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İNTERNET BASKISINA ÖNSÖZ 
 
 
40 Yıl Sonra TDAS ile birlikte Rus Devriminden Çıkan Dersler 

(1974), TDAS (1975) ve Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz 
(1976) Mart 2015’te birlikte basılmıştı. Kitap neredeyse tükendiği için 
internette yayınlamaya karar verdik.  

Beş yıl önce yayınlanan 40 Yıl Sonra TDAS’ta TDAS (1975) 
güncellenmişti. Bu önsözde ise son beş yılda gerçekleşen önemli 
değişiklikler, bir önsözün sınırları içinde belirtilecektir. 

Son beş yılın en önemli gelişmesi 4. sanayi devrimi olarak da 
anılan yapay zekânın uygulanmasına geçilmesi olsa gerektir. Yapay 
zekâ, kısaca, bilgiden sonuç üretebilen makineler, daha gelişmişleri 
ise bilgiden bilgi üretebilen makineler olarak tanımlanabilir. Makine-
lerin bunları yapabilmeleri için uygun programlanmaları gerekir.  

Burada bizi asıl ilgilendirmesi gereken, yapay zekãnın artan 
oranda uygulanmasının toplumsal sonuçlarıdır. Üretimde çalışan insan 
sayısı azalacak, hizmet sektöründe yeni alanlar ortaya çıkacaktır. Bazı 
iş alanları –tıpkı üçüncü sanayi devrimi ya da bilgisayarlaşmada 
olduğu gibi- ortadan kalkacak, yerlerine bazıları önceden bilinmeyen 
–özellikle hizmet sektöründe- alanlar alacaktır.  

Yapay zekânın şimdiden görülebilen ilk sonuçlarından bir tanesi 
kontrol toplumudur. Makineler insanların günlük hayatını denetleye-
cek şekilde programlanabilmektedir. Bu konuda en ileri ülke Çin’dir. 
Cep telefonunuza zorunlu tutulan bir app indiriyorsunuz ve bunun 
vasıtasıyla evden ne zaman çıktınız, hangi araca bindiniz, nerede 
indiniz, o gün ne yaptınız; hepsi bilinebilmektedir. Kurallara aykırı 
davrandıysanız app aracılığıyla merkez bilgisayara işlenmekte ve fazla 
ceza puanınız olduğunda tren bileti bile alamaz duruma gelmektesiniz.  

Korona epidemisi cep telefonları aracılığıyla insanların günlük 
hareketlerinin kaydedilmesinin hiç de zor olmadığını gösterdi.  

Denetim nasıl boşa çıkarılabilir konusu şimdiden önem kazanmış 
durumdadır.  
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Bir diğer önemli konu devrimci öznenin kapsamıyla ilgilidir. 4. 
sanayi devrimi Marx’ın çalışanlara dahil etmediği ve kısaca prekarya 
olarak anılan kesimi daha da büyütecektir. Bunlar bir dönem işsiz 
kalmış insanlar değil, sürekli iş değiştiren, genellikle çalışma fırsatı 
bulamayan kişilerdir. Eskiden bunlara lümpen proletarya da denirdi. 
Bu kesimin sayısı daha da büyüyecektir –bizde zaten görülebilir kadar 
büyüktür- ve bu konuda politika geliştirilmesi gerekmektedir. 

Son beş yılda Almanya’nın hızla yükselmesini görüyoruz. Rusya 
Federasyonu da yeniden Ortadoğu’ya dönerek dünya politikasındaki 
etkinliğini artırmıştır. Çin de aynı durumdadır.  

Dördüncü sanayi devrimi, dünya politikasındaki güç odaklarının 
çoğalması, tek ülkenin (ABD) yönetmesinin mümkün olmadığının 
anlaşılması bağlamında emperyalizm tahlili önem kazanmıştır. TDAS 
ve 40 Yıl Sonra TDAS’ın önemli bölümü yazıldıkları dönemin 
emperyalizm tahliliyle ilgilidir.  

Emperyalizm tahlili konusundaki en büyük eksik devletin 
konumuyla ilgilidir. Leninist emperyalizm tahlili içerde aşırı sermaye 
birikimi ve bunun ihraç edilmesini belirtirken devleti ancak dolaylı 
olarak gündeme alır. Bu da marksist bakış açısına uygundur; devlet 
üstyapı kurumudur. Gerçekte ise devlet üstyapı kurumu değildir, 
altyapı ile birliktedir hatta onun içindedir. Sadece savaşlar değil artı-
değer sömürüsü de devletsiz gerçekleşemez.  

