mümkündür sözde pratiðe ýþýk tutacak, bir sürü masa baþý ahkamlar kesmek.
Ama hayýr! Partimizin bünyesinde bu tip entellektüel tahlillere yer yoktur. Dilimiz, terminolojimiz ve tahlillerimiz genel olarak
dünya devrimci pratiðinin, özel olarak da pratiðimizin ürünü olmalýdýr.
Genel çizgimize iliþkin sorunlarýmýzý en açýk, öz ve direkt
pratiðimize ýþýk tutacak þekilde ele almalýyýz.
Partimiz, diyalektik ve tarihi materyalizmin ilkeleri üzerine
kurulmuþ Leninist bir partidir.
Partimiz Marksizm-Leninizm kýlavuzluðu altýnda, emperyalizmin III. bunalým döneminin çeliþki ve iliþkileri ile, bu çeliþki ve
iliþkilerin Türkiyeye yansýmasýnýn (ülkemizin tarihi, sosyal, politik,
ekonomik, psikolojik niteliklerinin) devrimci tespitinden hareketle
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini, devrim stratejisi olarak
* Esas metin tam olarak þöyledir: Bu hareket revizyonizmin uzun yýllar etkin olduðu
bir ortamda yeþermiþ, geliþmiþ ve güçlenmiþtir. O yüzden iþler ne kadar sýký tutulursa tutulsun, baþlangýçta þu veya bu ölçüde bu ortamýn izlerini taþýyacaktýr. Tersini düþünmek
idealizmdir. Bu kalýntýlar savaþ içinde, savaþýla savaþýla atýlacaktýr.
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saptamýþtýr.
Bu stratejik çizgi, kýr ve þehiri, silahlý propaganda ve
öteki politik kitlevi mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün
olarak ele alan çizgidir.
Bilindiði gibi, gerilla savaþý kavramý, kavram olarak tek baþýna
nitelik belirleyici deðildir.
Merkezi otoriteye karþý mahalli mütegallibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ bir ordu da düþmanýna karþý gerilla savaþý yürütebilir.
Gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesine, yani politik
kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýna Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisi denir. Politikleþmiþ askeri savaþ stratejik çizgisinin teorik
kaynaklarý, hareket çizgisi, somut durumlarýn somut tahlilindedir.
Yani genel olarak emperyalizmin III. bunalým döneminin ayýrtedici
niteliklerinde, özel olarak bu çeliþki ve özelliklerin Türkiye þartlarýna
yansýmasýnda yatmaktadýr.
Devrim stratejisini bu þekilde saptayan bir örgütün örgütsel
ilkesi de, bu Leninist çizginin örgütsel ilkesi olan, politik ve askeri
liderliðin birliði ilkesidir.
Bu teorik temelleri kýsa ve öz olarak açýklamadan önce,
Marksist-Leninist teoriye iliþkin bazý ön açýklamalarýn, meselenin
somutlaþmasý açýsýndan faydalý olacaðý kanýsýndayýz.
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BÝRÝNCÝBÖLÜM

ÖN AÇIKLAMALARI

I.
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR EYLEM KILAVUZUDUR
Marksizm son derece derinliði olan, son derece karmaþýk bir doktrindir.
Marksizm sürekli olarak, hayatýn yeni gerçekleri karþýsýnda derinleþip, zenginleþen, kendi kendini aþan bir
doktrindir. Marksizmde esas olan lafýzlar deðil, muhtevadýr. Marksizmde deðiþmeyen tek þey Leninin deyiþiyle,
onun yaþayan ruhu olan diyalektik metodtur. Diyalektiðin en elemanter iki unsuru olan, zaman ve mekan kavramlarý dikkate alýnmazsa, Marx ve Engelse göre Leninin, Lenin ve Staline göre Mao Tse Tungun ve Maoya
göre de emperyalizmin III. bunalým döneminin muzaffer
proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek
mümkündür.
Oportünizm, her yerde ve her zaman bilimsel sosyalizmi tahrifte iki metoda baþvurur.
Ya zaman ve mekan kavramlarýný dikkate almadan,
Marksizmin ustalarýnýn baþka tarihi þartlar için ileri sür-
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dükleri ve yaþanýlan dönemde eskimiþ olan tezlere dört
elle sarýlýr ve bu tezleri kendi sapmasýna dayanak yapmaya çalýþýr. Veya Marksizm-Leninizmin her þart altýnda
geçerli tezlerini zaman ve mekan deðiþmiþtir, o yüzden
geçerli deðildir diyerek, Marksizmi revize eder. (Bkz.
Kesintisiz Devrim-I)
Revizyonizm ve oportünizm teoriyi bir dogma ve nas olarak
ele alýr. Sadece devrim anlayýþý, sýnýflar kombinezonu ve örgüt
meselelerinde deðil, çalýþma metodlarýnda da revizyonizmin soruna yaklaþmasý böyledir. Geçmiþ dönemde ustalar tarafýndan öngörülen mücadele metodlarýnýn varlýðý, oportünistlere göre teorinin revizyonudur. Mesela, 1905-07 Ayaklanma döneminde, devrim
dalgasýnýn düþüþ evresinde, gerillla savaþýna baþvuran Bolþevikler,
Kadetler (burjuva partisi) ve Menþevikler tarafýndan anarþizmle,
narodnizmle ve blanquizmle suçlanmýþlardýr. Menþevikler bu mücadele biçiminin Marks ve Engelsin yapýtlarýnda olmadýðýný ileri
sürmüþlerdir.
Keza Mao, þehir proletaryasýnýn anahtar rolü oynamadýðý
(ayaklanma ile deðil, halk savaþý ile zafere eriþecek olan) Çin Devriminde, gerilla savaþýný temel alarak Sovyet Devrimi modelinden
farklý bir çizgi izlemiþtir. Mao, bu yüzden pasifistler tarafýndan Leninist olmamakla, narodnik olmakla, Leninizmi revizyona tabi tutmakla suçlanmýþtýr. Gerekçe, Maonun devrim yolu ve mücadele
biçimlerine iliþkin öngördüklerinin Lenin ve Stalinin kitaplarýnda
mevcut olmayýþýdýr.
III. bunalým döneminde pasifistlerin itirazlarý gene aynýdýr.
Deðiþen tarihsel durumu dikkate almayan oportünistler için teoriyi
diyalektik olarak ele alýp, pratiðe uygulayan Marksist-Leninistlerin
çizgisi ve pratik içinde geliþtirilen aktif mücadele metodlarý, Lenin,
Stalin ve Maonun kitaplarýnda olmadýðýndan anti-leninisttir, sol sapmanýn ve anarþizmin çizgisidir.
Her tarihsel dönemde, sað oportünizm teoriyi ortodoks
yönden dondurarak, Marksizmin yaþayan ruhu somut durumlarýn
somut tahlilini bir yana atarak, onun özüne deðil de lafýzlarýna dört
elle sarýlýr.
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II.
LENÝNÝZMÝN EVRENSEL TEZLERÝ

Konuyu geniþletip, laf kalabalaðýna yol açmadan siyasi pratiðe iliþkin evrensel ilkeleri þu þekilde belirtebiliriz:
Özetle bu ilkeler, devrim, parti ve devlet teorilerinde yatmaktadýr.
Sýrasýyla özetleyelim:
 Devlet aygýtý, bürokrasi ve militarizmi ile bir bütün
olarak egemen sýnýflarýn bir baský örgütüdür.
 Devrim, halkýn devrimci giriþimiyle aþaðýdan yukarý mevcut devlet cihazýnýn parçalanarak politik iktidarýn ele geçirilmesi ve bu iktidar aracýlýðýyla yukarýdan
aþaðýya daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir.
Bunun için:
1) Milli krizin varlýðý
2) Öncünün varlýðý
3) Kitlelerin bilinçli ve örgütlü olarak savaþa katýlmasý
þarttýr.
 Emperyalist dönemde tek ülkede devrim olabilir.
Bu dönemde burjuvazi devrimci niteliðini kaybetmiþtir.
Kendi devrimini yapamaz. Bu yüzden geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde proletarya tek bir süreç içinde ikili devrimci
görevle karþý karþýyadýr. (Kesintisiz Devrim esprisi.)
 Proletaryanýn siyasi partisi olmadan proletarya devrimi olamaz.
 Proletaryanýn partisi ideolojik, ekonomik-demokratik ve politik olmak üzere üç cephede birden savaþan,
diyalektik ve tarihi materyalizmin temeli üzerine kurulmuþ olan proletaryanýn öncü müfrezesidir.
 Devrim sürekli ve kesintisizdir. Sadece iktidarýn ele
geçirilip, altyapýnýn düzenlenmesi ile bitmez, üstyapýda
da sýnýflý toplumlara özgü çeliþkiler ortadan kalkana kadar devam eder. (Kültür Ýhtilâli)
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Leninizmin bu evrensel tezlerinin herhangi birisinin eskimiþ
olduðunu, dolayýsýyla geçersizliðini iddia edenler, bu iddialarý ister
soldan (Debray), isterse de saðdan (klâsik revizyonizm) gelsin antileninizmdir; revizyonizmdir.
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III.
EVRÝM-DEVRÝM AÞAMALARI
VE ÇALIÞMA TARZI

Marx, Engels ve Lenin devrimci mücadeleyi iki evrede mütalâa ederler: Evrim dönemi, devrim dönemi.
Marx ve Engels proletaryanýn devrimci mücadelesini evrim ve devrim aþamalarý olmak üzere iki aþamada
formüle ederler. Her iki aþamada da proletaryanýn devrimci taktiði deðiþiktir. Devrim aþamasý kýsa bir dönemdir. Bu aþama verili sosyal düzenin alt üst olmasý aþamasýdýr. Bu kýsa aþamada proletaryanýn ve öncüsünün taktiði hücumdur; gündemde tek bir madde yazýlýdýr: AYAKLANMA. Bu dönemde proletaryanýn taktiði verili devlet
mekanizmasýný parçalayarak, proletaryanýn devrimci iktidarýný kurmaktýr. Marx ve Engels bu taktiðe Fransýzlarýn
ihtilâlci atýlým ve geleneklerinden esinlenerek Fransýzca
konuþma adýný koymuþlardýr (...) Proletaryanýn devrim
dönemindeki taktiði budur. (Bkz. Kesintisiz Devrim-I)
Evrim aþamasý ise uzun bir dönemdir. Bu dönemde proletaryanýn partisinin görevi proletarya ve müttefiklerini bilinçlendirme,
örgütlendirme ve devrim aþamasýnýn sosyal ve psikolojik þartlarýný
yaratmaktýr.
Marx ve Engels bu evrim döneminin devrimci çalýþma tarzýný þu þekilde ortaya koymaktadýrlar:
Bu uzun dönemin devrimci mücadelesi, içeride
oportünizme karþý amansýz ideolojik mücadele vermek,
dýþarýda ise, proletaryanýn sendikal mücadelesinden, halk
kitlelerinin ekonomik ve demokratik mücadelesine kadar kitlelerin günlük mücadelesini örgütlemekten, mevcut gerici yönetime karþý, demokratik muhalefetin en
solunda yer alarak, siyasi muhalefeti yönlendirmeye kadar her çeþit eylem biçimini kapsar (silahsýz). Marx ve
Engels, proletaryanýn bu aþamadaki devrimci diline, Alman proletaryasýnýn ideolojik-teorik seviyesinin yükse-