Devlet faktörü analize dahil edilmeden emperyalizmin yeterince 
anlaşılması mümkün değildir.  

Bunu alt emperyalizm konusunda özellikle belirtmek gerekir. 
Devletin rolünü anlamadan alt emperyalizmi –özellikle de Türkiye alt 
emperyalizmini- anlayamazsınız.  

Türkiye alt emperyalizminin ilk döneminde (1990-2000) askeri 
yön ağır basmaktadır, sermaye ihracı vardır ama oldukça zayıftır. 
İkinci dönemde ise askeri yönün özellikle güçlenmesinin yanı sıra 
(Suriye’de olduğu gibi açık toprak ilhakı yapılıyor) sermaye ihracı da 
önem kazanmıştır. Devlet her konuda doğrudan müdahil durumun-
dadır. 

Önümüzdeki dönemde bu konuların üzerinde durulması 
gerekiyor. (40 Yıl Sonra TDAS’daki Alt Emperyalizm bölümünü 
okumanızı özellikle öneririm.) 
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40 Yıl Sonra TDAS, 40 yıl önceki TDAS’ın aksine polemik 
üslubuyla yazılmadı. 2015’te buna gerek yoktu. Ek olarak, açıklan-
ması gereken konu fazla olduğu için –sosyalist ülkelerin çözülmesi 
bunlardan birisidir- görüşlerimizi mümkün olduğu kadar polemiğe 
girmeden ortaya koymaya çalıştık.  

1970’li yılların ikinci yarısında TDAS’a yönelik bir bölümü 
ancak rezalet olarak adlandırılabilecek hücumların içinden geçerek 
geliştik. O yıllardan kaldığı belli olan bir tip geçenlerde alt emper-
yalizm konusunda üç kuruşluk bilgisiyle ve saldırgan bir üslupla bize 
yönelince yıllardır karşılaşmadığımız bir durumla karşılaştık.  

Eleştiriye açığız. Eksiklerimiz varsa, ki olabilir, öğrenir kapa-
tırız. Yanlışımız varsa, düzeltiriz. Görüşlerimize karşı çıkanlardan 
kalite bekliyoruz ve bu kapsamdaki eleştirilere sadece seviniriz. 
Uygun bir dille cevap veririz. 

Başka türlü davrananlar ise cahilliklerinin yüzlerine vurulma-
sının ötesinde, müstahak oldukları dil kullanılarak cevaplarını 
alacaklardır.  

Zamanında neler gördük, bunlar ne ki! 
Leninist emperyalist teorisindeki yetmezliklerle ilgili olarak 

farklı kişilerin konuyla ilgilenmesinden sadece memnunluk duyarız. 
Doğal olarak devrimci olmaktan çok hafız olanların (birisi Kuran’ı 
diğeri Lenin’i ezberlemiştir) itirazları olacaktır; çekinmemek ve 
ilerlemek gerekir. Önemli olan itirazı sağlam gerekçelere dayandıra-
bilmektir ve bunlar da vardır.  

Herkesin ikna olması şart olmadığı gibi alt emperyalizm 
konusunda olduğu gibi bazı gelişmeler o kadar hızlı ve açık ki, 
kafalara vurarak öğretiyor.  

TDAS (1975)’in nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenlere TDAS’ın 
Tarihi ’ni (2020) okumalarını öneririm.  
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YAZILAR KİTABI  
 
 
Kitaba giriş amacı taşıyan bu yazının başlığı “Toplu Yazılar” 

değil, çünkü bu başlık tek kişinin (Mahir Çayan gibi) yazılarının 
toplandığı yapıtlar için kullanılıyor. Kitapta iki kişinin yazıları 
bulunduğu için Yazılar Kitabı başlığının daha uygun olduğunu 
düşündük.  

“Hangi konulardaki yazılar?” sorusuna, “son 40 yılda devrimci 
hareketin gündemindeki konular” cevabı verilebilir. Yazılarda bu 
konuların tümü olmasa bile önemli bölümü incelenmiştir.  

Bu kitap, “40 Yıl Sonra TDAS” yazılmadan önce de basıla-
bilirdi, ama bir harekete adını vermiş olan TDAS’a aykırı olurdu. 
Tarih önemlidir, ama güncele kadar getirilmesi şartıyla... 1975-80 
döneminden günümüze kalan ve özellikle emperyalizm bölümü hâlâ 
okunmaya değer bulunan TDAS’la öğünmek kolaydır, ama bununla 
yetinmek doğru değildir.  