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

257

kliðinden ve halk kitlelerini kendi saflarýna çekmekteki
maharetinden dolayý, Almanca konuþma demiþlerdir.
(Bkz. Kesintisiz Devrim-I)
Marx ve Engelsdeki evrim aþamasý, devrim aþamasý
ve ihtilâlin objektif þartlarý meselesi, Leninin tahlillerinde iyice açýklýk kazanmaktadýr. Bunda þüphesiz Leninin
yaþadýðý dönemin, proleter devrimleri çaðý olmasýnýn ve
Leninin iki devrim tecrübesi geçirmesinin büyük rolü
vardýr.
Lenine göre emperyalist dönemde, bütün ülkelerde
kesintisiz devrim anlayýþý içinde proletarya devriminin
objektif þartlarý vardýr. Üretici güçlerin dünya çapýnda
ulaþmýþ olduðu seviye devrim yapmak için olgundur. Hazýr olarak var olmayan devrimin subjektif þartlarýdýr. Leninizmin temellerini devrimin subjektif þartlarýnýn hazýrlanmasý teþkil eder... Lenin, Marx ve Engelsin evrim
ve devrim aþamalarý ayrýmýnda somut durumlarýn
farklýlýðýndan dolayý deðiþiklikler yaptý.
Marks ve Engelse göre, dünya çapýnda devrimin objektif þartlarýnýn olgun olduðu zaman, sosyalistlerin dili
Fransýzca olmalýdýr.
Bilindiði gibi emperyalist çað dünya çapýnda devrimlerin objektif þartlarýnýn olgun olduðu çaðdýr. Düz mantýða göre, Marx ve Engelsin önerilerinin doðal sonucu bu
dönemde sosyalistlerin görevi sürekli Fransýzca konuþmaktýr. Durmadan, yýlmadan devamlý taarruz etmektir.
Ama diyalektik mantýk için durum böyle deðildir. Dünya devrimi asla zamandaþ olmayacaktýr. Önce bir veya
birkaç ülkede olacaktýr. Bu yüzden her ülkenin kurtuluþu,
bizzat o ülkenin proletaryasýnýn kendi eseri olacaktýr. Devrimler ne ithal edilebilir, ne de ihraç edilebilir.
Bir ülkede devrimin objektif þartlarýnýn olabilmesi için,
kapitalizmin dünya çapýndaki genel bunalýmýndan baþka,
o ülkenin kendi milli bunalýmýný da yaþamasý gerekmektedir. Leninizmin ayrýmýna göre devrim aþamasýnda olunabilinmesi için: a) Proletaryanýn bilinç ve örgütlenme
seviyesinin devrim için yeterli olmasý gerekir. (Devrimin
subjektif þartlarýnýn olgun olmasý þarttýr.) b) Ezeni de,
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ezileni de etkileyen bir milli bunalýmýn olmasý þarttýr.(...)
Devrim aþamasý kýsa bir andýr. Evrim aþamasý ise
uzun bir süreçtir... (Bkz. Kesintisiz Devrim I)
Evrim aþamasýna iliþkin bolþevik çalýþma tarzý Lenine göre
þöyledir:
Evrim döneminin devrimci hitap dili Almancadýr.
Almanca konuþma döneminde ihtilâlci atýlýma yer yoktur. Bu dönemin devrimci çalýþma tarzý proletaryayý bilinçlendirmek, örgütlendirmek, proletarya ile öncüsünün
baðlarýný sýklaþtýrmak, proletaryanýn ve emekçi halkýn
sýnýf bilincini yükseltmek, demokratik muhalefetin en
solunda yürüyerek, hakim sýnýflarý yoðun politik propaganda ile teþhir etmektir.
Eðer proletaryanýn partisi henüz kurulmamýþ ise ana
görev, proletaryanýn öncü müfrezesini oluþturmaktýr. Proletaryanýn sýnýf partisinin olmadýðý bir evrede, devrimci
durumun olmasý halinde bile devrimci dil Fransýzca olamaz. Bu dönemin proleter devrimci çalýþma tarzýný Lenin, þu þekilde özetlemektedir: Propaganda ve bilinçlendirme, bilinçlendirme ve propaganda o sýrada objektif þartlar tarafýndan gerçekten ön plana itilmiþti. Bütün
ülkeye hitap eden haftalýk olarak yayýnlanmasý ideal gibi
gözüken bir siyasi gazetenin yayýnlanmasý için çalýþma,
o zaman devrim hazýrlýðý çalýþmasýnýn temel taþý olarak
görünüyordu. (Ve Ne Yapmalý meseleyi böyle koyuyordu.) (Silahlý Aksiyon yerine) yýðýnlarýn bilinçlendirilmesi þiarý, (yöresel ayaklanmalar yerine) ayaklanmanýn
sosyal ve psikolojik þartlarýnýn hazýrlanmasý þiarý, o sýrada devrimci-sosyal demokrasinin biricik doðru þiarlarýydý.
(Ýki Taktik, s. 78). (Bkz. Kesintisiz Devrim I)
Evrim aþamasýný ve çalýþma tarzýný bu þekilde ortaya koyan
Lenin, 1905 Devrim aþamasýnda þunlarý söylemektedir:
... Þimdi olaylar bu þiarlarý aþmýþ bulunuyor, çünkü
hareket ilerleme kaydetmiþtir, bunlar artýk eskidir, kullanýlmýþtýr, hizmetini tamamlamýþ eþyadýr (yani evrim aþamasýna iliþkindir). (Ýki Taktik, s. 78)
Kýsa olan devrim aþamasýnda da bolþevik taktik ve þiarlar,
derhal ayaklanma deðildir.
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Bu kýsa dönem de ayrýca kendi içinde geçiþ devresi, taktik taarruz devresi ve stratejik taarruz devresi
olmak üzere üçe ayrýlýr.
a) Geçiþ devresi Fransýzcasý: Evrim döneminin hemen bitiminde baþlar. Devrim dalgasýnýn yavaþ yavaþ
yükseldiði ve kitleleri sarsmaya baþladýðý ve kitlelerin inancýnýn kitlesel eylemlere dönüþtüðü evrenin Fransýzca konuþma taktiðidir.
1905 Devrim döneminde, Fransýzca hitabýn bu aksaný þöyle idi; mahalli siyasi grevler, nümayiþler, genel
siyasi grev ve Dumayý boykottur. (...)
b) Taktik Taarruz Devresi: Bu kýsa devre, öncünün
þehir eylemlerini öðrendiði dolayýsýyla halk kitlelerine önderlik etmeyi becerebildiði ve halk kitlelerine ayaklanmanýn doðru taktiklerini öðrettiði devredir. Bu devre, halkýn devrimci potansiyelinin iyice yükseldiði, devrim dalgasýnýn en üst seviyeye yaklaþtýðý, öncünün son hücum
öncesi taktik taarruzlarýnýn yoðunlaþtýðý evredir. Bu devrede baþlýca amaç, düþman saflarýnda, yýlgýnlýk ve panik
yaratmak, karþý-devrim cephesini daðýtmak ve yarýklar
açmaktýr.
1905 Devriminin taktik taarruz devresinin devrimci
taktikleri; barikat savaþlarý (sokak savaþlarý) ve þehir gerillasýdýr. Þehir gerillasý, þehir proletaryasýndan oluþmaktadýr.
Þehir gerillasýnýn çeþitli görevlerinden bir tanesi olarak, halk kitlelerine ayaklanma konusunda Lenin, Moskova Ayaklanmasýndan Alýnacak Dersler yazýsýnda þöyle
demektedir. Aralýktan beri Rusyada süregelen gerilla
savaþý ve korkunç þiddet hareketleri elbette bir ayaklanmanýn doðru taktiðini öðretmekte kitlelere yardým edecektir.
c) Stratejik Taarruz Devresi, Nizami Orduya Geçiþ
ve Ayaklanma: 1905in 10 Haziranýnda Lenin diyor ki:
Parlamalar-gösteriler-sokak çarpýþmalarý, devrimci ordu
birlikleri  iþte halk ayaklanmasýnýn geliþimindeki aþamalar bunlardýr. Artýk son aþamaya ulaþtýk.
Ýktisadi ve politik buhran iyice derinleþmiþ ve en üst
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seviyeye çýkmýþtýr. Artýk beklemek Leninin deyiþiyle cinayettir. Ve ayaklanma gündemin birinci maddesi olmuþtur.
Stratejik taarruz nizami ordu ile, düzenli ordu ile yapýlýr.
Son hücum için, önce daðýnýk olan bütün güçler biraraya toplanýr; Kýzýl Ordu yaratýlýr (Kýzýl Ordu proleter ordusudur). Barikat savaþlarý ve þehir gerilla taktikleri artýk
yerini Kýzýl Ordunun ayaklanma taktiðine býrakmýþtýr.
(Bkz, Kesintisiz Devrim I)
Ýþte Lenin dünyanýn altý sömürgeci ülkesinden birisi olan
Rusyada proletaryanýn devrimci sürecini ve taktiklerini böyle
koyuyordu.
Stalin, Leninizmin Ýlkelerinde, 1905 Devrim aþamasýnýn taktiklerine devrimin med aþamasý taktikleri demektedir.
Ve 1905 Devriminin yenilgiye uðramasýndan sonra, tekrar
bir uzun evrim dönemine girildiðini devrim cezrinin baþladýðýný
söylemektedir.
Hemen görülebileceði gibi, Marx, Engels ve Leninde devrim ve evrim aþamalarý ve taktikleri kesin çizgilerle ayrýdýr.
Marx ve Engelsin tahlil ettikleri bu süreç burjuva toplumuna iliþkin, Lenininki ise dünyanýn en büyük altý sömürgeci ülkesinden birisi olan, öteki Avrupa ülkelerine kýyasla nisbeten zayýf fakat
iç dinamiði ile geliþen bir kapitalizmin olduðu Çarlýk Rusyasýna
iliþkindir.
Yine açýkça görülebileceði gibi her iki aþamada da, devrimci çalýþmalar, þiar ve taktikler farklýdýr. Evrim aþamasýnda öngörülen
taktik þiar ve metodlar, Almancadan kaynaklanmaktadýr. Ve silahlý aksiyon evrim aþamasýnýn temel mücadele metodu asla deðildir.
Devrim aþamasýnda ise, devrim dalgasýnýn yükselmesine paralel
olarak silahlý aksiyon temel olmaktadýr.
Marksizm-Leninizmde politik mücadele biçimleri çeþitlidir.
Literatürde bu biçimler a) Silahlý aksiyon, b) Silahlý aksiyonun dýþýndaki mücadele biçimleri diye iki baþlýkta mütalâa edilirler. Devrimci
sürecin evrim ve devrim diye kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkelerdeki
Marksist-Leninist partiler daima bu iki mücadele biçiminin birisini
bu iki evreye göre temel ötekini ise ona tabi (tali) olarak seçerler.
(Ýçinde bulunduðumuz evrede bu kesin çizgili ayrým emperyalistkapitalist ülkeler için geçerlidir).
Devrim için uzun ve dolambaçlý halk savaþýnýn zorunlu bir
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durak olduðu, emperyalist hegemonya altýndaki geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin somut pratikleri, devrimci sürecin bu evreleri arasýndaki
iliþkide deðiþiklik yapmýþtýr.
Þöyle ki, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde, (ister
II. bunalým döneminin emperyalist hegemonyasýnýn dýþsal bir olgu
olduðu feodal, yarý-feodal ülkelerde olsun, isterse de III. bunalým
döneminde emperyalist hegemonyanýn içsel bir olgu olduðu emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin egemen olduðu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde olsun) evrim ve devrim aþamalarý, (Çarlýk Rusyasýnda
olduðu gibi zayýf da olsa) içsel dinamikle kapitalizmin geliþtiði ülkelerdeki gibi kesin çizgilerle ayrýlamaz.
Bu tip ülkelerde devrim aþamasý kýsa bir aþama deðil, oldukça uzun bir aþamadýr. Evrim aþamasýnýn nerede bittiðini, devrim
aþamasýnýn ise nerede baþladýðýný tespit etmek fiilen imkansýzdýr.
Her iki aþama iç içe girmiþtir.
Bu ülkelerdeki emperyalist hegemonya baðýmsýz bir milli
burjuvazinin geliþmesine engel olduðundan ülke kapitalist bir ülke
olsa bile, var olan kapitalizm kendi iç dinamiði ile geliþemediðinden
çarpýktýr, emperyalizme göre biçimlenmiþtir. Emperyalist hegemonya toplumun kendi iç dinamiði ile geliþmesine engel olduðu için
ülke alt yapý iliþkilerinden üst yapýsýna kadar, milli bir kriz içindedir.
Bu milli kriz, tam anlamý ile olgun deðildir. Ancak þu veya
bu ölçüde vardýr. Var olan bu krizin derinleþtirilip olgunlaþtýrýlmasý,
tamamen o ülke devrimcilerine baðlýdýr.
Özetle söylersek, emperyalist hegemonya altýndaki bütün
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde milli kriz, tam anlamý ile olgunlaþmýþ
olmasa bile mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sürekli olarak
var olmasý, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi, bir baþka
deyiþle silahlý eylemin objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.
Emperyalist hegemonya altýnda bir ülke olan Türkiyede silahlý kurtuluþ savaþýný sürdüren partimiz evrim ve devrim aþamalarý
deðerlendirmesini bu gerçeðin ýþýðý altýnda þu þekilde ortaya koymuþtur:
Ülkemizdeki pasifistler evrim aþamasýnda olduðumuzu, bu yüzden de içinde bulunduðumuz evrede silahlý savaþýn objektif þartlarýnýn mevcut olmadýðýný
iddia etmektedirler. Bu iddialarý temelden sakat ve
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yanlýþtýr. Bu þekildeki tahlillerin tek amacý teslimiyetçiliðe ideolojik kýlýf giydirmektir. Emperyalizmin iþgali
altýndaki ülkelerde evrim ve devrim aþamalarý bu þekilde býçak gibi birbirinden ayrýlamazlar. Bu aþamalar
birbirinin içine girmiþtir. Ayrýca emperyalizmin iþgali
karþý tarafýn bizzat zora, þiddete, silaha baþvurmasý
demektir. Bu ise, silahlý savaþýn objektif þartlarýnýn
mevcudiyeti demektir.
Þu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidarý alabilecek güçte ve aþamada deðildir. Ancak düzenli ordular aþamasýnda, bütün yurt çapýnda yönetimi ele geçirmekten söz etmek mümkündür. Ve biz,
bugün bu aþamayý yaþadýðýmýzý asla iddia etmiyoruz.
Biz sadece halkýmýzýn ihtilâlci savaþýnýn bu aþamaya
gelebilmesi için, gerilla savaþýnýn þart olduðunu iddia ediyor ve bu amaçla da döðüþüyoruz. (Bkz. THKP
Devrim Stratejisi, I Nolu Parti Bildirisi)
Bu devrimci deðerlendirmeye karþý çýkýþ, sadece ülkemizin
pasifistlerine özgü deðildir. Emperyalist hegemonya altýnda olan
bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin solundaki pasifistlerin þiddetle karþý
çýktýklarý bir deðerlendirmedir bu.
Meselenin özü de budur. Gerilla savaþýna karþý olan (lafta
evet deyip de, pratikte karþý olanlar da dahil) bütün geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin pasifistleri Leninin klâsik tanýmýna dört elle sarýlýrlar. Meselenin, zaman ve mekan mefhumlarýnýn ýþýðýnda bu devrimci konuþ
tarzý, onlara göre maceracýlýktýr, anarþizmdir, fokoculuktur, vs.
Gerekçe, ülkede Leninin klâsik tanýmýna uygun bir milli
kriz mevcut deðildir.
Bu konuda bir örnek verelim. Cezayirde küçük-burjuva devrimcileri, Fransýz emperyalizmine karþý, silaha sarýlýp halk savaþýný
sürdürürlerken, Cezayir Komünist Partisi ise, Leninin klâsik tanýmýna dört elle sarýlýp, ülkede silahlý kurtuluþ savaþýnýn objektif þartlarýnýn olmadýðýný, evrim aþamasýný yaþadýklarýný söyleyerek, evrim
döneminin mücadele biçimlerini temel alýyordu. Bilindiði gibi Cezayir Halk Savaþý, Cezayir Komünist Partisinin deðil, küçük-burjuva
radikallerinin önderliðinde zafere eriþti. Savaþtan sonra, Cezayir
Komünist Partisinin sekreteri Beþir Hacý Alinin yaptýðý özeleþtiri
ilginçti. Diyor ki, bu konuda Beþir Hacý Ali:
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Durumu doðru deðerlendiremememizin hemen akla
gelen sebeplerinden biri de... Devrimci bir durumun geliþmesi konusunda yaptýðýmýz deðerlendirmelerin yüzeyde
kalýþýdýr. Komünist Partisinin inandýðý, Kasým 1954te þartlarýn bir ulusal kurtuluþ savaþý vermemiz için elveriþli bir
olgunluða eriþmemiþ olmasýydý. Çünkü Leninin koyduðu
þartlarýn kapitalist ülkelerle ilgili olduðunu ve askeri eylemlerle genel ayaklanmanýn farkýný unutuyorduk. (Bkz,
Pomeroy, Gerilla Savaþý ve Marksizm, s. 320) .
Ýþte, iþ iþten geçtikten sonra pasifizmin trajik günah çýkar-
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EMPERYALÝZMÝN III. BUNALIM DÖNEMÝ
VE LENÝNÝST ÇÝZGÝ

I.
EMPERYALÝZMÝN III. BUNALIM DÖNEMÝ
Amerikan emperyalizmi, II. yeniden paylaþým savaþýndan
en az yýpranmýþ ve en çok kârlar saðlamýþ emperyalist ülke olarak
çýktý. Geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak seviyede yaptýðý sermaye ihraç ve transferleri ile öteki emperyalist-kapitalist ülke ekonomilerini hegemonyasý altýna aldý. Halk savaþlarýna ve de sosyalist bloka karþý, emperyalist blokun jandarmalýðýný üstlendi. Dünya
kapitalist blokunun, bu dönemde, Amerikan Ýmparatorluðuna dönüþtüðünü söylemek herhalde yanlýþ olmayacaktýr. (Kapitalist dünya
üretiminin 2/5ini USA yapmaktadýr.)
Emperyalizmin III. bunalým dönemi denilen bu dönemde,
emperyalist iliþki ve çeliþkiler biçim olarak iki temel cephede deðiþikliðe uðramýþtýr.
1) Emperyalistlerarasý rekabetin (uzlaþmaz çeliþkilerin)
emperyalistlerarasý yeniden paylaþým savaþýna yol açmasý imkaný ortadan kalkmýþtýr.
2) Emperyalist iþgalin biçimi deðiþmiþtir. (Bugün dünya-
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da tam sömürge tipi ülke hemen hemen kalmamýþ gibidir. Açýk
iþgal yerini gizli iþgale býrakmýþtýr.)
II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra dünya, burjuva araþtýrmacýlarýnýn II. sanayi devrimi, Marksist araþtýrmacýlarýn ise, bilim ve teknik devrim çaðý dedikleri bir çaða girmiþtir.
Ýnsanlýðýn atom enerjisini kullanmasýna, evrenin fethine, kimyanýn geliþmesine, üretimin otomatikleþtirilmesi
ve bilimle tekniðin diðer muazzam baþarýlarýna baðlý olan
bir bilimsel ve teknik devrim çaðýna girdiðinden bugün
kimsenin þüphesi yoktur.
Dünya sosyalist blokunun dev geliþmesinin yanýnda, emperyalizm özellikle Yankee emperyalizmi, bilimsel teknik ve keþifleri
kullanarak, üretimi belli ölçülerde artýrarak, nükleer vurucu kuvvetleri ile dünya sosyalist bloku da bu güçlere sahiptir dünyayý yok
edecek bir seviyeye gelmiþtir.2
(Bu bilimsel ve teknik devrim burjuva iktisatçýlarýnýn düz
mantýðýna göre, kapitalizmin bunalýmýna ilaç olmuþtur. Oysa durum tam tersinedir. Bilimsel ve teknik devrim kapitalist rejimin
özündeki mevcut çeliþkileri görülmedik seviyeye çýkartarak, kapitalist iliþkiler çerçevesini çatýrdatmaktadýr. Üretimin artan yoðunlaþmasý, sermayenin temerküzü, özel tekellerle devlet tekellerinin
iç içe girmesi, anormal bir talep yetersizliði korkunç bir kaos yaratmýþtýr.)
Bir yandan sermayenin korkunç bir seviyede yoðunlaþmasý
ve temerküz etmesi, öteki taraftan dünyanýn 1/3ünün kapitalist sömürünün dýþýna çýkmasý, kapitalizm için metropolün dýþýnda pazarlarýn korkunç derecede daralmasý sonucunu doðurmuþtur.
Ýþte kapitalizmin bunalýmýný had safhaya çýkaran, onun kudurmuþ ve azgýn bir güç haline gelmesinin nedeni budur. Bu emperyalistlerarasý çeliþkileri korkunç seviyede keskinleþtirip, derinleþtirmiþtir.
Kapitalist ekonominin geliþme ritmi, kapitalist pazarýn durumu ile belirlenmiþtir.
2
Uluslararasý revizyonizm buradan hareket ederek emperyalizmin özünün deðiþtiðini,
bu yüzden de Leninizmin evrensel tezlerinden birisi olan þiddete dayanan devrim tezinin
geçersiz olduðunu iddia etmektedir. Oysa deðiþen öz deðil, biçimdir. Emperyalizm bir
sis-tem olarak çökene kadar da Leninizmin evrensel tezleri geçerliliðini muhafaza
edecektir.
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Nükleer vurucu güçlerin dünya çapýnda eriþmiþ olduðu seviye ve de esas tayin edici olarak da, dev dünya sosyalist blokunun
varlýðý, emperyalistlerarasý had safhaya ulaþmýþ olan uzlaþmaz çeliþkilerin ekonomik plandan, askeri plana sýçramasýna engel olmaktadýr. Bir yandan çeliþkiler keskinleþip derinleþirken, öte yandan da
entegrasyona gidilmektedir.
Emperyalistlerarasý uzlaþmaz çeliþkilerin had safhaya çýkmasý, ancak bu çeliþkileri yeniden paylaþým savaþý ile geçici olarak
çözümleyememeleri ve zorunlu olarak entegrasyona gitmeleri kapitalizmin krizinin en öldürücü aþamayý yaþamasý demektir.
Bugün Yankee emperyalizmi tam bir kriz içindedir. Oysa II.
yeniden paylaþým savaþýný takip eden yýllarda, Avrupalý ve Japon
dostlarýný, tam bir ekonomik kontrol altýna almýþ olan Yankee emperyalizmi, uzun bir süre ekonomisinin istikrarýný devam
ettirebilmiþ ve uzun süre kendi ekonomik ve politik taleplerini onlara dikte ettirmiþtir. Kapitalist dünyada dolar deðiþmez birim olarak
kalmýþtýr.
Ancak kapitalizmin dengesiz geliþme kanunu bu süre içinde iþlemiþ ve Avrupa ve de Japon emperyalizmi Amerikan hegemonyasýný tehdit eder duruma gelmiþtir. Amerikan ekonomisi 
iþleyen kapitalizmin kanunlarýyla son on yýldýr tam bir kriz içine
girmiþ ve son yýllarda bu krizi had safhaya gelmiþtir. Amerikan
ekonomisindeki kriz o derece artmýþtýr ki, Yankeeler efsanevi dolarýnýn dokunulmazlýðýný istemeye istemeye iki yýl geciktirerek
bozmuþlardýr. Amerika dolarýný 1969da devalüe etmesi gerekirken, iki yýl dostlarýný zorlamýþ fakat bazý tavizlerin dýþýnda olumlu
sonuç alamamýþ ve 1971de devalüe etmiþtir.
Eðer, III. bunalým döneminin belirttiðimiz özelliði olmasaydý, Yankeeler dostlarýnýn tavizleri ile yetinmeyip, pazar sorununu
halletmek için, iþi silahla çözümlemek yolunu tercih ederlerdi. (Böylece bir taþla iki kuþ vurmuþ olurlardý. çünkü ayný zamanda savaþ,
kapitalizmin talep yetersizliði hastalýðýnýn bir ilacýdýr.) Ancak dünya
sosyalist bloðunun varlýðý ve de tekniðin ulaþmýþ olduðu dev geliþme
seviyesi bu tip politikanýn ayný zamanda kendi sonu demek olduðunu da hatýrlatmaktadýr. (Metropollerde ve sömürgelerdeki
emekçi sýnýflar arasýnda sosyalizmin bu dönemde kazandýðý olaðanüstü prestijin de dikkate alýnmasý gerekir. Bu faktör de son derece
önemlidir.)
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Bu dönemde emperyalizmin iç ve dýþ pazarlarýnýn son derece daralmasý, buna karþýlýk sorunun yeniden paylaþým savaþý ile
çözümlenememesi karþýsýnda, genel olarak emperyalizm, özel olarak da Yankee emperyalizmi içte ve dýþta iki metoda baþvurmuþtur.
Ýçte ekonomisini askerileþtirmiþ, dýþta ise, eski sömürgecilik metoduna ilaveten yeni-sömürgeciliðe baþlamýþtýr.
Bilindiði gibi iç pazar emekçilerin ferdi tüketimini artýrmakla mümkündür. Ancak çalýþan nüfusun gerçek gelirlerinde esaslý
yükselmelerle iç pazar geniþleyebilir. Fakat bu kapitalizmin tabiatýna aykýrýdýr. Artan kârlar peþinde koþmak tekellerin öz tabiatýdýr.
Sermayenin yoðunlaþýp, temerküzü, kapitalist toplumda iþçi ve
emekçi sýnýflarýn gerçek gelirlerinin azalmasý sonucunu doðurmaktadýr. 1952den itibaren, Amerikan proletaryasýnýn gerçek geliri, sürekli olarak düþmüþtür.
Ýç pazarýn daralmasý karþýsýnda, talep yetersizliðine Yankeelerin bulduðu formül, ekonominin daha fazla askerileþtirilmesi
formülüdür.3 (Bu formülün de kapitalizmi kurtaramayacaðýný hayat bugün ortaya koymuþtur).
Sermayenin olaðanüstü yoðunlaþmasý ve temerküzü, tekelci kapitalizmi, gerçek anlamý ile tekelci devlet kapitalizmine dönüþtürmüþtür.4 Bu da tekellerin gücüyle, devletin gücünün iç içe
girmesi, tek bir mekanizma haline dönüþmesi demektir. (Tekelci
devlet kapitalizmi aþamasýný bilindiði gibi Lenin, sosyalizme geçiþin
3
Amerikan savaþ mekanizmasý garip þekilde ve aþýrý ölçüde büyümüþtür. Ekim 1961de
Amerikan Nation dergisi, Fred Cookun Jaggemsut: Savaþa Yönelen Devlet adlý incelemesini bir özel sayýda yayýnladý.
Sýnai-asker karmasý, yani meslekten yetiþmiþ askerler grubu ile savaþ malzemesi sayesinde zenginleþen kapitalistler, Amerikan politikasýný gittikçe daha fazla tayin etmektedir.
Akan milyarlar, Pentagona bütün ülkeye yayýlan ekonomik bir kudret vermektedir. Silahlý
kuvvetlerin aktifi, United States Steel, American Telephone and Telegraph, Metropolibin
Life Insurance, General Motors ve Standart Oil of New Jersey þirketlerinin toplam aktifinden
üç kat büyüktür. Savunma bakanlýðýndan ücret ve maaþ alanlarýn sayýsý, bu büyük þirketlerde çalýþan toplam iþçi ve memur sayýsýndan üç kat daha fazladýr. Cookun belirttiðine
göre, 1960-61deki askeri bütçenin, aþaðý yukarý 21 milyar dolarý savaþ malzemesi ve
askeri donatým satýn alýmý için sarfedilmiþtir. Bu sipariþler ve giriþimler, Amerikan ekonomisini askeri programa sýký sýkýya baðýmlý kýlmaktadýr.
1960-61de durum böyleydi. Son on yýl içinde ise, ekonominin askerileþtirilmesi korkunç bir seviyeye gelmiþtir.
4
Bu aþamada, bankalar gibi para oyunlarýyla ilgili örgütler mali oligarþiye yetmemektedir. Bu konuda emekli sandýklarý, karþýlýk sandýklarý, sigorta þirketleri gibi örgütler
güçlerini artýrmaktadýrlar.
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maddi þartlarýnýn en olgunlaþtýðý aþama olarak nitelemektedir. Yani
kapitalizmin uzlaþmaz çeliþkileri en had safhadadýr.)
Ekonomisini olaðanüstü derecede militarize etmiþ olan Yankee emperyalizmi, bu durumun doðal sonucu olarak, dünya
çapýnda saldýrganlýðýný, kudurganlýðýný korkunç bir seviyede artýrmýþ,
Pentagon bir yandan CIAnýn komplolarý ile sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde temsili demokrasileri bile rafa kaldýrtarak, militarist
rejimlerin kurulmasýný saðlarken, öte yandan, milli kurtuluþ
savaþlarýnýn yürütüldüðü ülkeleri cehenneme çevirmek için bütün
güçlerini seferber etmiþtir.
Emperyalizmin stratejik planda çökerken, taktik planda gücünü ve saldýrýsýný artýrmasý esprisi budur.
Bilimsel ve teknik devrim çaðýnda, uluslararasý kapitalizm
pazar darlýðýndan dolayý, korkunç seviyeye gelmiþ olan krizini geçici
olarak gidermek amacýyla, dýþta, eski sömürme metodlarýnda deðiþiklikler yapmýþtýr dedik. (Bu, eski metodlarýný terkettiði anlamýnda
yorumlanmamalýdýr. Bugün, her iki biçim birlikte iþlemektedir. Ancak aðýrlýk yeni biçimlerindedir.)
Bizim pratiðimizi birinci dereceden ilgilendiren bu konu üzerinde etraflýca duralým.
I. ve II. genel bunalým dönemlerinde uluslararasý kapitalizmin pazarlarý, III. bunalým döneminde olduðu gibi iyice daralmýþ
deðildi. Daha önce belirttiðimiz gibi, teknoloji ve de sermayenin
yoðunlaþýp, temerküzü bu seviyede deðildi. Bu yüzden uluslararasý
kapitalizm, sömürge ülkelere emtia ihracý ve nakit sermaye ihraç
ve transferi ile pazar sorununu halledebiliyordu. Onun için dünya
bu kadar küçülmüþ (pazarlar daralmýþ) ve de talep eksikliði bugünkü korkunç seviyeye gelmiþ deðildi. Bu bakýmdan emperyalizmin
sömürge ülkelerde pazar geniþletmesi diye bir sorunu yoktu. Mevcut yapý korunarak tabi belli ölçülerde feodalizm çözültülüp,
komprador-burjuvazi yaratýlmýþtý feodalizmle ittifaka giren emperyalizm sömürüsünü rahatlýkla sürdürebiliyordu.
Feodalizme karþý, feodal sopa ile sömürülen halkýn, özellikle hemen hemen serf statüsünde olan köylülerin çeliþkiler çok
keskin spontane patlamalarýný ve isyanlarýný örgütleyen proleter
devrimcilerin mücadelesini, komprador-burjuvazi-feodal mütegallibe yönetimi zayýf merkezi otorite engelleyemez duruma geldiði
zaman ki çoðu zaman pratikte böyle oldu emperyalist iþgal açýk
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þeklini alýyordu. Zaten bu ülkelerde, emperyalist devletler, ticari
iþlerini güven altýnda tutmak, öteki emperyalist ülkelerin kendi pazarlarýna el atmalarýný engellemek için, stratejik yerlerde, özellikle
limanlarda ve ana haberleþme merkezlerinde askerlerini bulundurarak fiili kontrolü elinde tutmaktaydý. (Zaten ülkenin stratejik
merkezlerinde emperyalizmin fiili durumu mevcuttu.)
III. bunalým döneminde ise, emperyalistlerarasý iliþkilerde deðiþiklikler olmuþtur.
Ýkinci olarak, metropollerde sermayenin had safhaya varan
yoðunlaþmasý ve temerküzünün oluþturduðu, talep yetersizliði
ve de özellikle II. yeniden paylaþým savaþýndan sonralarýný kaplayan anti-emperyalist ve millici akýmlar, zorunlu olarak emperyalizmin sömürü metodunda deðiþiklikler yapmýþtýr. Bu deðiþiklikler
emperyalizmin çirkin yüzünün saklanmasý ve de sömürge ülkelerde pazar geniþletilmesini amaçlayan yeni-sömürgecilik metodlarýdýr.
Yeni-sömürgeci metodlarýn temelinde, emperyalist tekellerin aç gözlü sömürü politikasýna cevap verecek þekilde, sömürge
ülkelerde meta pazarýnýn geniþletilmesi, yukardan aþaðýya kapitalizmin bu ülkelerde hakim üretim biçimi olmasý, merkezi güçlü
otoritenin egemen olmasý sonucunu doðurmuþtur.
Yukardan aþaðýya demokratik devrim belli ölçülerde
gerçekleþtirilmiþ; üst yapýda feodal iliþkiler genellikle muhafaza
edilirken (emeðin feodal sömürüsü sürdürülüp, feodal ideolojiler
muhafaza edilirken) alt yapýda kapitalizm egemen unsur haline
gelmiþtir (pazar için üretim).
Bu da, bu ülkelerde, hafif ve orta sanayinin kurulmasý ve de
yerli tekelci burjuvazinin (emperyalizmin en gözde müttefiki olarak) oluþmasý ve geliþmesi demektir. Ancak geliþen yerli-tekelci
burjuvazi, iç dinamikle deðil, emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ
olarak geliþmiþtir. Böylece I. ve II. genel bunalým dönemlerinde bu
ülkeler için dýþsal bir olgu olan emperyalizm bu dönemde ayný
zamanda içsel bir olgu haline gelmiþtir.5 (Gizli iþgal esprisi)
Emperyalizmin, yukarda bahsettiðimiz sonucu doðuran yenisömürgecilik metodunu çok kýsa özetleyelim.
5
Bu deðiþikliði dikkate almayan sözde sosyalist tahlillere göre, Türkiye öteki sömürge
ülkeler gibi deðildir. Hatta bazýlarýna göre, iþgal nispidir. Kimileri bu yanlýþ deðerlendirmeden sosyalist devrim stratejileri çýkartýrken, bir kesimi de sovyetik modele uygun devrim
tablolarý çizmektedirler.
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Yankee emperyalizmi, özellikle 1946dan sonra, yeni-sömürgecilik metodunu geliþtirdi. Ve bu yeni-sömürgecilik politikasýný,
Truman, Marshall doktrinleri ve askeri paktlarla, ikili anlaþmalarla
tezgahladý.
Bu politikanýn esasý, daha az masrafla, daha geniþ pazar imkaný saðlayan, daha sistemli ve ulusal savaþlara yol açmayacak,
daha üst seviyeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla
tatmin etmeye dayanmaktadýr. En temel metodu, sermaye ihraç
ve transferinin terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin 5-6 elemaný arasýnda yeni bir oran yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi nakit
sermaye ihracý, sermayenin isim, patent hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde özellikle 1960dan
sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit sermaye ihracýnýn dýþýndaki
sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.
Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, yabancý nakit sermaye
oranýnýn yerli nakit sermayeye oranla çok az olduðu fakat mutlak
dýþa baðýmlý birçok sanayi kuruluþu mevcuttur. (Örneðin oto sanayi)
Birkaç yüzde yüz dýþa baðýmlý temel sanayi tesisi kurulmakta ve
bunlara baðýmlý olmaya mahkum hafif ve orta sanayi belli ölçülerde geliþtirilmektedir.6 (Bu sanayi kuruluþlarýnýn temelinde ise,
6
III. bunalým döneminde, emperyalizmin sömürü metodunda yaptýðý deðiþikliði, yani
yeni-sömürgeciliðini, bu dönemin muzaffer proleter devrimcilerinden Che Guevara,
1961de Verde Olive dergisinde yayýnlanan Küba: Bir Ýstisna mý, Yoksa Emperyalizme
Karþý Savaþýn Öncüsü mü? makalesinde þu þekilde belirtmektedir:
... hâlâ ayakta duran eski feodal yapýlarý yýkmak ve milli burjuvazinin en ileri unsurlarý
ile ittifak kurmak onlarýn da (emperyalistlerin de) iþine gelmektedir. Bazý mali reformlar
yapmaya, toprak mülkiyeti rejiminde bazý deðiþiklikler meydana getirmeye, tercihen tekniði
ve hammaddeleri ABDden ithal edilen tüketim mallarýna dayanan mutedil sanayileþmeye
bir itirazlarý bulunmamaktadýr.
En mükemmel formül, milli burjuvazinin yabancý çýkarlarla iþbirliði yapmasýdýr; böylece birlikte o ülkede yeni sanayiler kurarlar, bunlar için gümrük indirimleri elde ederek
bu sayede rakip emperyalist ülkeleri tamamen bertaraf ederler ve ayrýca bu suretle elde
ettikleri kârlarýn gevþek kambiyo yönetmeliklerinin himayesinde ülkeden dýþarýya çýkmasýný
saðlarlar.
Bu çok yeni ve daha akýllýca sömürü sistemi sayesinde, (milliyetçi) ülkenin bizzat
kendisi, muazzam kârlara imkan veren imtiyazlý gümrük tarifeleri çýkarmak suretiyle
ABDnin çýkarlarýný korumayý üzerine alýr. (Tabi Amerikalýlar bu kârlarý gerisin geriye
ülkelerine götürürler.) Malýn fiyatý da böylece ortada rekabet diye birþey kalmayýnca
tekeller tarafýndan tayin edilir. Bütün bunlar Ýlerleme Ýçin Ýttifak Projesinde yansýr. Bu
ittifak, emperyalizmin ülkedeki devrim þartlarýnýn geliþmesini durdurmak için, kârlarýn
küçük bir kýsmýný milli sömürücü sýnýflar arasýnda daðýtmak teþebbüsünden baþka birþey
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yabancý sermayenin nakit sermaye dýþýnda kalan elemanlarý yatmaktadýr.)
Kýsaca özetlediðimiz bu yeni-sömürgecilik metodu, bir yandan emperyalizmin ülkeye iyice yerleþmesi (yani emperyalizmin
sadece dýþsal bir olgu deðil ayný zamanda içsel bir olgu haline gelmesi) sonucunu doðururken, öte yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde,
geçmiþ dönemlere kýyasla, izafi olarak feodalizmin etkin olduðu,
eski sömürgecilik dönemine kýyasla belli ölçülerde pazarýn geniþlemesine paralel olarak toplumsal üretim ve nispi refahý artýrmýþtýr.
Bunun sonucu olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülke içindeki çeliþkiler görünüþte yumuþamýþ (feodal döneme kýyasla) halk kitlelerinin düzene karþý tepkisi ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur. Emperyalist iþgal gizlendiði için emperyalizm ayný zamanda içsel bir olgu haline geldiði için halk kitlelerinin milliyetçi
tepkileri, gavura alerjisi nötralize olmuþtur. Merkezi devlet aygýtý,
geçmiþ döneme kýyasla çok güçlenmiþ ve ittifak projeleri, ikili anlaþmalar, askeri pakt iliþkileri ile oligarþik devlet cihazý, devrimci iç
savaþ dikkate alýnarak militarize edilmiþtir. (Emperyalist yardýmlarýn 3/4ü askeri yardýmlardan oluþmaktadýr).
Ülke içinde pazarýn geniþlemesine paralel olarak þehirleþme,
haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi að gibi sarmýþtýr. Eski
dönemlerdeki halkýn üzerindeki zayýf feodal denetim emperyalizmin fiili durumu bütün ülke çapýnda deðil ticari merkezlerde ve
ana haberleþme yerlerindeydi yerini, çok daha güçlü oligarþik
devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin ordusu, polisi ve
de her çeþit pasifikasyon ve propaganda araçlarý ülkenin her köþesinde egemenliðini kurmuþtur.
Bütün bunlara, I. ve II. genel bunalým dönemlerindekilerle
kýyaslanmayacak þekilde, bu ülkelerde emperyalizmin ve oligarþinin
deðildir. Amaç, bu sýnýflarý en çok sömürülen sýnýflara karþý emperyalizmin saðlam müttefikleri haline getirmektir. Baþka bir söyleyiþle, ittifak, iç çeliþkileri mümkün mertebe
ortadan kaldýrmaya çalýþmaktýr.
Bunlarý söyledikten sonra Che, içinde bulunduðumuz dönemde, emperyalistlerarasý
çeliþkilerin savaþla çözümlenmesinin olanaksýz olduðunu belirterek, bizim gibi ülkeler
için kader tayin edici siyasi ve ekonomik bunalým olarak, emperyalizm ve yerli müttefiklerinin (Che yerli yerine milli kavramýný kullanmaktadýr) bu dönemdeki korkunç krizlerinin gerekli objektif þartý oluþturduðunu söylemektedir; Bugün için, tayin edici unsur,
emperyalizm ve milli burjuvazi cephesindeki kaynaþmadýr.
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propaganda araçlarýný korkunç seviyeye getirmesini, pasifikasyon
yöntemlerini geliþtirmesini ve geçmiþ dönemlerde milli kurtuluþ
savaþlarýndan edindiði tecrübeleri ilave etmek gerekir.
Artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim iliþkilerini buna ülkedeki kapitalizm iç dinamikle geliþmediði için, emperyalist üretim iliþkileri demek yanlýþ olmayacaktýr uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiþ, bu ülkelerdeki
halk kitlelerinin özellikle geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek, bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur. (Bu durum, pasifizmin, revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi
dayanaðýný teþkil etmektedir.)
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II.
OLÝGARÞÝK DÝKTA

Sanayi devriminden geçmiþ olan emperyalist-kapitalist ülkelerdeki yönetim de, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yönetim de
oligarþik yönetimdir. Ancak emperyalist-kapitalist ülkelerdeki kapitalizm gerici bir tarzda deðil (yukardan aþaðýya deðil), devrimci
anlamý ile, iç dinamiði ile geliþmiþ ve yerleþmiþtir. Dolayýsýyla, sadece
alt yapýda deðil, üst yapýda da burjuva demokratik iliþkiler egemen
olmuþ, feodal iliþkiler bertaraf edilmiþtir. Fakat tekelci dönemde,
kapitalizm serbest rekabet, milliyetçilik ve demokratik yönetim
ilkelerini bir yana iterek, yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarþik
diktayý ikame etmiþtir.
Ancak geçmiþ dönemlerde proletarya ve emekçi kitleler,
uzun süren kanlý mücadeleler ile demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olmuþlardýr. Emekçi sýnýflar gerek nitelik olarak, gerekse
de nicelik olarak güçlüdürler. Onun için bu ülkelerdeki oligarþi,
klâsik burjuva demokrasisini ve özgürlüklerini belli ölçülerde sýnýrlayabilmekte fakat asla özüne dokunamamaktadýr. Bu ülkelerdeki
oligarþinin niteliði finans oligarþisidir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik dikta ise, sadece finans kapitalin damgasýný taþýmamaktadýr. Çünkü ülkedeki kapitalizm, kendi
iç dinamiði ile deðil, yukardan aþaðýya geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla
yerli tekelci burjuvazi, daha baþtan, çekirdek halindeyken emperyalizmle bütünleþerek geliþmiþtir. (Emperyalizm içsel bir olgu durumuna geldiði için bu oligarþi içindedir). Ancak bu geliþen tekelci-burjuvazi tek baþýna emperyalizmle ittifakýný sürdürerek emperyalist üretim iliþkilerini muhafaza edecek güçte deðildir. Dolayýsýyla, yabancý ve yerli tekellere zorunlu olarak baðlý olan toprak
burjuvazisi ve feodal kalýntýlarla yönetimi paylaþmaktadýr.
Oligarþik yönetim içinde, iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, emperyalizmin temel dayanaðý olmasýna raðmen, emperyalist üretim iliþkilerini muhafaza eden tek yerli sýnýf deðildir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik yönetim, rahatlýkla iþçi ve
emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam
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bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedirler. Buna sömürge
tipi faþizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile
icra edilir (gizli faþizm) ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý sürekli deðildir. Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman baþvurduðu bir yöntemdir.
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III.
DEVRÝMCÝ ÇÝZGÝ VE REVÝZYONÝZM