Newton, “Ben devlerin omuzlarına çıktığım için daha uzağı 
görebildim” der. Bu devler Galile ve Kepler’dir. TDAS da Varga, 
Sweezy, Baran, Magdoff, Mandel, Mahir Çayan gibi çağdaş 
kapitalizmin analizini yapan önemli isimlerin yapıtlarından sonra 
yazıldığı için, kitapta da okuyacağınız gibi, bugün bile geçerli olan 
saptamalar yapılabilmiştir. TDAS’ta o dönemde yazılmış olanlardan 
daha ilerisi üretilmiştir. Böyle bir yapıtı 40 yıl sonra olduğu gibi 
basmak uygun olmazdı. Büyük değişimlerin gerçekleştiği 40 yılın 
ardından, “40 Yıl Sonra TDAS” yazılmalıydı ve “Yazılar Kitabı” da 
bu içerikle yayınlanmalıydı.  

Kitap bu yazıyla başlıyor. Ardından gelenler ise yazıldıkları tarih 
sırasına göre yer alıyor: Rus Devriminden Çıkan Dersler (1974), 
Türkiye Devriminin Acil Sorunları (TDAS) (1975), Mevcut Durum 
ve Devrimci Taktiğimiz (1975) ve Öncü Savaşının Politik Sanatı 
(1978). Birinci ve üçüncü yazılar için ayrıca önsöz yazıldı. Son yazı 
ise 1980 Nisan’ında Cephe’de yayınlanmıştı ancak bulamadık. Bu 
nedenle bu uzun olmayan yazının amacı ve içeriği hakkında bilgi 
vermekle yetinilecektir.  
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Bu kitap, bir broşürün adını bir hareketin adı haline getirenlere; 
bu amaçla hayatını kaybeden, işkence gören, yıllarca hapiste kalan, sol 
örgütler arasında şiddet ve örgütiçi infazlarda öldürülen devrimcilere 
ithaf edilmiştir.  

 
E.E.  
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40 Yıl Sonra TDAS 
Engin Erkiner 

 
 
GİRİŞ 
 
Yazı, aradan 40 yıl geçtikten sonra Türkiye Devriminin Acil 

Sorunları’na (TDAS) yapılan bir ektir, güncellemedir. 40 yıl önce 
(1974’te) yazmaya başladığım ve 1975 yılı Temmuz ayı sonlarında o 
zamanki koşullar uyarınca illegal olarak yayınlanan ve özellikle ilk 
bölümü (emperyalizm) bugün bile okunmaya değer bulunan TDAS’ı 
tümüyle güncellemek, onun gibi en az iki kitap daha yazmakla 
mümkündür. Uzun da olsa güncelleyici bir ek olmak iddiasındaki bu 
yazıda kapsam kaçınılmaz olarak daralacaktır. Giriş bölümü 
güncellemenin kapsamını açıklarken, sonraki bölümlerde bu kapsam 
gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.  

TDAS’ın yarıdan fazlasını emperyalizm analizi oluşturur. 
Emperyalizm analizi, yaşanılan dünyanın analizi demektir. Bugünkü 
dünyada yerimiz nedir, sistem buraya kadar nasıl geldi ve muhtemel 
gelişme yolu nasıldır sorularının cevaplandırılmasıdır. Amaçlarında 
ciddi olan herkes bu analizi kendine göre yapar. Mevcut durumdaki 
dünya ve bu dünyadaki yerinizin analizini yapmadan politik ve sosyal 
mücadelede ciddi amaçlara yönelemezsiniz. 

ABD, İngiltere ve diğer emperyalist ülkelerde politikaya yön 
verilmesinde önemli işlevi olan düşünce kuruluşlarının yaptığı da 
budur. Dünyayı, onun içindeki yerlerini, karşıda ya da aynı safta olan 
güçleri ve mevcut durumu istedikleri yönde nasıl değiştirebileceklerini 
kendilerine göre incelerler. Bu analiz ister Zapatistalar gibi öncelikle 
ülkedeki bir bölgenin konumuna yönelik olsun, isterse büyük bir 
gücün dünya çapındaki etkinliğinin artırılmasına yönelsin, kaçınılmaz 
başlangıç noktasıdır.  