Kýsaca, III. genel bunalým döneminin karakteristiðini, emperyalizmin öteki genel bunalým dönemlerinden farklýlýðýný belirttik.
Bu dönemde, solda revizyonizm ve oportünizm iki þekilde
ortaya çýkmýþtýr.
Birincisi, bu dönemin karakteristik niteliklerine bakarak, Leninizmin, emperyalizm bir sistem olarak çökene kadar devam
edecek olan evrensel tezlerinin geçerliliðini yitirdiðini iddia ederek,
barýþçýl, pasifist devrim teorileri ortaya atmaktadýrlar.
Oysa emperyalizmin özü deðiþmemiþtir. Deðiþen emperyalistler arasý iliþki ve istismar biçimidir. Bu bakýmdan, emperyalist
dönemin Marksizmi olan Leninizmin evrensel tezleri, emperyalizm bir sistem olarak çökene kadar geçerlidir.
Ýkinci tip sosyal reformist çizgi, emperyalizmin deðiþen iliþki
ve istismar biçimini dikkate almayarak, teoriyi bir eylem kýlavuzu
olarak deðil de, tam bir dogma olarak almaktadýr. Onlara göre, silahlý propaganda biçimi temel mücadele olamaz. Leninizmde böyle
bir propaganda biçimi yoktur. Silahlý propaganda örgütleyici deðildir. Bu þekilde ele alýþ, her þeye silahýn ucundan bakmaktýr vs...
Bu konu üzerinde biraz duralým.
Bilindiði gibi, Marx ve Engels, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda,
proletarya-burjuvazi mücadelesinin bir ileri aþamaya geçebilmesi
ve de dünyada ilk proleter devriminin olabilmesinin, kapitalistler
arasý bir evren savaþýyla mümkün olabileceðini söylemiþlerdi. (Bkz.
Kesintisiz Devrim-I).
Emperyalist dönemde, bu dahiyane gözlemi, Lenin ve Bolþevikler dikkate alarak, dünyanýn ilk proleter devrimini yapmýþlardýr.
Lenin daha 1900lerde (Emperyalizm kitabýný yazmadan çok
önce) kapitalizmin sýçramalý ve dengesiz geliþme kanununun zorunlu olarak bir emperyalistler arasý savaþý doðuracaðýný ve bunun da,
kapitalizmin en zayýf halkasý olan Rusyada devrime yol açacaðýný
söylemiþti. Leninin öngördüðü devrim biçiminin temelinde, emperyalistler arasý zýtlýklarýn kesin olarak askeri plana yansýyacaðý
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görüþü yatar. (Bkz. Kesintisiz Devrim-I ve Leninizmin Ýlkeleri).
Bilindiði gibi, I. emperyalistler arasý evren savaþýnda, bu altüst oluþ aþamasýnda, dünya proletarya hareketi büyük bir sýçrama
yapmýþ ve dünyanýn 1/6sý sosyalist olmuþtur. II. emperyalist evren
savaþýnýn oluþturduðu alt-üst oluþ aþamasýnda ise, dünyanýn 1/3ü
sosyalist olmuþ ve sosyalizm dünya çapýnda büyük bir prestije sahip
olmuþtur.
II. Evren savaþýndan sonra, kapitalizm yeni bir bunalým dönemine girmiþtir. Bu dönemde, emperyalistler arasý zýtlýðýn savaþa
yol açmasý imkansýzdýr. (Daha önce belirttiðimiz nedenlerden dolayý).
Küba devrimi, çalýþma tarzýyla, takip ettiði rota itibariyle bu
tarihsel dönemin özelliklerinin bir sonucudur. Bir baþka deyiþle,
Marksizm-Leninizmin, bu tarihsel dönemin pratiðine uygulanmasýnýn bir sonucudur. (Küba proleter devrimi hariç bütün devrimler, iki
evren savaþýnýn alt-üst oluþlarý içinde olmuþtur). Silahlý propagandanýn temel mücadele biçimi olmasý ve de halkýn devrimci öncülerinin savaþý, Marksizm-Leninizmin evrensel tezlerinin bu
somut tarihsel durumun pratiðine uygulanmasý sonucu ortaya
çýkmýþ olan, bütün emperyalist hegemonya altýnda olan ülkelerin proleter devrimcilerinin bolþevik çizgisidir.
Ýþte, silahlý propagandayý temel alan ve öncü savaþý ile emekçi kitleleri devrim saflarýna çekerek, devrimci mücadelenin bir halk
savaþý ile zafere ulaþacaðýný tespit eden partimiz bu tesbiti, Marksizm-Leninizmin kýlavuzluðu altýnda içinde yaþanýlan tarihsel durumun iliþki ve çeliþkilerinin ve bu çeliþkilerin ülkemize yansýmasýnýn ýþýðýnda yapmýþtýr.
Gerek ülkemizdeki, gerekse de, dünyadaki pasifistler, silahlý propagandayý temel çarpýþma biçimi alarak öncü savaþýný sürdüren devrimci örgütlerin mücadelesine, bu bir avuç adamýn, hakim sýnýflarla düellosudur. Bu anarþizmin, narodnizmin çizgisidir,
Leninde böyle bir çarpýþma biçimi yoktur. Sorunu bu þekilde ele
alýþ, her þeye silahýn ucundan bakmaktýr... vs... demektedirler. Aslýnda teslimiyetçiliðe ideolojik kýlýftan baþka bir þey olmayan bu iddialarýn ciddiye alýnacak bir tarafý yoktur. Þu kadarýný söyleyelim
ki, bu dönemde bir devrim olmuþtur. Ve bu devrimi yapanlar, iþe
silahlý propagandayý temel çarpýþma biçimi olarak alýp, öncü savaþý ile baþlamýþlardýr. Bu tarihsel durumun bu Leninist çalýþma
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biçimini temel alan devrimci hareketler, bugün dünyanýn kýrlýk
bölgelerinde halklarýn kurtuluþ destanýný yazmaktadýrlar. Pasifistler
ise, gerek dünyada, gerekse de ülkemizde emperyalizmin ve
oligarþinin soldaki uzantýsý bir avuç grup olarak, emperyalizme karþý
kanla ateþle kurtuluþ destanlarý yazanlara karþý, söz düellosu
yapmaktadýrlar.
Bu tip çarpýþma biçiminin Leninde olmadýðýný söyleyen bu
pasifistlere en iyi cevabý Lenin vermektedir.
Sözü Lenine býrakalým:
Marksizm çarpýþma biçimleri sorunlarýnýn salt tarihsel bir incelenmesini gerektirir. Bu sorunu, somut tarihsel durumdan ayrý olarak ele almak, diyalektik maddeciliðin esaslarýnýn yeterince kavranmadýðýný gösterir. Ýktisadi evrimin deðiþik aþamalarýnda, siyasal-ulusal-kültürel canlý koþullardaki deðiþmelere baðlý olarak deðiþik
mücadele biçimleri ortaya çýkar, bunlar baþlýca çarpýþma biçimleri olurlar; bunlarla ilgili olarak ikinci
derecede, tamamlayýcý mücadele biçimleri de deðiþir.
(Lenin)
Evet, yaþanýlan somut tarihsel durumda (emperyalizmin III.
bunalým döneminde) ve de iktisadi evrimin (emperyalizmin) deðiþik aþamalarýnda siyasal, ulusal-kültürel canlý koþullardaki deðiþmeleri dikkate almadan Marx, Engels, Lenin, Stalin, Maonun yapýtlarýndan, pratikten kopuk, mekanik olarak çalýþma tarzlarý tespit
edenler, iyi birer marksolog olabilirler, ama asla proleter devrimcisi olamazlar.
Oportünizmin her türü ile devrimci çizgi arasýndaki temel
farklýlýk, temel mücadele biçiminin seçiliþinde ortaya çýkar. Bilindiði gibi hakim sýnýflara karþý yürütülen proleter devrimci mücadele
çok yönlüdür. Bu çok yönlülük literatürde iki ana baþlýk altýnda
toplanýr:
a) Barýþçýl mücadele metodlarý (uzlaþýcý demek deðildir)
b) Silahlý aksiyon metodlarý.
Emperyalizmin iþgali altýnda olan ülkelerde emperyalizm ve
oligarþiye karþý mücadele nasýl yürütülecektir? Oligarþi ile halkýn
memnuniyetsizliði ve tepkileri arasýndaki suni denge hangi mücadele biçimi temel alýnarak bozulacaktýr? Halký devrim saflarýna çekmek için hangi mücadele metodunu temel olarak seçeceðiz? Geniþ
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bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn temel aracý hangi
mücadele biçimi olacaktýr?
Ýþte, devrimci çizgi ile oportünist çizgiyi, devrimci teoriyi,
ortodoks ideolojik-politik sözebeliðinden ayýrt eden temel ölçü
buradadýr.
Devrimci mücadeleyi, yaþadýðýmýz dönemde, evrim ve devrim aþamalarý diye kesin çizgilerle ayýran, uluslararasý
revizyonizmin, pasifizmin bu soruya cevabý þudur: (Aralarýndaki
ayrýlýklar ne olursa olsun, þehirleri temel alandan, kýrlarý temel alana kadar.)
Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil gereksinmeleri
etrafýnda, kitleleri örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere
siyasi bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi kitlelerin
ekonomik ve demokratik hak ve istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe yönlendirme.
Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanýlamadýðý rafa kaldýrýldýðý daha doðru bir deyiþle oligarþi tarafýndan kullanýlmasýna
izin verilmediði, ordusu, polisi ve diðer güçleri ile emekçi kitlelere tam bir tenkil politikasýnýn izlendiði bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, bu tip klâsik kitle çalýþmasý ile ekonomik ve demokratik
mücadeleyi, politik mücadeleye dönüþtürmek isteyen örgütler,
düþmanýn askeri üstünlüðü ve baskýsý karþýsýnda, güçsüzlüðe
düþecekler, giderek de iyice saða kayacaklardýr.
Bu yol oligarþik diktatörlük ile halktan gelen baský arasýnda kurulmuþ olan suni dengeyi bozacak yerde onu devam ettirecektir. (Che)
Evet, devam ettirecektir. Elbette bu yoldan gidildiðinde de
görünüþte bazý ilerlemeler olacaktýr. Ancak bu yolun savunucularý,
giderek baþlangýçta savaþçý niteliklere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek, yozlaþacak ve giderek bürokratlaþacaklardýr.
Yitirilen devrimci öz ve de pasifize edilmiþ beþ-on emekçi; iþte bu
7
Bu çizginin kitleleri bilinçlendirme politikasý:
 Merkezi periyodik bir yayýn organý (siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir
aracý olarak)
 Broþürler
 Nakil görevini yapan merkezi organýn daðýtým þebekesinde, mahaller birim alýnarak
örgütün bürokratik kademelerini kurmak
 Ve de sözde askeri hareketlerin (silahlý propaganda deðil) asgari örgütlenmesi.
Bütün bunlara revizyonistler stratejik örgütlenme derler. Önce bu sözde stratejik
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görüþün yolu basitleþtirilince budur.7
Bu görüþ, þehir proletaryasýnýn anahtar rolü oynadýðý ayaklanma ile sonuca gidilen Sovyet devriminde olduðu gibi evrim
aþamasýný uzun, devrim aþamasýný ise kýsa bir aþama olarak gören
görüþtür.
Bu mücadele biçimini temel alan örgütler giderek, devrimci milliyetçilerin koltuðu altýna girecek ve onlarýn yönetiminin ülkede
demokratik hak ve özgürlükleri saðlayacaðýný ve bu ortamda da,
ekonomik ve demokratik mücadelelerin etrafýnda kitleleri örgütleyip bilinçlendireceklerini düþüneceklerdir.
Mesela, ülkemizdeki (x) grubu, siyasi gerçekleri açýklayan
bir yayýn organý etrafýnda toplanýp fabrika, vs. yerlerde üslenmeye
çalýþarak, ekonomik ve demokratik kitle hareketlerinin içine girerek, buradan hareketle kitleleri devrim saflarýna çekmeye çalýþýrlarken, yani bu tip mücadele biçimini temel alýrlarken, öte yandan
örgütlenmelerine para saðlamak amacý ile bir-iki soygun yapmýþlar
ve bir-iki sabotaj ve suikast teþebbüsünde bulunmuþlardýr. (Ancak
yapýlan bu silahlý eylemler, silahlý propaganda deðildir.)
örgütlenme için çalýþýlýr.
Ancak oligarþinin aðýr baský ve tenkil politikasýnýn aðýr þartlarý altýnda:
 Merkezi periyodik yayýn organý ve broþürler çýkarmak;
 Klâsik sözde kitle çalýþmasý ile devrimin taze kuvvetlerini oluþturmak.
Henüz oluþum halinde olan ve asla da stratejik örgütlenme aþamasýnda olmayan örgütün yöneticilerinin ve önde gelen üyelerinin çalýþmalarýný, dergi ve broþürler çýkarmaya
ve de daðýtmaya teksif eder.
Karþý-devrimin baský þartlarý altýnda örgüt bir türlü silaha sarýlacak seviyeye gelemez.
Zaman geçer. Asgari örgütlenme için þartlar bir türlü hazýr olmaz. Giderek örgüt tam bir
bürokratizmin bataðýna saplanýr. Üyelerdeki savaþçý ruh (eðer varsa) yiter; elemanlar
merkezi organýn çýkmasýný bekleyen gazete bayilerine dönerler. Daðýtýlmasý güç, okuyucusu
fazla olmayan gazete bayileri halinde iþçi-köylü bölge komiteleri iki-üç sözde yönetici
pasifistin gevezelik, entellektüel tartýþma ve de rapor alan-rapor veren bir bürokratik mekanizmasý haline döner.
Aþýrý gizlilik ile laçkalýk beraber gider. Ýllegalitenin çarklarý pasifizm adýna döner.
Arada bir hazýrlop para gasbý iþi olursa, merkez birkaç kiþiyi tayin ederek bu iþin yapýlmasýný
organize eder. Böylece örgütün çok yönlü çalýþmayý baþarý ile yürüttüðü kanýsýna varýlýr.
Haftalar, aylar stratejik örgütlenmeyi ve de askeri eylemler için asgari örgütlenmeyi tamamlama hikayesi ile, büyük iþler planlanýyor havasý içinde, gevezelik, yazý-çizi iþleri ile geçer.
Ýþte silahlý mücadeleye sözde evet diyen pasifizmin çalýþma tarzý pratikte budur.Yaptýðý
bütün iþ, ideolojik mücadele paravanasý altýnda, emperyalizm ve oligarþiye karþý, halkýn
devrimci savaþýný sürdüren devrimcileri eleþtirmek, onlara kara çalmaya çalýþmak, silahlý
propagandanýn saðladýðý sempatiyi, kafalarý bulandýrarak daðýtmaya çalýþmaktýr. Oportünizmin emperyalizmin soldaki uzantýsý olmasý esprisi budur.
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Ve bu çalýþma tarzý içinde olan (x) grubu bütün ümitlerini
devrimci-milliyetçi bir cuntaya baðlamýþtý. Çünkü bu cunta, 27
Mayýs Anayasasýný fiilen iþler hale getirecek, 141-142yi kaldýracak
ve temel olarak aldýklarý mücadele biçimine uygun bir ortam
yaratacaktý.
Devrimci görüþ:
Oligarþi ile halkýn düzene karþý memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri arasýnda kurulmuþ olan suni dengeyi bozmanýn, kitleleri devrim saflarýna çekmenin temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarþik diktatörlük isterse temsili görünüm içinde olsun tarafýndan terörle bastýrýldýðý merkezi otoritenin ordusu, polisi, vs. ile
devgibi güçlü olarak halk kitlelerine gözüktüðü, gizli iþgalin var
olduðu bu ülkelerde, kitlelerle temas kurmanýn, onlarý geniþ bir
siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile devrim saflarýna kazanmanýn temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Silahlý propaganda, askeri deðil politik mücadeledir. Ferdi deðil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda,
pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklýdýr.
Silahlý propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle,
emekçi kitlelere elle tutulur, gözle görülür maddi ve somut eylemlerden hareketle, soyuta gider. Maddi olaylar etrafýnda siyasi gerçekleri açýklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara politik hedef gösterir. Silahlý propaganda, halkýn düzene karþý olan memnuniyetsizliðini ajite eder, onlarý emperyalist beyin yýkamanýn giderek etkisinden kurtarýr. Önce kitleleri sarsar, giderek de, bilinçlendirir. Merkezi otoritenin görüldüðü gibi güçlü olmadýðýný, onun kuvvetinin
herþeyden önce yaygara, gözdaðý ve demagojiye dayandýðýný gösterir.
Silahlý propaganda, herþeyden önce, günlük maiþet derdi, vs. içinde kaybolan, emperyalist yayýnla þartlanmýþ, düzenin
þu veya bu partisine umudunu baðlamýþ kitlelerin dikkatini
devrim hareketine çeker, uyuþturulmuþ, pasifize edilmiþ kitlelerde kýpýrdanma yaratýr.
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Ýlk dönemde, yoðun saðcý propagandanýn (oportünist yayýn
da dahil) etkisi ile kitlelerdeki þaþkýnlýk ve tereddüt, giderek devrim hareketine karþý sempatiye, eylemler karþýsýnda, yüzündeki
adalet maskesini bir kenara atarak baský ve terörünü halkýn
üzerinde görülmedik derecede artýran oligarþinin çirkin yüzünü
görerek ona karþý anti-patiye dönüþür.
Silahlý propagandayý temel alan örgüt, giderek ezilenlerin
tek umut kaynaðý olur. Bir yandan iþsizliðin ve pahalýlýðýn giderek
artmasý halkýn memnuniyetsizliðini had safhaya ulaþtýrýrken, silahlý
propagandanýn karþýsýnda baský ve terörünü iyice artýran, halkýn
giderek bütün demokratik haklarýný rafa kaldýran oligarþi, baþta
aydýnlar olmak üzere bütün halkýn nazarýnda, deðer yitimine uðrar.
Gerilla savaþýný baþarý ile yürüten parti, önce soldaki çeþitli oportünist fraksiyonlarýn etkisi altýnda kalmýþ olan halkýn uyanýk kesimlerini etrafýnda toplayacak, soldaki parazitleri giderek temizleyecektir. Pasifistlerin kafalarýný karýþtýrdýðý unsurlar iþçi, köylü, öðrenci giderek, silahlý propagandanýn etrafýnda toplanacaktýr. Yani
silahlý propaganda önce solu toplayacaktýr. Baþlangýçta çeþitli eðilimlerin etkisi altýnda olan samimi unsurlar tek bir strateji etrafýnda
toplanacaklardýr.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþý ile psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir.
Temel mücadele biçiminin bu þekilde ele alýnmasý, elbetteki öteki mücadele biçimlerinin ihmal edilmesi demek deðildir.
Silahlý propagandayý temel alan örgüt, öteki mücadele biçimlerini
de gücü oranýnda ele alýr. Ancak öteki mücadele biçimleri talidir.
Silahlý propaganda, temel mücadele biçimidir. Bu ekonomik ve
demokratik kitle hareketlerine seyirci kalýnmasý demek deðildir.
Örgüt, gücü oranýnda, ekonomik ve demokratik hak ve istemler
etrafýnda kitleleri örgütlemeye çalýþýr. Oligarþiye karþý her çeþit tepkiyi yönlendirmeyle uðraþýr. Ancak baþlangýçta asla her yere koþmaz, gücünü aþan silahla güven altýna alýnamayan kitle hareketlerinin içine girmez. Gücüyle orantýlý olarak silahlý propagandanýn dýþýndaki, bilinçlendirme, siyasi eðitim, propaganda ve örgütlendirme iþleri ile uðraþýr.
Klâsik politik kitle mücadelesi ile silahlý propaganda birbirini izler ve birbirinin içinde, birbirine baðýmlýdýrlar, her biri
diðerini karþýlýklý etkiler.
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Silahlý propagandanýn dýþýndaki öteki politik, ekonomik, demokratik mücadele biçimleri silahlý propagandaya
tabidir ve silahlý propagandaya göre biçimlenirler. (Tali mücadele biçimleri temel mücadele biçimine göre þekillenir. Yani silahlý
propagan- da metodlarýna göre þekillenir).
Ýþte silahlý propagandayý temel, öteki politik, ekonomik ve
demokratik mücadele biçimlerini, bu temel mücadele biçimine
tabi olarak ele alan devrimci stratejiye, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisi denir. (Bu stratejinin örgütü de, ideolojik mücadeleyi bir
polemik aracý olarak ele almaz. Ýdeolojik mücadeleyi, kendi kadrolarýnýn siyasi eðitimi olarak ele alýr).
Ýþte III. bunalým döneminde, emperyalizmin iþgali altýnda
olan ülkelerin solundaki devrimci ve revizyonist çizgilerin görüþleri
özetle budur. Kýsaca özetlersek: Bu ülkelerde proleter devrimci
adý altýnda iki tip sapma görülmektedir.
1) Revizyonist, Klâsik Ortodoks Çizgi:(Karakteristikleri)
Askeri yan ile politik yaný birbirine zýt þeylermiþ gibi görüp,
askeri yanýn küçümsenmesi. Þehir proletaryasýnýn siyasi iþlevini,
proletaryanýn anahtar rolü oynadýðý sovyetik modelin ýþýðý altýnda
görerek, aþýrý abartma. Silahlý propagandanýn prestij kazanmasý
üzerine solda prestij kaybýna maruz kalan bu örgütler, sonradan
gerilla yapan bir þube de açmýþlardýr. Tabiî bu gerilla hikaye olmuþtur.
Milli bir krizin ülkede olmasýna raðmen barýþçýl mücadele
metodlarýnýn temel alýnmasýnýn ve de evrim ve devrim aþamalarýnýn
kesin çizgilerle ayrýlmasýnýn, Öncü Savaþýnýn reddinin oluþturduðu
kendiliðindencilik.
2) Bu görüþe tepki olarak doðan, Küba Devriminin yanlýþ
yorumlanmasýnýn sonucu ortaya çýkan militan sol çizgi; Fokocu
Görüþ: Þehir-kýr iliþkilerini, silahlý propaganda ve öteki mücadele
biçimlerini diyalektik bir bütün olarak görmeyen, tek ve bütün
olarak kýrlarý ve silahlý propagandayý alan, þehirlerin ve öteki mücadele biçimlerinin tali rolünü önemsemeyen bir görüþtür. Bu
görüþün temelinde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki milli krizin en olgun bir þekilde deðerlendirilmesi, öncünün mücadelesi ile köylülerin derhal silaha sarýlarak, savaþýn kýsa zamanda Halk Savaþýna
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dönüþeceði düþüncesi yatmaktadýr.
Dolayýsýyla bu çizgi de sol bir kendiliðindenciliktir.Ancak
bu görüþün savunucularý, hayatýn gerçekleri karþýsýnda bu yorumlarýnýn gerçekçi olmadýðýný anlayarak, hýzla bu görüþü
terketmiþ- lerdir. Dünyada bugün hemen hemen fokocu anlayýþ
içinde olan silahlý propaganda örgütleri yok gibidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKÝYENÝN TARÝHÝ-SOSYAL-EKONOMÝK ÖZELLÝKLERÝ
VE PRATÝÐÝMÝZE ÝLÝÞKÝN SORUNLAR