Emperyalizm analizinin öneminin belirlenmesinden sonra, bu 
analizin iki önemli unsura ayrıştırılması gerekir:  
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Birincisi; kapitalizmin genel bunalımıyla ekonominin devresel 
hareketi arasındaki farklılık. Kapitalist emperyalizm, kapitalizmin 
derin çelişkiler ve kendi zıddını doğurma çağına girmesi demektir. Bu 
çağın özellikleri ekonominin devresel hareketiyle ilişkili olmakla 
birlikte, ondan ayrı olarak da vardır. Örnek vermek gerekirse; 1945-
1971 dönemi, 1958’de yaşanılan ekonomik bunalım dışında, 
emperyalist ülkelerde hızlı ekonomik gelişmenin yaşandığı yıllardır. 
Bu dönem, aynı zamanda, sömürge kurtuluş savaşlarının yükseldiği, 
emperyalist ülkelerin sömürgelerden uzun ya da kısa süren silahlı 
mücadele ya da Hindistan örneğinde olduğu gibi çatışmalı sivil 
itaatsizliğin ardından çıkarıldığı, sömürgelerin bağımsızlıklarını kazan-
dıkları ve genellikle sosyalist ülkelerle yakın ilişki geliştirdikleri 
dönemdir. Sömürgelerin kaybedilmesinin ardından, bağımsızlığını 
yeni kazanmış ülkeleri emperyalizmin etki alanında tutmak, komünist-
lere bırakmamak mücadelesi başlar. Vietnam, Kongo ve Angola 
örneklerden birkaç tanesidir.  

Yazıda bu konu üzerinde ayrıca durulmayacaktır.  
İkincisi; emperyalizmin evriminin incelenmesidir. Kapitalist 

emperyalizm başlangıç tarihi kabul edilen 1903 yılındaki gibi değildir. 
Emperyalizmin evrimi bunalım dönemleriyle karakterize olur. 
TDAS’ın en önemli bölümü, bunalım dönemleri ve bunları birbirinden 
ayıran kıstaslarla ilgilidir. Bu, aynı zamanda, emperyalist sistemin 
evrimine ve bu evrimi belirleyen kıstaslara genel bir bakış anlamına 
gelir.  

Emperyalizmin bunalım dönemlerini ayıran üç kıstas vardır: 
emperyalist sömürünün sürdürülüş biçimi (metropollerde ve sömürge-
lerde (sömürge, yarı sömürge ve bağımlı ülkelerde)), emperyalistler 
arası çelişkinin durumu, emperyalizmle alternatif ve potansiyel güçler 
arasındaki durum.  

TDAS’taki belirleme geçerliliğini korumaktadır ve bu belirleme-
nin geliştirilmesi yazının temelini oluşturacaktır:  

“Bu üç unsurun sentezi emperyalist sistemin bir bütün olarak 
işleyişini belirler. Emperyalizmin herhangi bir bunalım döneminin 
açıklanması, emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyişinin açık-
lanması demektir.  

Emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyişini belirleyen üç 
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ana unsur, iki temele indirgenebilir: Birincisi, sistemin iç dina-
miğinin geçirdiği evrimdir. Bu evrim emperyalist sömürünün 
sürdürülüş biçimine, metropollerdeki sınıf çatışmasına, emper-
yalistler arasındaki ilişkilere yansır. İkincisi, emperyalist sistemin iç 
dinamiğinden doğan sosyalist ülkelerin ve ulusal kurtuluş 
savaşlarının bu iç dinamiği etkilemeleridir. Bu iki ana unsurun 
sentezi emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyiş modelini ortaya 
koyar. (…)  

Zaman içinde bu iki ana unsurun değişimi ve bu değişimin 
yansımaları sonucu yeni bir işleyiş modeli ortaya çıkar. Bu model 
eskinin yöntemleri, ilişkileri vb. ile geniş ölçüde açıklanamıyorsa, 
emperyalizmin bunalım dönemlerinde bir dönem bitmiş, yenisi 
başlamıştır.” 

Birinci (1903-1917), ikinci (1917-1945) ve üçüncü (1945-1971) 
bunalım dönemleriyle ilgili olarak orijinal metne eklemeler yapılabilir, 
ancak bu konu üzerinde durulmayacaktır. TDAS’ın “Üçüncü bunalım 
dönemi içinde ortaya çıkan gelişmeler” bölümüyle başlayacağım.  