I.
MERKEZÝ FEODAL OSMANLI DEVLETÝ
Osmanlý devletini iki aþamada ele almak gerekir: a) Askeri
Merkezi Feodal Osmanlý Ýmparatorluðu. b) Komprador-Feodal Osmanlý Devleti.
Osmanlý toplumu, klâsik feodal bir bünyeye sahip olmamasýna raðmen feodal bir devletti. Tam deyimiyle özellikle 15.
yüzyýldan sonra toplumsal yapý; askeri merkezi-feodal bir yapýydý. Topraða baðlý reaya üretiyor; artý-ürün, ikincil dereceden feodaller
aracýlýðýyla merkezi otorite tarafýndan ele geçiriliyordu. Stratejik ticaretin yollarýnýn Osmanlý feodalizminin elinde olmasý ve dýþ talan,
iç talanýn iç sömürünün keskin olmamasýný saðlýyordu.
Bu durum ve mevcut feodal yapýnýn klâsik tipte olmamasý
iç çeliþkileri belli ölçülerde yumuþatýyordu. (Yani üretici güçlerle
feodal üretim iliþkileri arasýndaki çeliþki kýsa bir dönemde had
safhaya gelecek kadar keskin olmadý). Kapitalizm yavaþ yavaþ uç
vermeye baþlarken, çeliþkiler keskinleþme sürecine girerken Avrupa
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kapitalizminin dýþ müdahalesi ile bu engellenmiþ, yerli kapitalizm
geliþememiþtir.8
Avrupa kapitalizminin bir sömürü sahasý haline geliþinde bu
zayýf oto-dinamizm þüphesiz önemli rolü oynamýþtýr.
Osmanlý toplumunun Avrupa kapitalizminin bir açýk pazarý
haline gelmesi 18. yüzyýlýn sonlarýna doðru olmuþtur. (1838 Balta
Limaný Anlaþmasý ile bu durum resmileþmiþtir.) Bu yýllar ayný
zamanda merkezi otoritenin zayýflayýp feodal mahalli birimlerin
gücünü artýrdýðý yýllardýr.
Osmanlý toplumu, 18. yüzyýldan itibaren hýzlý bir sömürgeleþme sürecine girmiþ, devlet hýzla kompradorlaþmýþ, rüþeym halinde
yerli kapitalizm Avrupa kapitalizminin rekabetine dayanamayarak
kavrulmuþ, ekonomi, feodal-komprador bir yapýya sahip olmuþtur.
Bu feodal-komprador ekonomik yapýnýn önemli özelliklerinden birisi de, uluslaþmayý yürütecek, feodal veya yarý-feodal
8
18. yüzyýlda,Osmanlý toplumunda toplumun iç dinamiðine iliþkin engelleyici
faktörlerin bulunmamasýna raðmen feodal üretim biçimine kýyasla daha ileri bir üretim
biçimi olan kapitalizmin oluþumu kendisini göstermiþ.
a) Tarým, zanaat ve ticaret birbirinden ayrýlmýþ, belli bir ticari ve tefeci sermaye
birikimi meydana gelmiþ;
b) Verimli yatýrýmlara yönelik zihniyet geliþmiþ ve
c) Serbest iþ gücü doðmuþ;
d)Belli bir sermaye birikimini elinde tutan ve verimli yatýrýmlara yönelen yerli burjuvazi
çekirdekleþmiþtir.
Denilebilir ki, Osmanlý toplumunun oto-dinamizmi güçlü olmamasýna raðmen
kapitalizmin baðýmsýz geliþmesi, sanayi devriminin yapýlabilmesi için elveriþliydi.Kapitalist
düzene geçilememesinin ve Avrupa kapitalizminin sömürü sahasý olmasýnýn nedenlerini
þu þekilde özetleyebiliriz:
a)Dünya ticaretinin mihraký durumunda olan Anadolunun yeni deniz yollarýnýn
bulunmasý ile bu özelliðini yitirmesi, deniz ticaretinin önem kazanmasý;
b) Avrupanýn Asya, Afrika, Amerika ve Hindistanýn insan gücü ve doðal kaynaklarýný
yaðmalayarak elde ettikleri büyük sermaye birikimi;
c) Avrupada vurucu gücü büyük, ateþli silahlarla donatýlan profesyonel ordularýn
kurulmasý vs.
Bütün bunlar Batý-Avrupa ülkelerinin toplumsal yapýlarýnda ileriye doðru atýlýmýn,
modern kapitalizmin oluþumunun sýçrama tahtasý olurken, Osmanlý toplumunun kapitalist
düzene geçmesine dýþ engel teþkil etmiþlerdir. (Daha geniþ bilgi için Bkz. Savunma)
9
Modern bir sosyal sýnýf olmayan küçük-burjuvazi açýk iþgal þartlarý hariç emekçi
halk kitlelerini uyandýrýp, onlarý yüzyýllarýn feodal uyuþukluðundan kurtaracak güçlü bir
devrimci hareket yaratma kabiliyetinden yoksundur. Bu bakýmdan Osmanlý milliyetçi
asker-sivil aydýnlarýn bulanýk milli ve devrimci hedeflere yönelik hareketleri daima zayýf
ve cýlýz olmuþ, halk kitleleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olamamýþ, genellikle kitleler
bu hareketlerin seyircisi olmuþlardýr.
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toplum karakterinden, gelenek ve törelerinden doðan sosyal, psikolojik ve de kültürel oluþumun etkisi altýnda uyuyan halk kitlelerini
harekete getirecek, ilerici ve demokratik düþünceyi yaygýnlaþtýracak
güçte devrimci burjuvazinin olmayýþýdýr. Bu görev zorunlu olarak
küçük-burjuvazinin omuzlarýna yüklenmiþtir.9 Bir baþka deyiþle,
Osmanlý feodalizminin klâsik bir bünyeye sahip olmayýþýnýn oluþturduðu zayýf oto-dinamizm askeri feodal devletin katý merkeziyetçiliðinin oluþturduðu imtiyazlý geniþ bürokrasinin adeta bir sýnýf
gibi hareket kabiliyetini doðurmasýdýr.
Merkezi feodal devletin, 18. yüzyýlda içte yavaþ yavaþ merkezi etkinliðini kaybederek, mahalli mütegallibenin iktidar gücünü
artýrmasý ve dýþ müdahale ile merkezi feodal devletin dayanamayarak ittifaka girip, kompradorlaþmasý, bu imtiyazlý kapýkulu zümresi
içinde iki akým ortaya çýkarmýþtýr. Kapýkulunun Avrupa kapitalizminden paylar alan, imtiyazlý üst tabakasý, sultan ailesi ile birlikte
hýzla kompradorlaþmýþlardýr. Galata bankerleri, kompradorlaþmýþ
saray ve kapýkulunun (feodal komprador devlet) üst kesimi, batý
sömürüsünden oldukça önemli paylar alan imtiyazlý gerici ittifaký
oluþturuyordu.
Batý Avrupa kapitalizminin talaný ile hýzla eski imtiyazlarýný
kaybeden, eski þanlý ve imtiyazlý dönemlerinin özlemini çeken
kapýkulunun bu tayfasý devletin bu yeni sürecinden memnun olmadýlar. (Bunda mahalli mütegallibenin gücünü artýrmasý da etkilidir).
Eski imtiyazlý günlerin özlemi ile feodal-komprador akýma karþý
önce Osmanlýlýk, sonra da Avrupada geliþen, milliyetçilik akýmýnýn etkisi ile Türkçülük bayraðý altýnda tavýr aldýlar. Ancak bu
zümre karakteri gereði hedefleri daima bulanýk, eylemleri de direkt sonuca gidecek eylemler deðildir. Avrupa kapitalizmi bu zümre
içinde kendine ajanlar bularak, temelde kendi istismarýný daha da
geniþleten sahte devrimci hedeflere Turancýlýk, vs. gibi çoðu kere
rahatlýkla kanalize edebilmiþtir. Hatta zaman zaman feodalitenin
tepkilerine karþý, bu zümreyi bir tehdit aracý olarak bile kullanabilmiþtir.
Sonuç olarak:
1) Avrupanýn coðrafi ve teknik keþiflerinden istifade edip
kapitalizme geçmesi aþamasýnda, Osmanlý devleti zayýf oto-dinamizminden dolayý geç kalmýþtýr. Dolayýsýyla sömürgeleþme sürecine
girmiþtir.
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2) Osmanlý feodalizminin niteliðinden dolayý (klâsik anlamda feodal-serf iliþkisinin açýk ve kesin olmamasý ve de iç sömürünün
yumuþak ve gizli olmasý) isyancýlýk emekçilerde bir gelenek haline
gelmemiþtir. Merkezi feodal devlet dýþ talaný temel alýp, iç sömürüyü nispeten gizli ve yumuþak yürüttüðünden dolayý, Anadolu halkýna
bir yüce baba, bir hami gibi gözükebilmiþtir.
3) Merkezi feodal otoritenin çok güçlü olmasý (mahalli mütegallibe çok zayýf) devlet otoritesinin yenilmezliði ve karþý konulmazlýðýdüþüncesini kitlelerde fikri sabitlik derecesinde yerleþtirmiþtir.
Özetle söylersek, feodal devletin kompradorlaþma öncesi
dönemine kadarki süre içinde devlet halkýn babasý ve kerim
devlet olarak kitlelere görünmüþtür. Komprador-feodal devlet döneminde ise devletin kitlelere görüntüsü, ceberrutlaþmýþ, ancak
karþý-konulmazlýðý, yýkýlmazlýðý düþüncesi devam etmiþtir.
Ancak I. Milli Kurtuluþ Savaþý döneminde, açýkça iþgalci düþmanýn saflarýnda yer alan komprador-feodal devlete karþý Kuvay-ý
Milliyenin baþarýlý eylemleri ceberrut, yýkýlmaz, karþý-konmaz,
gücünü tanrýdan alan Osmanlý devletinin bu görünümünü yýkýp
atmýþtýr.
4) Ýç ve dýþ dinamiðin etkisi ile feodalizmin rahminden doðan
devrimci bir burjuvazi geliþememiþtir. Onun görevini zorunlu olarak küçük-burjuva aydýnlarý omuzlamýþlardýr.
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II.
KEMALÝZM

Kemalizm, emperyalizmin iþgali altýndaki bir ülkenin devrimci-milliyetçilerinin bir milli kurtuluþ bayraðýdýr. Kemalizmin özü,
emperyalizme karþý tavýr alýþtýr. Kemalizmi bir burjuva ideolojisi,
veya bütün küçük-burjuvazinin veyahut asker-sivil bütün aydýn zümrenin ideolojisi saymak kesin olarak yanlýþtýr.
Kemalizm, küçük-burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist bir tavýr alýþýdýr. Bu
yüzden, Kemalizm soldur; milli kurtuluþçuluktur. Kemalizm, devrimci-milliyetçilerin, emperyalizme karþý aldýklarý radikal politik tutumdur.10
10
Bu sorunun bu þekilde tespit edilmesi, 72nin Türkiyesinde gerilla savaþýný sürdüren
Partimizin (içinde bulunduðumuz devrimci öncü savaþý aþamasýnda) ittifaklar politikasý
açýsýndan son derece önemlidir. Küçük-burjuva aydýn çevrelerde asgari müþterek içinde
olacaðýmýz kimlerdir? Bu sorunun cevabý, Kemalizmin doðru tanýmlanmasýnda yatmaktadýr.
Ayrýca bu tanýmlama kitle çizgisinin tesbiti açýsýndan da önemlidir. Þöyle ki, Kemalizmi
bir ideoloji, asker-sivil aydýn zümrenin bir ideolojisi olarak ele alýrsak takip edilecek kitle
çizgisi ayrý olur; Kemalizmi asker-sivil aydýn zümrenin sol kanadýnýn, emperyalizme karþý,
milliyetçilik tabanýnda takýndýklarý, milli kurtuluþçu politik tutum olarak ele alýrsak ayrý
olur. Çaðýmýzda sosyalizmin dünya çapýnda sahip olduðu prestijden ve SSCBnin radikal
devrimci-milliyetçi hareketlerin baþ desteði olmasýndan dolayý, bugün devrimci-milliyetçiler
de kendilerini sosyalist olarak lanse etmektedirler. Bu nedenle ülkemizdeki pek çok
Kemalist bugün kendine sosyalist demektedir. Bilindiði gibi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
küçük-burjuvazinin niteliði, kapitalist-emperyalist ülkelerdekinden farklýdýr. Bu sýnýfýn
emperyalizme ve yerli hakim sýnýflara karþý tavrý homojen deðildir. Tavýr bakýmýndan bu
sýnýfý üç grupta mütalâa etmek gerekir. Bu gruplardan birisi, gerici ittifakýn içinde yer alýr,
biri de kontrol kulesine çýkarak sonucu bekler. Üçüncü grup ise, radikal-ulusal sýnýflarýn
hareketine katýlýr; milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist bir tavýr alýr.
Ýþte Kemalizm, küçük-burjuvazinin en sol, en aydýn kanadýnýn milli kurtuluþçu politik
tutumudur.
Bizim Öncü Savaþýndaki, küçük-burjuva aydýn çevrelerde asgari müþterek içinde
olabileceðimiz, hem dostluk, hem mücadele ilkesini uygulayacaðýmýz, müttefik sayacaðýmýz kesim, bu Kemalist kanattýr. Evrimci düþünceye sahip bütün küçük-burjuva aydýnlarýný, Kemalist sayarak, onlarýn bugün eylemlerimiz karþýsýnda takýndýklarý olumsuz tavýrlara bakarak, eyvah demokratik çevrelerden koptuk, sola saptýk demek, Kemalizm
esprisini hiç anlamamak demektir. Bugün, özel olarak asker-sivil aydýn zümrenin, genel
olarak küçük-burjuvazinin sað kanadý, kesin olarak oligarþinin saflarýndadýr. Orta kanadý
ise, 12 Mart öncesinde, kontrol kulesinden, bir radikal iktidar deðiþikliði gözlediðinden
kendisini sol tarafa doðru fýrlatmýþtý. Þimdi ise, çaktýrmadan iyice saða yaklaþmýþtýr. Sol
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Ülkede, kendi solunda, emperyalizme karþý hiçbir devrimci,
ulusal-radikal sýnýf hareketi olmadýðý, dünyada, bugünkü gibi milli
kurtuluþ savaþlarýnýn destekçisi bir dünya sosyalist blokunun olmadýðý bir evrede, emperyalizme karþý, dünyada ilk muzaffer olmuþ
bir halk savaþýný veren radikal-milliyetçiler, bu bakýmdan, ülkemizin kökeni Osmanlý alt bürokrasisinin ilericiliðine dayanan bir
orjinalitesidir. Kemalistler için ülkemizdeki, asker-sivil aydýn zümrenin jakobenleri diyebiliriz.

kanat ise, tabiatý gereði (darbeci-devrimci geleneði gereði) asker-sivil aydýn zümrenin sað
kanadý ile ittifak kurup iktidara geleceði hülyalarý içinde iken, 12 Mart darbesi kafasýna
balyoz gibi inmiþ, 12 Mart öncesi müttefiki olan asker-sivil aydýn zümrenin evrimci kanadýnýn, kendisini yapayalnýz býrakarak oligarþinin koluna girip, Mart sonrasý balayýna çýkmasý,oligarþinin balyozu kadar etkili olmuþtur. Ve bugün bu demoralize hava içinde geri
çekilip toparlanmaya çalýþmaktadýr.
Öncü Savaþý aþamasýnda olan THKP-Cnin küçük-burjuva aydýn çevrelerdeki müttefiki,
ancak Kemalistler olabilir. Onlarla olan iliþkilerimizde sað kanadýn oligarþinin kesin müttefiki olduðunu, her zaman devrimci saflara, tarihi bir hareket anýnda ihanet edebileceðini,
nedenleri ile birlikte anlatmalýyýz. Ortak cephe bu kanadýn, darbeciliðin çýkar yol olmadýðýný
anlayýp, sað kanadý artýk dostu olarak görmediði zaman mümkün olacaktýr.
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III.
1923 DEVRÝMÝ, 1923-42
VE 1942-50 DÖNEMLERÝ

1923 Devrimi, önder sýnýfýn karakterini yansýtan bir milli devrimdir. Emperyalist iþgal kýrýlmýþ, komprador-burjuvazi tasfiye
edilmiþ, yabancý sermayeye tanýnan bazý imtiyazlara raðmen genellikle emperyalist istismar bertaraf edilmiþ, feodalizmin ideolojik ve
politik gücü kýrýlmýþtýr.
Bu, muhtevasý burjuva olan bir devrimdir. (Stalin ve Mao,
1919-23 Anadolu harekâtýna devrim demektedirler. Keza Mao, 1923
Anadolu Devriminden muhteva bakýmýndan pek farklý olmayan
Cezayir Devrimi için de, milli demokratik devrim kavramýný kullanmaktadýr). Ancak, önder sýnýfýn karakterinden dolayý, bu devrim
sürekli kýlýnamamýþ, duraklamalara ve hatta geriye dönüþlere maruz kalmýþ, sonunda da ülke yeniden sömürgeleþme sürecine
girmiþtir.
I. Milli Kurtuluþ Savaþýnýn ve de 1923 Anadolu Devriminin
önderinin büyük-burjuvazi olduðunu söylemek gerçeklere aykýrýdýr.11 Çünkü emperyalist dönemde burjuvazi, bütün dünyada devrimci, milliyetçi ve demokrat niteliðini kaybetmiþtir. Onun ideolojisi artýk milliyetçilik deðil, kozmopolitizmdir. O, vatan, millet bayraðýný
geminin bordosundan aþaðýya atmýþtýr. Bu bayraðý, emperyalist
dönemde enternasyonalizm ve yurtseverlik tabanýnda proleter devrimcileri, milliyetçilik tabanýnda ise küçük-burjuva radikal unsurlarý
yükseltmektedir.
1923te kurulan, milli, laik Türkiye Cumhuriyetinde yönetim, hiyerarþik tabanýn üst kademesinde kemalistler olmak üzere,
küçük-burjuvazinin ve de burjuvazinin bütün fraksiyonlarýnýn ortak
yönetimidir.
Feodal mütegallibe sindirilmiþ, ancak politik ve ideolojik
gücü kýrýlmasýna raðmen, ekonomik gücü bertaraf edilememiþtir.
11
Devrimin sosyal muhtevasýndan devrimin öncü sýnýfýný çýkartma diyalektik
materyalizme aykýrýdýr.
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Kýsaca özetlersek, feodal-komprador devlet mekanizmasý
parçalanmýþ yerine, tek parti yönetimi altýnda küçük-burjuvazinin diktatörlüðü egemen kýlýnmýþtýr.
Lenin, küçük-burjuvazinin hiyerarþinin en üstünde yer aldýðý yönetimin niteliklerini þu þekilde belirtmektedir:
... otorite ve devlet gücünün bu sýnýfýn ekonomik,
sosyal ve politik hiyerarþinin baþýnda kalmasýnýn hizmete konulmasý ve emperyalizmle ittifak halinde bulunan
feodalite ile sermaye diktatörlüðü yerine küçük-burjuva
diktatörlüðünün kurulmasý, bunun için de baskýcý devlet
mekanizmasýnýn bu sýnýfýn çýkar ve ideolojisinin hizmetine konulmasý.
Ýþte 1923 Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin ideolojik ve politik niteliði budur.
Ekonomik plandaki yönetimi ise özetle þudur: Özel mülkiyet ve kârý temel alan (baþka türlü olmasý eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr)
kendi sýnýfsal ve de ekonomik örgütlenmesini geniþleten, giderek
de milli burjuvazi sýnýfýný yetiþtirmeye yönelik, küçük üretime
dayanan, özünde boþ bir milli ekonomi yaratýlmýþtýr.
Bu tip ekonomiye iliþkin, Lenin þöyle demektedir:
... Þehir ekonomisinin hafif endüstri temeli üzerinde
kurulmasý, daha doðrusu kýrsal bölgelerde ve þehirlerde
bir tüketim ekonomisinin kurulmasý (bu ne üretilirse tüketilir ilkesine dayanan ve birinci derecede küçük-burjuva tüketim ihtiyaçlarýnýn hizmetinde olan bir ekonomidir; küçük-burjuva, proletaryanýn ve yoksul köylülerin gücünden elde ettiði artý-deðerin büyük bir kýsmýný elinde
tuttuðu için nisbeten büyük bir satýn alma gücüne sahiptir).
1923 yýllarýnda yönetimin üst kademesinde bulunan Kemalistler, baþlangýçta emperyalizmle ekonomik plandaki iliþkilerde
çekimserdirler. Bir yandan emperyalizmin uzantýsý komprador-burjuvazi tasfiye olunurken, yabancý tekellere iliþkin pek çok stratejik
iþletmeler satýn alma yolu ile millileþtirilir ve de borç almada son
derece dikkatli davranýlýrken, öte yandan yine de kapitalist dünya
içinde yer alýnarak, yabancý sermayeye bazý imtiyazlar tanýnmaktadýr. Ýdeolojik ve politik alanda gücü iyice kýrýlan feodalizmin ekonomik gücüne, fazla dokunulamamaktadýr. Yani, küçük-burjuva
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yönetimi, sýnýfsal karakterinden dolayý, emperyalizm ve feodalizmle olan bütün köprüleri atamamaktadýr.
... Küçük-burjuvazinin örgütlenmesinin geniþletilmesi, bununla birlikte feodalite ile olan sýnýfsal ve siyasal iliþkilerini koruyacak bir köprünün kurulmasý. (Lenin)
Ýstiklâl-i tam Türkiye yolunun her alanda tam baðýmsýz olmaktan geçtiðinin bilincinde olan bu yönetimin lideri G. Mustafa Kemal, milli ekonomi konusunda çok hassas davranmýþtýr. Gümrük
himayeleri, millileþtirme, yerli malý kullanma mecburiyetleri, vs.lerde
milli bir kapitalist sýnýfý oluþturma gayretleri içinde olan Cumhuriyet yönetimi, bu amaçla milli kapitalizmin geliþmesi için devletin
bütün imkanlarýný kullanmýþtýr. Ancak gittikçe geliþen politik ve
ekonomik plandaki küçük-burjuvazinin örgütlenmesi, giderek ticaret burjuvazisi ile iþbirliði içinde olan ve devletin imkanlarýný bu
alanlarda kullanan bir bürokrat burjuvazisi oluþturmuþtur.
Meselâ, milli özel yatýrýmlarý desteklemek ve kredi vermek
amacý ile kurulan Ýþ Bankasýnýn kurucularý, milli kurtuluþ savaþýna
katýlmýþ, Cumhuriyet döneminin politikacýlarý ile tüccar ve eþraftýr.
(Bkz. Savunma)
Ýþ Bankasýnýn bir nevi politikacýlar bankasý olarak kurulmuþ
olmasý, Cumhuriyet dönemi için bir aforizm salgýnýnýn baþlangýcý
olmuþtur. (F. R. Atay, Bkz. Doðan Avcýoðlu, Türkiyenin Düzeni)
Giderek Cumhuriyet yöneticilerinin bir kesiminin bürokrat-burjuvazi haline dönüþmeleri, ticaret-burjuvazisi ve eþrafla birlikte ekonomik yatýrýmlar yapmalarý, baþlangýçta, ekonomide özel kartelleþme ve tröstleþmeye, yabancý sermaye yardýmlarýna ve iþbirliðine
karþý olan devlet üzerinde politik gücünü yavaþ yavaþ artýrmayý
doðurmuþtur. Yavaþ yavaþ, bu konuda, meclisten imtiyazlý kanunlar çýkartýlmýþ, yabancý sermaye ile iþbirliði geliþmiþ, ekonomide
reformist-burjuvazi ile bürokrat-burjuvazi iþbirliði sonucu tekelleþmeye doðru gidilmeye baþlanmýþtýr.
Aslýnda sanayiyi ellerinde tutan Ýþ Bankasý grubunun büyük yatýrýmlara burnunu sokup, tekel elde etmesi, bunun yanýnda perde arkasýnda bir þirket kurup o
fabrika mamüllerini ithal edip, yüksek tuttuðu fabrika
fiyatlarý ile piyasaya sürmesi reformist-burjuvazinin Ýþ Bankasý içindeki bir kanadýnýn sivrilmesine ve tekelleþmesine
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giderek yol açmýþtýr. Türkiyede tekelci-burjuvazinin uç
vermeye baþlamasýnda en etkin grup, Ýþ Bankasý grubu
olmuþtur. (Bkz. Savunma) 12
Özetle söylersek:
Bu dönemi üç evrede özetleyebiliriz:
1) 1923-32 Dönemi: Ülkenin baðýmsýz, ekonomisinin ise
bir milli tüketim ekonomisi olduðu evre.
Bürokrat-burjuvazisinin doðuþ evresi. Bu evre, yönetimde
Kemalistlerin en aðýrlýkta olduðu evredir.
2) 1932-42 Dönemi: Bu evrede, bürokrat-burjuvazinin, ticaret burjuvazisi ve de yabancý tekellerle birleþip yavaþ yavaþ tekelci-burjuvaziye doðru dönüþmeye baþladýðý evredir. 1932 Dünya krizinin oluþturduðu ekonomik sarsýntýdan bu zümre geniþ ölçüde istifade etmiþ ve palazlanmaya baþlamýþtýr. (Bkz, 1932 Milli Korunma Kanunu, Savunma).
3) 1942-50 Dönemi: Savaþ yýllarýnda özellikle Saraçoðlu döneminde, Saraçoðlu yönetiminin fiyatlarý serbest býrakmasý, ülkede
dört nal bir enflasyon yaratmýþ, Marshall, Truman yardýmlarý paravanasý altýnda, Amerikan emperyalizmi ülkeye iyice girmiþ ve yabancý sermayeye geniþ imtiyazlar saðlanmýþtýr. (Ülkenin sömürgeleþme sürecinin baþlamasý).

12
Bu geliþmeye paralel olarak, emperyalizm de bürokraside yandaþlar bulmaya
baþlamýþtýr. Örneðin, Bu arada iþ karþýlýðý komisyonlar almýþ yürümüþ,
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IV.
1950-71 DÖNEMÝ

Bu yýllar ülkeye Amerikan emperyalizminin ekonomisinden
politikasýna, kültüründen sanatýna kadar damgasýný vurduðu ve
bizzat oligarþi içinde yer aldýðý yýllardýr. (Emperyalizmin içsel bir
olgu haline gelmesi) . Bu yýllarda emperyalist üretim iliþkileri ülkenin en ücra köþesine kadar egemen olmuþtur.
Kýsaca dersek, küçük-burjuva milli ekonomisi, emperyalist
istismara cevap verecek þekilde deðiþikliðe uðramýþ, emperyalist
üretim iliþkilerinin egemen olduðu oligarþinin gayri milli ekonomisine dönüþmüþtür. Küçük-burjuva diktatörlüðü yerini oligarþik diktaya terketmiþ, küçük burjuvazinin milli ideolojisi ve politikasý, oligarþinin gayri milli ideolojisi ve politikasýna yerini býrakmýþtýr.
Emperyalist tekellerle baþtan bütünleþmiþ olarak doðan yerli tekelci-burjuvazinin gerçek anlamda geliþip yaygýnlaþmasý bu
devrede olmuþtur. Özellikle 1960dan sonra, emperyalist üretim
iliþkilerinin derinlemesine yayýlmasýna paralel olarak, yerli tekelciburjuvazi de oligarþi içinde emperyalizmin temel dayanaðý olmuþtur.
Ancak, bu dönemde herþeye raðmen, oligarþi ile küçükburjuvazi arasýnda bir nispi denge ülkede süregelmiþtir. Yani oligarþi
devlete bu dönemde tam anlamý ile hakim deðildir. Bu yüzden
belli ölçülerde özellikle bürokrasi ve ordu içindeki devrimci-milliyetçiler etkinliklerini bu dönemde devam ettirebilmiþlerdir. Fakat
özellikle 1963den sonra, yerli ve yabancý sermayenin ülkemizde
giderek merkezileþip, yoðunlaþmasý ve meta üretiminin ta köylere
kadar girmesi ile oligarþi kademe kademe gücünü artýrmýþ ve nihayet 1971de küçük-burjuvazinin sað ve orta kanadýný da kendi
saflarýna çekerek, ordu ve bürokrasi içindeki Kemalistlerin gücüne
büyük bir darbe indirmiþtir.
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V.
12 MART
VE DEÐÝÞEN SINIFLAR ÝLÝÞKÝSÝ

12 Mart darbesi ile birlikte, ülkedeki sýnýflar kombinezonunda tam bir deðiþiklik olmuþtur. Ülkedeki devrimci-milliyetçilerle
oligarþi arasýndaki nispi denge bozulmuþ, devletin bütün kurumlarýna oligarþi tam anlamý ile hakim olmuþtur.
Kökenini Osmanlý devletinden ve yirmibeþ yýllýk Cumhuriyet dönemi küçük-burjuva yönetiminden alan Türk ordusunun
küçük-burjuva devrimci geleneði artýk son bulmuþ, ordu doðrudan
emperyalizmin ve oligarþinin sömürgeci politikasýnýn aleti olmuþtur.
(Bu, Türk Ordusunda devrimci-milliyetçilerin hiç kalmadýðý anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Sosyal olaylarýn sonucu birden ortaya
çýkmaz. Ordu ve bürokrasi içinde devrimci-milliyetçiler bir süre
daha barýnacaklardýr. Ancak artýk eski güçlerini kaybetmiþlerdir.
Ve giderek de hýzla tasfiye olacaklardýr).
Ülkemizde 12 Mart askeri darbesinin olmasý bir tesadüf
deðildir. Bu genel olarak, emperyalizmin III. bunalým döneminin, özel olarak Amerikan ekonomisinin 1967den beri içine
girdiði korkunç krizin, Yankee iþgali altýndaki ülkemize yansýmasýnýn bir sonucudur. Ülkemizdeki rejimin militarize olmasý
ve de saldýrganlýðýný artýrmasý, Amerikan emperyalizminin ekonomisini askerileþtirmesini olaðanüstü artýrýp, içerde ve dýþarda
terörünü artýrmasýnýn Küçük Amerikaya yansýmasýdýr.
Amerikan emperyalizminin krizinin had safhaya ulaþmasý,
ülkemizdeki tekellerin aç gözlü sömürüsünün artmasý emperyalist
üretim iliþkilerinin iyice kökleþmesini oluþturdu. Bu ise, ülkemizdeki sosyal, iktisadi ve siyasi krizi iyice derinleþtirdi. Paramýz devalüe
edildi. Fiyatlar görülmedik bir seviyeye yükseldi. Emekçi halkýn
yoksulluðu, sefaleti had safhaya ulaþtý.
Amerika, Türkiyedeki Süleyman Demirel hükümetine iki
tavsiyede bulundu. Ülkede kendi sömürüsünü artýracak bir dizi
rasyonalizasyon tedbirleri (dolayýsýyla iþbirlikçi-tekelci burjuvazi
lehine) almasýný (Bkz. OECD Raporlarý) ve orduyu yönetime kata-

296

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

rak hýzla geliþen demokratik mücadeleyi bastýrmasýný tavsiye etti.
Süleyman Demirel yönetiminin bir ayaðý tekelleþememiþ vurguncu Anadolu burjuvazisine ve feodal kalýntýlara dayandýðýndan
bu tedbirleri gereði gibi yerine getiremedi. Tekeller için huzuru
saðlayamadý.
Bunun üzerine alaþaðý edildi. Ve askeri diktatörlük kuruldu.
Böylece bir yandan aç gözlü tekellerin istismarýný daha da artýracak, öteki egemen sýnýf ve zümrelerin aleyhine sömürüyü disipline
edecek bir dizi reformlar yapýlmýþ olurken, öte yandan ordu ve
bürokrasi içindeki devrimci-milliyetçiler geniþ ölçüde temizlenmiþ
ve halkýmýzýn korkunç seviyede artan sefaletinin oluþturduðu tepkiler terörle engellenmiþ, tekellerin açgözlü sömürüleri için huzur
saðlanmýþ olacaktý.
12 Mart askeri darbesinin sonuçlarýný ve aþamalarýný sýrasýyla þöyle özetleyebiliriz:
1) Ülkemizdeki askeri diktatörlük, Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki iþgalinin aldýðý son biçimdir. Bu, temsili demokrasinin rafa kaldýrýlmasý, düzen partilerinin rolünün asgariye indirilmesi demektir. Artýk Türk Ordusu, oligarþinin halkýmýza karþý yürüttüðü baský politikasýnýn açýk ve doðrudan bir
aleti olmuþtur.13
Fakat Türk ordusunun alt kademe subaylarýnýn niteliðini belirleyen milliyetçiliktir. Çoðunluðu da askeri liselerden gelen, küçük-burjuva emekçi kökenli kiþilerdir. On yýldýr emperyalizm sistemli çalýþarak, ordunun küçük-burjuva devrimci geleneðini geniþ
ölçüde deðiþtirmiþ, 12 Martla birlikte geniþ tasfiyelere gitmiþtir. Latin Amerikadaki gibi iç savaþa uygun bir biçimleniþi olmayan geniþ
Türk ordusunda, daha bir süre devrimci geleneðin izleri görülebilir. Ancak süratle oligarþi, tasfiyeler ve yeniden düzenlemelerle orduyu iç savaþ ordusu haline getirerek doðrudan vurucu gücü haline
getirmektedir.
2) Oligarþi 12 Mart darbesini ülkemizdeki küçük-burjuvazinin gücünü dikkate alarak, onlara ters düþmeyecek, Atatürkçü,
milliyetçi, ilerici, reformcu sloganlarla yapmýþ, I. Erim Hükümeti de reformist bir hükümet olarak görünmeye özel olarak dikkat
etmiþtir.
13