Bütün kitaplarda olduğu gibi TDAS’ta da bilinenin tekrarlanması 
önemli yer tutar ve yeni söylenen bilinenin üzerinde şekillendirilir. 
Birinci ve ikinci bunalım dönemleriyle ilgili olarak Kesintisiz Devrim 
I ve II-III’teki saptamaların yanı sıra, üçüncü bunalım döneminde 
emperyalist ülkeler arasında yeni bir paylaşım savaşının çıkmasının 
zemininin ortadan kalkması görüşü, SSCB Bilimler Akademisi’ne ve 
Mahir Çayan’a aittir. Gerekçe olarak nükleer silahların insanlığı yok 
edebilecek varlığı ile sosyalist sistem ve ulusal kurtuluş savaşları 
gösterilir. Yeni bir paylaşım savaşı, insanlığın yaşayabilmesi 
durumunda, en azından kapitalizmin sonu demek olacaktır.  

Çok uluslu şirketlerin varlığı ve emperyalist ülkeler arasındaki 
ekonomik entegrasyonun ileri boyuta ulaşması görüşü Sweezy, 
Magdoff ve Baran’a aittir. TDAS’ta, ek olarak, bu entegrasyonun yeni 
bir paylaşım savaşının çıkmamasının önemli nedenlerinden birisi 
olduğu belirtilmiştir.  

TDAS’ta yeni olan; bir bunalım dönemini incelemenin emper-
yalist sistemin genel işleyişini incelemek demek olduğu; bunalım 
dönemlerini ayıran kriterler ve üçüncü bunalım dönemi içinde ortaya 
çıkan gelişmelerdir. Emperyalist sistemin genel işleyişi 1945’te 
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olduğu gibi kalmamış, 1971’e kadar önemli değişim göstermiştir. Ek 
olarak, önemli bir belirleme daha yapılarak; emperyalistler arasındaki 
dengesiz gelişmenin ortadan kalkmadığı, gerideki bir ülkenin 
sıçramalı gelişimle ilerideki ülkeye yetişebileceği, ama bunun yeniden 
paylaşım savaşına yol açmadığından hareketle, eşitsiz ve dengesiz 
gelişme kanununun işleyiş biçiminin değiştiği belirtilmiştir.  

TDAS ilk yazıldığında “Üçüncü bunalım dönemi içinde ortaya 
çıkan gelişmeler” bölümü, dördüncü bunalım dönemine geçildiği 
saptamasıyla bitiyordu. Ayrı bir politik özne olmaya karar vermiştik 
ama henüz adımız yoktu ve “X grubu” gibi garip adlarla anılıyorduk. 
Bazı arkadaşlar “bir de bununla uğraşmayalım” diyerek “dördüncü 
bunalım dönemi” belirlemesinin açık olarak yazılmamasının daha 
uygun olacağı yönünde görüş belirttiler. İçerik olarak itirazları yoktu, 
sadece “dördüncü bunalımcılar” gibi yeni bir isim daha takılmasını 
istemiyorlardı. TDAS’ın emperyalizmin tarihsel evrimini ve 
emperyalist sistemin işleyişini incelediği bölümün sonunda şu ifade 
yer aldı:  

“Günümüz emperyalizmin III. bunalım döneminin özellik-
lerinin olgunlaştığı, yerini yeni özelliklere bırakmaya başladığı bir 
geçiş dönemidir. Ancak bu yeni özelliklerden kaynaklanan yeni 
ilişki, sömürü, egemenlik ve müdahale biçimleri, kısacası sistemin 
bir bütün olarak yeni işleyiş biçimi tam anlamıyla belirginleş-
memiştir.”  

Buradan, III. Bunalım döneminin aynı kalmadığı, değiştiği ve bir 
sonraki bunalım dönemine dönüştüğü sonucu çıkarılabilirdi ve 
nitekim de öyle oldu. 1989-1991’de sosyalist bloğun ortadan 
kalkmasının ardından emperyalist sistemin genel işleyişinde yeni bir 
evreye geçildi.  

TDAS’ın ikinci bölümünü oluşturan “Devrim Stratejisi” üzerin-
de daha kısa durulacaktır. Türkiye devrimci hareketi aradaki büyük 
uzaklığa rağmen Küba ve Latin Amerika ülkelerindeki devrimci 
hareketlerden büyük oranda etkilenmiştir. THKP-C ve THKO’nun 
mücadele anlayışlarında Küba devriminin ve Latin Amerika’daki 
gerilla savaşlarının etkisi açık olarak görülür. TDAS’ın ikinci bölümü 
bu uzak ülkelerdeki gerilla savaşlarının ayrıntılı incelemesini içerir. 
İkinci bölümün güncellenmesinde tarihsel inceleme kısa olarak 
sürecek, gerilla savaşlarının yenilgisi ve savaşın kazanıldığı Nikaragua 
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gibi ülkelerde de devrimin çıkmaza girmesi üzerinde durulacaktır.  
Gerilla savaşları kaybedildi ama gerilla örgütleri yok olmadılar, 

dönüştüler. Latin Amerika ülkelerindeki sol iktidarların, sosyal forum 
deneyiminin, Zapatistaların ve yeni mücadele perspektiflerinin 
oluşmasında 1960’lı ve 1970’li yılların gerilla savaşlarının yarattığı 
birikimin önemli payı bulunuyor.  