Bu, devrimci-milliyetçilerin gücünün kýrýlmasý, nispi dengenin sona ermesi demektir.
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Bu, asker-sivil aydýn zümrenin radikal kanadýnýn sað kanat
ile olan ittifakýný bozmak, onu tecrit edip, bu sloganlarla en azýndan nötralize edip, bürokrasi ve ordu içindeki, tarafsýz ve sað
kanadý kendi saflarýna çekmek için uyguladýklarý bir yöntemdir.
Oligarþi, ülkedeki nispi dengeden dolayý, bu yöntemi uygulamaya
mecburdu. Çünkü Türk Ordusu, ülkenin tarihsel geliþmesinin sonucu olarak, Latin Amerika ordularý gibi oligarþinin henüz vurucu gücü olmuþ ve o þekilde örgütlenmiþ deðildi. Bu mekanizmayý, kendi
politikasýnýn doðrudan aracý olarak kullanabilmesi için, bu türlü
sloganlarla iþini yürütmesi zorunluydu.
Ayrýca Amerikan emperyalizmi sömürüsünü daha da geniþletebilmek (tabi iþbirlikçi-tekelci burjuvazi lehine de) yani sömürüyü
disipline edebilmek için, bürokrasi ve ordu içindeki küçük-burjuva
aydýnlarýnýn desteðine de muhtaçtý.
Þöyle ki, bu sömürüyü disipline etme eylemi, oligarþinin
içindeki eski etkinliklerini kaybetmiþ olsalar bile, hala belli bir güç
olan, özellikle mecliste önemli bir çoðunluðu oluþturan öteki gerici
sýnýf ve zümreleri ticaret ve tarým burjuvazisi ile feodal kalýntýlarý
son derece rahatsýz etmektedir. Bu yüzden baþlangýçta bu sarý reformlarý büyük bir tepkiyle karþýladýlar. Bu gerçeði emperyalizmin
ve iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin teorisinin yapýldýðý Milliyet gazetesi
þu þekilde özetlemektedir.
... büyük burjuvazinin öncü çekirdeðini teþkil eden
grup özel sektörün bazý kesimlerine göre daha ileri görüþlere de sahiptir. Ýstekler öncelikle geleneksel ticaret
ve tarým sermayelerini (kapitalizm öncesi ortamdaki güçlerini sarsacak biçimde etkileyeceðinden) fazlasýyla rahatsýz etmektedir. Oysa, var olan koþullarýn getirdiði kapitalist üretim biçimi Türkiyede daha rasyonel tedbirlerin alýnmasýný zorunlu kýlmaktadýr. OECD, 1970in daha
ilk günlerinde, Türkiye için bu yönde bir dizi rasyonelleþme tedbirleri tavsiye etmiþti. (Ali Gevgilili, Türk Kapitalizmi ve Yeni Ýstekleri)
Bu kapitalizm öncesi sýnýf ve zümrelerin sömürüyü disipline
etmeye yönelik reformlara karþý tepkilerini, emperyalizmin ve
yerli tekelci-burjuvazinin saf iktidarý olan I. Erim Hükümeti, ilerici,
Atatürkçü, reformist görünüm altýnda, küçük-burjuva aydýn çevrelerin desteðini alarak, bu çevreleri bu zümreler üzerinde baský
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unsuru olarak kullanýp, kýrmaya çalýþmýþtýr. Ve ilk dönemde, en
radikal küçük-burjuva kanadýnýn bile bu konuda desteðini almayý
da baþarmýþtýr.
3) Ancak, silahlý propaganda, I. Erim Hükümetinin gerçek yüzünü ve emellerini, oligarþinin en gerici, en azgýn ve terörist yönetimi olduðunu açýða çýkarmýþtýr. Böylece, Amerikan
emperyalizminin ve iþbirlikçi yerli burjuvazinin oyununu alt
üst ederek, maskesini alaþaðý etmiþ, kademeli planýný bozmuþtur. Ýlerici, reformist, Atatürkçü görünümü altýndaki açýk faþizmin erken doðum yapmasýný saðlayarak, küçük-burjuva aydýn
çevreler de dahil olmak üzere kamuoyunun gözlerini açtý.
Bugün, aþaðý yukarý bütün küçük-burjuva devrimci aydýnlarý
I. Erim Hükümetinin niteliðini açýkça anlamýþ bulunmaktadýrlar.
4) Küçük-burjuva aydýn kamuoyunun desteðini kaybeden
emperyalizm-iþbirlikçi (tekelci) burjuvazi ikilisi, bu sefer zorunlu
olarak, sömürüyü disipline etmeye yönelik bir dizi rasyonelleþtirme tedbirlerinden (sarý reformlarýndan) tavizler vererek, tekrar bu
tedbirlerinden zarar görecek olan öteki gerici sýnýf ve zümrelerle
ortak müþterekler etrafýnda anlaþmýþlardýr.
Bugün oligarþi içinde tam bir bayram havasý hüküm sürmektedir. II. Erim Hükümeti de, bu anlaþmanýn ve gericiler
arasý barýþýn hükümetidir.
Ýþte 12 Mart ile birlikte ülkemizde sýnýflar kombinezonunda
meydana gelen deðiþiklikler bunlardýr.
Bütün bunlarýn anlamý, kaba deyiþle, ülkemizin Latin-Amerika ülkelerinden farksýz bir ülke haline gelmesidir. Artýk 1961-70
döneminin sýnýrlý demokratik ortamý tarihe karýþmýþ, nispi denge
bozulmuþtur. Emperyalist iþgalin ve istismarýn Türk Ordusu aracýlýðýyla sürdürüldüðü, ekonomik ve demokratik amaçlý her çeþit
kýpýrdanmanýn terörle susturulduðu, legal bütün yollarýn týkandýðý,
devrimci politikanýn silahla susturulduðu bir ülke haline gelmiþtir
Türkiye.
Bundan böyle, bütün legal yollarýn týkanmasýndan, emekçi
kitlelere karþý tenkil politikasýnýn en gaddarca sürdürülmesinden
dolayý, kitlelerle diyalog kurmanýn ve onlarý devrim saflarýna çekmenin temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr.
Ülkemizin Latin Amerika ülkelerinden ve de öteki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden kendine özgü temel farklýlýklarý ise þunlardýr:
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(Bu temel faktörlerin yanýnda daha pek çok tali faktör sayýlabilir).
1) Ülkemizin jeo-politik durumu:
Askeri ve taktik bir sorun olduðu için þu kadarýný söyleyelim. Devrimciler için ülkemizin jeo-politik durumu oldukça önemli
bir avantajdýr.
Dezavantajý ise, anti-komünizm propagandasýnýn tarihi moskof düþmanlýðýna dayandýrýlmasýdýr.
2) Tarihi ve sosyal geliþmenin oluþturduðu özellik:
Osmanlý feodal bünyenin ayýrtedici özelliklerinden (katý merkeziyetçiliði, güçlü devlet aygýtý ve zayýf oto-dinamizmi) dolayý, Anadolu insanýnýn kafasýnda devlet mefhumu karþý konulmaz, yýkýlmaz
bir kavram olarak yerleþmiþtir. Keza ülkede 1950ye kadar yönetimi elinde tutan küçük-burjuvazi diktatörlüðünün, geniþ bürokratik
mekanizmasý ve tek parti anlayýþýnýn küçük-burjuva yukardan
aþaðýya tahakkümü, devlet otoritesinin karþý-konulmaz, yenilmez
ve yýkýlmaz bir güç olduðuna iliþkin yüzyýllarýn yerleþmiþ düþüncesini perçinlemiþtir.
Ayrýca merkezi devlet otoritesinin baskýsý altýnda ezilmiþ,
bunalmýþ Anadolu insaný, kaderci bir düþüncenin rijid kalýplarý içinde, böyle gelmiþ, böyle gider düþüncesi ile politik pasiflik içindedir.
(Emperyalizmin III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde oligarþi ile halk kitlelerinin düzene karþý tepkileri arasýnda kurulmuþ olan suni denge, ülkemizin tarihi, sosyal özelliklerinden dolayý, çok daha fazladýr). Yýllardýr aldatýlmýþ, kazýklanmýþ olduðundan
lafa, söze, vs.ye artýk inanmaz olmuþtur. Bu nedenle kendine söylenenlerin bizzat söyleyenler tarafýndan eyleme döküldüðünü görmeden inanmaz.
II. yeniden paylaþým savaþýndan, özellikle 1960dan sonra
(Amerikan gizli iþgalinin oluþturduðu) ekonomik, sosyal ve politik
kriz ülkedeki sýnýflar arasý kutuplaþmayý ve emekçi kitlelerin memnuniyetsizliðini had safhaya çýkarmýþtýr.
Bugün Anadolunun pek çok yerinde halkýn uyanýk kesimleri, düzenin bütün partilerinden umutlarýný kesmiþler ve bu sefaletten kurtulmanýn tek yolunun isyan etmek olduðunun bilincine
varmýþlardýr. Halkýmýzýn uyanýk kesimleri, Amerikan gavuru ile
iþbirliði içinde olan aðalarýn, patronlarýn, parababalarýnýn nasýl ken-
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dilerini iliklerine kadar sömürdüklerinin farkýndadýrlar. Kitlelerde
zenginlik düþmanlýðý had safhadadýr. Onlarýn anlayamadýðý tek þey,
yenilmez bir güç olarak gözlerinde büyüttükleri oligarþik devlet
cihazýnýn kof ve çürüklüðüdür. (Oligarþi, kitlelerin bilincinde fikri
sabitlik derecesinde, devlete karþý konulmaz düþüncesini iyice
perçinlemek için, sürekli olarak yaygara, gözdaðý, kuvvet gösterisi
ve demagoji ile özellikle bu konuyu iþlemektedir).
Bu yüzden beþ-altý tane devrimci askeri eylem, (propagandasý yapýlmamasýna raðmen) kitlelerde derin bir þaþkýnlýk
ve sempati yaratmýþtýr. Latin Amerika ülkeleri de dahil olmak
üzere hiçbir geri-býraktýrýlmýþ ülkede, henüz mayalanma aþamasýnda olan bir gerilla mücadelesi, kitlelerin üzerinde bu kadar etkili
ve prestijli olmamýþtýr.
Bunun nedenleri açýktýr.
Bir kere, hiçbir geri-býraktýrýlmýþ ülke insanýnda devlete karþý
konulmaz, çünkü yenilmez yanlýþ düþüncesi Anadolu insanýnýn
kafasýnda þekillendiði biçimde þekillenmemiþtir.
Ýkinci olarak, meclisten, düzen partilerinden ve politikacýlarýndan nefret, nutuk ve lafta kalan propagandaya karþý alerji, ülkemizin emekçi kitlelerinde, hemen hemen öteki geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki kitlelerdekinden kýyaslanmayacak seviyededir.
Üçüncü olarak, halkýmýzýn uyanýk kesimleri pasifist, kuyrukçu
çalýþma tarzý içinde olan solculardan býkmýþ ve onlardan hiçbir
hayýr gelmeyeceðini de anlamýþlardýr. Yýllardýr bu kesim gerçekten
devrim meselesini ciddiye alan, umutlarýný baðlayabileceði bir savaþçý örgütün özlemini duymaktadýr (THKP-Cnin bugünkü prestijinin
kaynaðý da budur).
Ýþte bu nedenlerden dolayý, devrimci propagandanýn etkili olabilmesi, kitlelerin devrim saflarýna çekilebilmesi için
silahlý propaganda, Latin Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden çok daha fazla ülkemiz
için þart ve elzemdir.
Kitlelerin düzene karþý memnuniyetsizlik ve kýpýrdanmalarýnýn eyleme dönüþmesi için, önce inandýrýcý olmalýyýz. Söylediklerimizi bizzat eylemimizle onlara göstermeliyiz. Devrimciler herþeyden önce bir yandan kitlelere, hakim sýnýflarýn baský örgütünün,
yüzyýllardýr kafalarýnda þekillendiði gibi olmadýðýný, aslýnda çürük
ve kof olduðunu, onun bütün gücünün yaygara, gözdaðý ve de-
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magojiden ibaret olduðunu askeri eylemleri ile göstermelidirler.
Öte yandan, kitleleri devrimci propagandaya açýk hale getirebilmek ve bu yolla devrimci bilinci onlara götürüp onlarý devrim saflarýna çekmek için, askeri eylemlerin üzerine oturmuþ propagandayý iþlemelidirler.
Tekrar niteliðinde de olsa söylediklerimizi kýsaca özetleyelim:
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve tarihi geliþiminin sonucu
olarak, bir baþka deyiþle, geçmiþ dönemlerde devletin niteliðinden
dolayý, halkýmýzýn tepkileri ile devlet arasýnda bir suni denge hep
süregelmiþtir. Emperyalizmin, III. bunalým döneminde istismar metodunda yaptýðý deðiþiklik de böyle bir suni dengeyi kurmayý amaçlamaktadýr.
Bu bakýmdan Amerikan emperyalizmi ülkemizde çok iyi bir
zemin bulmuþtur. Bu bakýmdan Latin Amerika ülkeleri dahil olmak üzere bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdekinden çok daha güçlü
olan suni dengeyi bozmanýn temel mücadele metodu barýþçýl mücadele biçimleri deðil, silahlý propagandadýr. Pasifist ve revizyonist
mücadele biçimleri bu suni dengeyi devam ettirmekten baþka hiçbir þey yapamaz.
Ve bütün baþtan beri sýraladýðýmýz nedenlerden dolayý,
Þubat-Mayýs þehir gerilla eylemleri sonucu, halkýmýzýn uyanýk kesimlerinde düzene karþý duyulan memnuniyetsizlikler devrimci
sempatiye dönüþmüþtür.14 Her yeni, önce tepki ile karþýlanýr. Giderek yer eder ve benimsenir. Oligarþinin yurt çapýnda yürüttüðü
karþý propaganda önceleri belli ölçülerde etkili olmuþsa da, þu
anda artýk eski etkinliðini yitirmiþtir. Halkýmýzýn düzene karþý nefreti o seviyededir ki, oligarþiye karþý yürütülen 5-6 askeri hareket
bir anda devrimciler lehine azýmsanmayacak bir prestij yaratmýþtýr.
Silahlý devrim cephesine karþý somut bir yönelmenin olduðu ve mücadelenin tam bir nitelik sýçramasý yapacaðý evrede,
silahlý propaganda, henüz rüþeym halinde iken darbe yedi.
Þu anda bizlerin görevi, düzen deðiþikliðinin þu veya bu biçimde gerekliliðine inanan kitlelere böyle bir deðiþikliðin mümkün
olabileceðinin güvencini yaratmaktýr. Örgütsüz olan ve idealist düþüncenin perspektifinden, oligarþik devlet gücünü dev gibi güçlü
14
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ve yenilmez olarak gören kitlelere, merkezi otoritenin aslýnda göründüðü kadar güçlü olmadýðýný, kof olduðunu, bütün gücünün yaygara
ve gözdaðý olduðunu bizzat devrimci pratik içinde göstermek suretiyle bu güvenceyi yaratabiliriz.
Evet, kitlelere, oligarþiye karþý savaþan silahlý devrim cephesinin güçlü olduðunu göstermemiz, bir bakýma kuvvet gösterisi yaparak, düþmaný yýpratmamýz, moralman çökertmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu öncünün bir dizi askeri zaferleridir. Saðlanan
potansiyelin kaybolmamasýnýn, giderek geniþlemesinin tek yolu
budur. Devrimci merkezi yayýn organý ancak, bir dizi askeri eylemlerden sonra söz konusu olabilir. (Bu, bu süre içinde devrimci yayýnýn tatil edileceði anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Bu süre içinde
kitlelere elbette askeri eylemlerin üzerine oturmuþ, devrimci yayýn
yapýlacaktýr. Ancak bu aþamada bu periyodik olmayacaktýr. Ayrýca
siyasi kadrolarýn eðitilmesini amaçlayan pratiðimize ýþýk tutan
broþürler de çýkartýlacaktýr).
Gerek neþir yolu ile, gerekse de propagandistler aracýlýðýyla
yapýlan ajitasyon ve propaganda var olan bir þeyin üzerine oturmak zorundadýr. Bugün, birkaç tane sözde devrimci yayýn organý
çýkmaktadýr. Zaman zaman çeþitli solcu fraksiyonlarýn, kitleleri
silaha sarýlmaya davet eden bildirileri daðýtýlmaktadýr. Etkileri nedir? Etkileri hiçtir. Çünkü soyutun propagandasýdýr. Kitleler, kendilerini bir dizi keskin laflarla, ayaklanmaya, silaha sarýlmaya çaðýraný bizzat savaþýn içinde görmek ister. Özellikle Türkiye halký, soyut
propagandaya, -ceðiz, -caðýza hiç ama hiç itibar etmez. Kitleler
1961den beri bu tip dergilere, bildirilere alýþýktýrlar. Lafla peynir
gemisi yürümez. Kitle, öncüsünü bizzat savaþýn içinde görmek
ister. Görecek ki, senin içtenliðine inansýn. Bu da yetmez. Senin
önemli bir güç olduðuna inanacak ki sana meyletsin, sempatisi
güvene, güveni de giderek desteðe dönüþsün.
Ülkemizde pasifistler özellikle þunu söylemektedirler. Yapýlan eylemler kitlelerde sempati yaratýyor, ama hepsi o kadar...
Doðrudur. Kitleler bizlere karþý sempati duymalarýna raðmen, henüz aktif olarak desteklemiyorlar ve mücadelenin içine
girmiyorlar. Bu son derece doðaldýr. Ne bekleniyordu yani? 56 askeri eylem sonucu, kitlelerin ayaklanýp, ülkede devrim yapmasý mý?
Bu pasifistlerin devrimci mücadeleyi, kýsa bir süreç olarak
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görmelerinin ve sosyal oluþumdan habersizliðinin bir kanýtýdýr.
Biz bugüne kadar þunu söyledik ve hala da söylüyoruz; devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir.
Bugün henüz savaþýn baþýndayýz. Ve henüz mayalanma aþamasýnda
kitlelerin bu sempatisi bile silahlý devrim cephesi için büyük bir
kazançtýr. Çünkü desteðin yolu, sempati ve güvenden geçer.
Kitle önce silahlý devrim cephesine sempati duyacaktýr. Ama gözünde büyüttüðü merkezi devlet otoritesinden dolayý, silahlý devrim
cephesinin ezileceði düþüncesi ile eylemleri tereddüt ve büyük
merakla izleyecektir. Gerilla savaþýnýn baþarý ile yürütülmesi üzerine görecektir ki, silahlý devrim cephesi önemli bir güçtür; yýkýlmaz
ve yok olmaz. O zaman sempatisi güvene dönecektir. Bu ikinci
evredir. Güvene dönmesi çoðunluðun desteðinin kazanýlmasý demek deðildir. Ancak gerilla savaþý devamlý ve istikrarlý kýlýndýktan
sonra, güven yavaþ yavaþ desteðe dönecektir.
Herþey bizim kararlý, inançlý ve tutarlý savaþçýlýðýmýza baðlýdýr. Hiçbir zaman yýlmamalýyýz. Darbeler ve bozgunlar yýlgýnlýk deðil,
tam tersine devrimci inanç ve öfkemizi bilemelidir. Daha tutarlý ve
daha az hatalý savaþmamýzý saðlamalýdýr.
3) Ülkemizin ekonomik bünyesinin ve de küçük-burjuvazinin politik ve ekonomik örgütlenmesinin oluþturduðu özellik:
Ülkemizde küçük-burjuvazinin ekonomik ve politik örgütlenmesi, öteki emperyalist iþgal altýnda olan geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerden daha güçlüdür. Bu bakýmdan ülkemizdeki oligarþi bugüne kadar zorunlu olarak, bu zümreye çok fazla ters düþmeden
iþlerini yürütmüþtür. Hatta 12 Marttan sonra, azgýnlýðýný ve terörünü artýrmasýna raðmen, yine de bir Pakistan, Yunanistan veya
Brezilyadaki gerici yönetimler gibi açýkça hukukiliði ve demokratlýðý reddetmemekte, görünüþte bazý ufak tefek tavizler vermektedir.
Ýkinci olarak, ülkemiz, öteki emperyalist iþgal altýndaki geribýraktýrýlmýþ ülkelerin çoðuna göre, yüzde yüz dýþa baðýmlý da olsa,
daha güçlü orta ve hafif sanayiye sahip bir ülkedir.
Ýkinci temel özellikte, belirttiðimiz tarihi-sosyal-politik ve psikolojik etkenlerin yanýnda, bu iki etken de kitlelerin spontane
patlamalarýný pasifize etmede temel rolü oynamaktadýr.
Bu da solda, revizyonistlerin ve pasifistlerin barýþçýl ve uzlaþýcý
sözde mücadelelerine bir gerekçe olmaktadýr. Pasifistler, uzlaþýcý

304

Mahir Çayan
Bütün Yazýlar

ve teslimiyetçi tutumlarýný, ülkemiz, uzak-doðu veya Latin Amerika ülkeleri gibi deðildir; oralardaki kitlelerde bir isyancý gelenek
vardýr. Oysa ülkemizde durum baþkadýr, böyle bir gelenek yoktur.
Bu yüzden, önce kitleleri silahlý aksiyonun dýþýndaki mücadele
biçimleri ile bilinçlendirip, örgütleyelim, yani silahlý mücadele için
asgari (!) örgütlenmeyi saðlayalým, ondan sonra silahlý mücadeleye baþlarýz diyerek haklý ve mazur göstermeye çalýþmaktadýrlar.15
Bu da, belli ölçülerde, önemli sayýlmasa bile solda bulanýklýk yaratmaktadýr. Bu revizyonist ve pasifist yorum, formel mantýða göre
çok mantýki (!) olduðu için, meselelere henüz diyalektik materyalizmin ýþýðý altýnda bakamayanlarýn kafalarýný bulandýrmaktadýr.
Bizim gibi ülkelerin ekonomik ve sosyal durumunun revizyonizmin ve pasifizmin statik örgütlenmesi (kurumculuk) için maddi
bir temel teþkil ettiðini Guevara þu þekilde izah etmektedir:
Yoðun bir þehirleþmenin ve gerçek bir sanayileþme
deðilse bile az çok geliþmiþ bir hafif ve orta sanayinin
bulunduðu ülkelerde gerilla gruplarý teþkil etmek daha
zordur. Þehirlerin ideolojik etkisi, barýþçýl usullerle örgütlenmiþ kitle savaþlarý umudunu yaratarak gerilla savaþlarýný frenler. Bu da bir çeþit örgütçülük ya da kurumculuk (revizyonist örgütlenme) yaratýr ki, az çok normal
sayýlabilecek olan dönemlerde, halkýn geçim þartlarýnýn
baþka durumlara nazaran pek o kadar çetin olmamasý
ile nitelenebilir.
4) 1919-23 Harekâtýnýn oluþturduðu özellik:
Emperyalist açýk iþgali yaþamýþ ve emperyalizme karþý muzaffer olmuþ, bir anti-emperyalist kurtuluþ savaþý vermiþ olan Türkiye
halkýnda, anti-emperyalist duygular, yabancýya karþý alerji, Latin
Amerika ülkelerinden çok daha fazladýr.
Bu duygular devrimciler için çok önemli bir potansiyeldir.
Gizli iþgal esprisini iyi iþleyebilen bir silahlý propagandayý temel
alan örgüt, bu duygu ve alerjinin oluþturduðu potansiyeli, sýnýfsal
15
Pasifistlerin, emperyalizmin iþgali altýnda olan ülkemizde meseleyi bu þekilde koymalarýnýn Türkçesi, önce revizyonist çalýþma yaparak, kitleyi ve kendimizi örgütleyelim,
ondan sonra da devrimci mücadeleye baþlarýz demektir. Oysa barýþçýl mücadele metodlarý
temel alýnarak yapýlan örgütlenme asla savaþma aþamasýna geçemez. Yunanistan örneði
açýktýr.
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bir temel üzerine oturtabilir. (Eðer bu potansiyel iyi iþlenemezse,
oligarþi bunu anti-komünizm demagojik silahýnýn bir aracý olarak
devrimcilere karþý kullanabilir. Nitekim bugün bu konuyu oligarþi
özellikle iþlemeye çalýþmaktadýr. Ayrýca oligarþi, ülkemizdeki Türk
ve Kürt halklarýný birbirine düþürmek için de bu konuyu istismar
aracý olarak kullanmaktadýr).
Ýþte devrimci pratiðimize ýþýk tutan ülkemizin, emperyalist
gizli iþgal altýnda olan öteki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerle olan ortak
temel özellikleri ile, onlardan farklý, kendine özgü temel özellikleri
özetle bunlardýr.
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DÖRDÜNCÜBÖLÜM

STRATEJÝK HEDEFÝMÝZ:
ANTÝ-EMPERYALÝST VE ANTÝ-OLÝGARÞÝK DEVRÝMDÝR

Bugüne kadar Türkiye solunda, strateji hep yanlýþ anlaþýlmýþ,
stratejik hedef ve stratejinin planý ile bizatihi stratejinin kendisi
sürekli olarak karýþtýrýlmýþtýr.
Stratejik hedef, bilindiði gibi, üretici güçlerle üretim iliþkileri
arasýndaki temel çeliþkinin, ideolojik, politik, sosyal ve ekonomik
çözüm platformudur.
Ülkemizdeki tekelci kapitalizm kendi iç dinamiði ile geliþmediðinden ve de yerli tekelci burjuvazi, baþtan emperyalizmle
bütünleþmiþ olarak doðduðundan, stratejik hedefimiz anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimdir. (Anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim kavramý, kavram olarak MDDden pek farklý deðildir. Ancak daha geniþ bir muhtevayý ve niteliði belirtmektedir. Emperyalizmin III. bunalým döneminin emperyalist iþgal biçimini belirtmesi açýsýndan bu kavram daha tutarlýdýr. Milli Demokratik Devrim kavramý, genellikle, empeyalizmin eski istismar metodlarýnýn
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temel olduðu dönemi karakterize etmektedir).
II. Yeniden paylaþým savaþýndan önce, emperyalist istismar
metodu sonucu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalizmin müttefiki yerli egemen sýnýf feodalizmdi. (Komprador-burjuvazi emperyalizmin uzantýsýndan baþka birþey deðildir). Ýkinci bölümde etraflý
þekilde belirttiðimiz gibi, emperyalist kontrol ve fiili durum, genellikle kýyý bölgelerinde, limanlarda, stratejik yerlerde ve ana haberleþme merkezlerindeydi. Merkezi otorite çok zayýftý. Ülkenin ve nüfusun 3/4ü, kendi aralarýnda da çeliþkileri olan zayýf feodal mahalli
devletçiklerin kontrolü altýndaydý. Þehirleþme, ulaþým, haberleþme,
kapitalizm egemen olmadýðýndan zayýftý. Ülke için emperyalizm
dýþsal bir olgu, toplumsal süreç de feodal bir süreçti. Bu yüzden ülkedeki baþ çeliþki ülkenin ve nüfusun dörtte üçünü kontrol
altýnda tutan zayýf feodal birimler ile yarý-serf durumunda olan
köylüler arasýndaydý. (Demokratik mücadele) Köylülerin spontane mücadele ve patlamalarýný örgütleyip, onlara proleter devrimci
bilinci götürerek, proletarya partisinin yönetiminde kurulan köylü
ordusu ile zayýf mahalli feodal otoritelerin güçlerini kýrarak üs bölgeleri kurmaya baþlayýp, ülkeyi yavaþ yavaþ denetim altýna almaya
baþladýklarý evrede, emperyalizm, kendi sömürüsünü korumak için,
ülkeyi bütün olarak iþgal ediyordu. O zaman, ülkenin baþ çeliþkisi
emperyalizm ve bir avuç hainin dýþýnda bütün ulus arasýnda olmaktaydý. (Milli Mücadele) Ýç savaþ döneminde savaþ, genellikle
sýnýfsal þiarlarla ve sýnýfsal planda yürürken, devrimci milli savaþ
evresinde savaþ, ulusal planda ve ulusal þiarlarla yürümektedir.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde ise, bizim gibi ülkelerde, toplumsal süreç feodal süreç deðildir. Emperyalizm de,
sadece dýþsal bir olgu deðildir. Emperyalist üretim iliþkilerinin ülkenin ta en ücra köþelerine kadar uzanmasý, emperyalizmi ayný zamanda içsel bir olgu haline getirmiþtir. Zayýf-feodal mahalli otoritecikler yerini, bizzat emperyalizmin de içinde yer aldýðý güçlü
oligarþik devlet otoritesine býrakmýþtýr. Öyle ki, emperyalizm bu
ülkelerde, CIA, FBI, vs. örgütleri ile, istediði zaman kendi çýkarlarý
doðrultusunda oligarþinin çeþitli fraksiyonlarý arasýnda iktidar
deðiþikliklerinden, oligarþinin halkýmýza karþý yürüttüðü tenkil politikasýna yön vermeye kadar her çeþit müdahaleler ve düzenlemelerde bulunabilmektedir. Bu bakýmdan, bu nükleer vurucu
güç çaðýnda, emperyalist kontrol, bu ülkeler için sadece ekono-
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mik deðil, politik, ideolojik ve askeri niteliktedir. Mesela NATO Askeri örgütü içinde olan Türkiyede, Amerikan emperyalizmi oligarþik
dikta yönetimini yönlendirmeden, ülkedeki ekonomiye kadar tam
bir hegemonya kurmuþtur. (Gizli iþgal esprisi) Bu bakýmdan ülkemizdeki yerli hakim sýnýflarla, Amerikan emperyalizmini kalýn
çizgilerle ayýrmak fiilen imkansýzdýr.
Ülkemizdeki baþ çeliþki oligarþi ile halkýmýz arasýndadýr.16
Oligarþi içinde bizzat emperyalizm yer aldýðý için devrimci savaþ
sadece sýnýfsal planda yürümeyecektir. Savaþ, sýnýfsal ve ulusal
planda yürüyecektir. Þüphesiz oligarþik devlet cihazýnýn militarize
gücü yetersiz kalýp, Amerikan ordularýnýn açýkça savaþ içinde yer
almasýna kadar, sýnýfsal yan aðýr basacaktýr.
Ülkemizdeki revizyonist ve pasifistler, emperyalizmin II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra istismar metodlarýnda yaptýðý deðiþikliði yani ekonomik, politik, ideolojik ve askeri gizli iþgal esprisini gözden kaçýrarak, emperyalizmin eski sömürü metodunun aðýrlýklý olduðu dönemlerdeki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin devrimcilerinin yaptýðý gibi, emperyalizmi dýþsal bir olgu kabul edip, onunla
hakim sýnýflarý kalýn çizgilerle ayýrmaktadýrlar. Ýster baþ çeliþkiyi feodalizm ile köylüler arasýnda tespit eden oportünistler olsun, ister
yerli tekelci burjuvazi ile emekçi kitleler arasýnda tespit eden oportünistler olsun, bu tespitleri ile Amerikan emperyalizminin ekmeðine
yað sürmektedirler. Amerikalý iþgalcilerin bizzat kendileri bütün
güçlerini kullanarak, her çeþit ince metodlarý kullanarak iþgallerini
gizlemeye çalýþmaktadýrlar. Bu kesin ayrýmlý tespit, Amerikalý emperyalistlerin bu yöndeki gayretlerini soldan takviye etmekten
baþka birþey deðildir.
Stratejik hedefin tespiti ile sorun halledilmez. Stratejik hedef,
devrimin baþlýca darbesinin doðrultusunu tespit etmek iþidir. Yani
stratejik planýn sadece bir kesimidir. Bu nedenle sorun sadece
stratejik hedefin doðru tespiti ile bitmez; temel, öncü ve ihtiyatlarý
da doðru tespit etmek gerekir.
Devrimimiz, Halk Savaþý ile zafere eriþecektir. Ancak daha
önce belirttiðimiz gibi, içinde yaþadýðýmýz tarihsel durum ve ülkemizin özelliklerinden dolayý, Halk Savaþý Öncü Savaþý aþamasýndan
geçecektir.
16

Bunun pratikteki görünümü, halkýn devrimci öncüleri ile oligarþi arasýndadýr.
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Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ýþýðýnda devrimci rota
þöyle bir çizgi izleyecektir:
1. aþama: Þehir gerillasýný yaratma
2. aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme,
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aþamada, savaþýn, psikolojik yýpratma yönü aðýr
basacaktýr.
3. aþama: Þehir gerillasýný yaygýnlaþtýrma,
Kýr gerillasýný geliþtirme
4. aþama ise, Kýr gerillasýný yaygýnlaþtýrma aþamalarýdýr.
Neden þehir gerillasý ile gerilla savaþýna baþlandý?
Savaþa, þehir gerillasý ile baþlamamýzýn sebebi ikilidir.
A) Objektif nedenler:
a) Savaþçý bir örgütün varlýðýný kitlelere duyurmanýn
þehirlerde daha olanaklý olmasý.
Çünkü, propaganda ve kamuoyunda tanýnma olanaklarý açýsýndan baþlangýçta þehir, kýra nazaran daha avantajlýydý.
b) Küçük-burjuva anlamda da olsa, Dev-Gençin büyük þehirlerde yürüttüðü devrimci þiddet hareketleri ve de, kitle eylemleri,
daha sert ve üst düzeyde silahlý eylemlerin yadýrganmayacaðý uygun bir ortam yaratmýþtý.
B) Subjektif Neden:
Silahlý propagandaya hazýrlýk döneminde iþleri gevþek olarak ele almamýzdan, hem de, silaha sarýlmakta geç kalmamýzdan
dolayý, kýr gerillasý için gerekli teçhizat, tecrübe, mühimmat gibi
maddi ve manevi ön koþullardan yoksunduk.
Ýþte bu objektif ve subjektif þartlardan dolayý partimiz, gerilla savaþýna þehir gerillasý ile baþlamýþtýr.
Bundan böyle partimiz daha önce tespit edilen bu rotayý izleyecektir. (Uzun bir faaliyetsizlik döneminden sonra)
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, devrimin önder
ve temel güçleri ve ihtiyatlarýný þu þekilde sýralayabiliriz:
Önder Güç: Proletaryadýr.
Önder güç sorununda, Partimiz Halk Savaþý ile devrimin zafere eriþeceðini tespit ettiðinden proletaryanýn ideolojik önderliðini
temel almýþtýr. (Temel bölgenin kýrlar olmasý esprisi) Öncü Savaþý
aþamasýnda Partimizde emekçi kökenden gelen, gelmeyen ayrýmý
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yoktur. Önemli olan savaþçýlarýn profesyonel devrimciler olmasýdýr. Savaþ geniþledikçe yönetim kademeleri de dahil, emekçilerin
aðýr basmasýna özel olarak dikkat edilir.
Temel Güçler: Köylülerdir. (Feodal kalýntýlar ve tarým burjuvazisi hariç bütün köylü unsurlardýr) Sýrasýyla:
Köy proletaryasý
Köy yarý-proletaryasý
Yoksul köylüler
Orta köylüler
Þehir proletaryasý da elbette devrimin temel kitle kuvvetleri
içindedir. Ancak devrimde onun belirleyiciliði, devrimin yükselme
aþamasýndadýr. Ve son sözü o söyleyecektir.
Küçük savaþçý çekirdeklerin baþlattýklarý mücadeleye (öncü savaþý) giderek sürekli bir þekilde yeni yeni
güçler katýlýr, kitle hareketleri boy göstermeye baþlar,
eski düzen yavaþ yavaþ yýpranýr, çöker; iþte tam bu sýradadýr ki iþçi sýnýfý ve þehirli yýðýnlar savaþýn kaderini tayin
ederler. (Che Guevara)
Vasýtasýz Ýhtiyatlar:
 Kemalist aydýn çevre
 Dünya sosyalist bloku
 Sömürge ülkelerdeki, özellikle Ortadoðudaki milli kurtuluþ
hareketleri.
Vasýtalý Ýhtiyatlar:
 Küçük-burjuvazinin sað kanadý.
 Demokrat batý ülkeleri ve kamuoyu.
 Oligarþinin kendi içindeki çeliþkileri.
Gerek vasýtasýz, gerekse de vasýtalý ihtiyatlardaki dizi sýrasý,
þartlara göre deðiþir.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM

12 MART SONRASI
TÜRKÝYE SOLU

Giriþ bölümünde belirttiðimiz gibi sosyalist cephede ülkenin objektif ve tarihi þartlarýnýn bir sonucu olarak revizyonizm ve
pasifizm etkin ve yönlendirici unsur olmuþtur.
Türkiyede küçük-burjuvazinin ekonomik ve politik örgütlenmesinin güçlü ve yaygýn olmasý ve ülkemizin 1946lara kadar
küçük-burjuvazi diktatörlüðü altýnda bir ülke olmasýndan ve de küçük-burjuvazinin 12 Marta kadar bürokrasi ve ordu içinde belli ölçüde etkinliðinden dolayý, küçük-burjuva devrimciliði ülkemizde
yaygýn bir alana sahip olmuþtur.
Yirminci yüzyýlýn üçüncü çeyreðinde sosyalizmin dünya çapýndaki prestijinden dolayý, radikal küçük-burjuvazi geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde sosyalizm adý altýnda politik arenada yer almaktadýr.
Ülkemizdeki küçük-burjuva radikalizminin güçlülüðü ve devlet üzerindeki etkinliði sosyalist cephede þu veya bu biçimde ve
görünüm altýnda pasifizm ve de küçük-burjuva radikalizmine bel
baðlama umudunu yaratmýþtýr.
Bu ortamda ülkemizdeki sosyalist hareket baðýmsýz olamamýþ, sürekli olarak küçük-burjuva radikalizmi ile iç içe olmuþ
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ve de küçük-burjuvazinin legalite þemsiyesi altýnda geliþmeye çalýþmýþtýr. Ýþte bu ortamda 12 Mart askeri darbesi olmuþ ve 1923den
beri süregelen nispi denge (önce devrim cephesi lehine, 1946dan
sonra aleyhine olan) bozulmuþ, ülkedeki oligarþi, küçük-burjuvazinin politik gücünü kýrarak devletin bütün kurumlarýna egemen
olmuþ ve baský ve þiddet politikasý ile solu daðýtmýþtýr.
12 Mart öncesinde yedi-sekiz fraksiyon halinde olan sol, bugün baþlýca iki kampa ayrýlmýþtýr:
 Silahlý devrim cephesi
 Oligarþinin soldaki uzantýsý pasifist cephe
Silahlý propagandaya, gerillaya karþý olmanýn hainlik sayýldýðý hemen hemen herkesin savaþ, silahlý eyleme geçme sözlerini
aðzýndan düþürmediði 12 Mart öncesi ortam ile 12 Mart sonrasý ortam iki ayrý dünya gibidir. En iyi devrimciliði en keskin gözükmek
þeklinde anlayan, silahlý propagandayý aðýzlarýndan düþürmeyen,
silahlý propagandayý savunmayan herkesi hainlikle suçlayan pek
çok legal dönemin keskin gerilla uzmanlarý silaha sarýlmaktan
baþka hiçbir yolun kalmadýðý 12 Mart sonrasýnda ise, 12 Mart öncesinde devrim meselesini iyi düþünmediklerini, aslýnda silahlý propagandanýn örgütleyici olmadýðýný, yanlýþ olduðunu, daha önce meseleleri iyi bilmediklerini, 12 Marttan sonra teoriyi öðrendiklerini
söyleyerek, daha önce pasifizm diye küfrettikleri uluslararasý revizyonizmin çizgisine dört elle sarýlmýþlardýr.
Bu son derece doðaldýr. çünkü her darbe, sað ve pasifist
eðilimleri ortaya çýkartýr. (1905 yenilgisi menþevik çizgiye geçici
olarak güç kazandýrmýþtýr).
12 Marttan sonra Türkiye solunda birbirine zýt iki geliþim
olmuþtur.
Birincisi, genellikle öðrencilerin dýþýnda halkýn çeþitli kesimlerinden gelen pek çok yeni ve tutarlý eleman silahlý propagandanýn
etrafýnda toplanýrken, legal dönemin bazý keskin cazip þöhretleri
de, geçmiþte yanlýþ düþündüklerini söyleyerek, pasifizmin cephesine
gönüllü yazýlmýþlardýr.
Soldaki bu oluþum, Partimizi de etkilemiþ ve Partimizin içinden ufak bir grup, Partimizin ideolojik, teorik ve stratejik görüþleri
ile eylemlerini narodnizmin, anarþizmin teorisi ve pratiði diyerek,
pasifist cephenin Parti içindeki uzantýlarý olmuþlardýr.
Bu saðcý unsurlara göre;
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 THKP-Cnin ideolojik-stratejik temellerini açýklayan I Nolu
Parti ve Cephe bildirileri ve de Kurtuluþtaki Devrimde Sýnýflarýn
Mevzilenmesi yazýlarý, anarþizmin, fokoculuðun ve narodnizmin
teorileridir.
 Þubat-Mayýs gerilla hareketleri, yani Partimizi kitlelere tanýtan silahlý devrimci eylemler, bu narodnik ideolojinin pratikleridir.
Temellerinde sol oportünist ideoloji yatmaktadýr.
 THKPnin halkýn devrimci öncüleri savaþý, bir avuç adamýn
oligarþi ile olan düellosudur.
 Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi fokocu bir stratejidir.
Silahlý propaganda yanlýþtýr, örgütleyici deðildir, asla temel alýnamaz.
 Ýçinde bulunduðumuz dönemde, devrimci görev, merkezi
yayýn organý etrafýnda örgütlenip, iþçilerin ekonomik ve demokratik mücadelelerini yönlendirmektir.
Ýþte Partimizdeki sað çizginin öz olarak ileri sürdüðü eleþtiriler
bunlardýr. Bu eleþtiriler Kývýlcýmlý ve Þafak pasifist gruplarýnýn Partimize yönelttiði eleþtirilerin tamamen aynýsýdýr. (Bu pasifist görüþlerin
eleþtirileri Partimizin görüþlerini açýklayan bu yazýdýr).
Partimizin ideolojik-pratik ilkelerine aykýrý bir rota izleyen
bu grupçuk Parti Genel Komitesi üyelerinin oy çoðunluðu ile Partiden ihraç edilmiþlerdir. Ýtirazlarý ayrýca teker teker eleþtirmeyi,
gereksiz çaba olarak görüyoruz.
Parti Genel Komitesinin kararý, Partimizin çizgisinin, Marksizm-Leninizmin dünyanýn ve ülkemizin somut þartlarýna uygulanmasýnýn oluþturduðu proleter devrimci çizgidir. Ve eylemleri de,
bu leninist ideolojik ve politik tespitin pratiðe yansýmasýdýr.
Oligarþinin terörü, þiddeti ne kadar artarsa artsýn, Partimiz
gerilla savaþýna devam edecektir. Partimizin yolu, ihtilâlin yoludur. Ýhtilâlin yolu, Partimizin yoludur.
Savaþ, Mayýs darbesinden sonra kaldýðý yerden devam edecektir. Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanýtan, programlar veya
yaldýzlý laflar deðil, devrimci eylemdir.
YAÞASIN HALKIMIZIN SÝLAHLI KURTULUÞ SAVAÞI!
YAÞASIN THKP-C!
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!
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