TDAS’ın 1975’teki adı TDAS-1 idi. O günkü ülkenin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak tarihsel gelişimini 
konu alan ikinci bir TDAS yazılmasını planlamıştım, ama bu plan 
hayata geçirilemedi. Başka bir deyişle TDAS yarım kaldı. Bu eksikliği 
ikinci bölümün güncellenmesinde önemli oranda giderebileceğimi 
sanıyorum. 1990 sonrasında NATO’nun güneydoğu kanadındaki 
karakol ülke olmaktan çıkan ülkenin, alt emperyalizm tarihinin 
günümüze kadar gelen iki dönemini ve bundan çıkan sonuçları 
incelemeye çalışacağım.  

TDAS ile 40 yıl sonra TDAS arasındaki ifade farklılığı okurun 
dikkatini çekecektir. TDAS, 1974-1975’te, 1971 hareketine yönelik 
her türlü eleştirinin bulunduğu bir ortamda polemik üslubuyla 
yazılmıştır. Farklı bir dönemde yazılan 40 yıl sonra TDAS’ta ise aynı 
üsluba gerek yoktur.  

Bu yazıda, TDAS’ta yapmış olduğumun aksine, çok sayıda 
alıntıya yer vermeyeceğim; kaynak göstermekle yetineceğim. Okur, 
konuyla ilgili daha geniş bilgiyi İngilizce ve Almanca kaynaklarda 
bulabilir. Bazı konularda ise internet adresiyle kolayca bulunabilecek 
kaynak verdim. Kaynak gösteriminde ilk yazımdan farklı olarak 
kaynağı metin içinde belirteceğim.  

TDAS’ı okumamış olan ya da bir zamanlar okumuş olsa bile iyi 
hatırlamayan okurların şöyle bir yol izlemesinde yarar vardır:  

TDAS’ın ilk bölümünü okuduktan sonra bu yazıdaki ilk 
bölümün güncellenmesini okuyun ve aynısını ikinci bölüm için de 
yapın. Böyle bir okuma güncellemenin daha iyi anlaşılması için 
yararlı olacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 
 
 

 
1. KAÇ TANE TDAS VAR?  
 
Deleuze’ün Differenz und Wiederholung (Farklılık ve Tekrar) 

adlı yapıtında, önemli kitaplarla ilgili olarak dikkate alınır bir 
değerlendirmesi vardır. Önemli kitaplar tek olarak kalmazlar, sürekli 
çoğalırlar. Yayınlandıklarından yıllar sonra okunduklarında başka 
türlü yorumlanırlar. Bu yorum da kişilere göre değişebilir. Bu 
nedenle, metin aynı kalmasına karşın, tek kitap aslında çok kitaptır.  

TDAS’ın emperyalizm bölümünün öneminden söz etmek yeterli 
olmaz. Her emperyalizm tahlili dönemine özgüdür. Emperyalizmin 
ilgili dönemdeki özellikleri ne kadar iyi incelenmiş olursa olsun, bu 
tahlil geçicidir, zaman içinde geçerliliğini kaybedecektir. Eski tahlil 
unutulur ya da en fazla konuyla ilgili bazı tarih kitaplarında yer alır.  

TDAS’ın aradan yıllar geçtikten sonra da kendisini yeniden 
üretebilmesi ya da yıllar sonrasındaki dünya düzeni hakkında da 
açıklayıcı olabilmesi, yazıldığı döneme özgü bir inceleme olmasının 
ötesinde özelliklerine dayanır. TDAS’ta dönemin emperyalist 
sisteminin genel işleyişinden hareketle yapılan bazı genellemeler 
yıllar sonra da geçerliliklerini korudular. Emperyalist ülkelerin 
yatırımlarının esas olarak birbirlerine yönelik olması, başka bir deyişle 
rekabetin yanı sıra yaşanılan bütünleşme, bu bütünleşmenin yeni 
paylaşım savaşlarının yaşanmamasındaki önemli etkenlerden birisi 
olduğu, ABD’nin emperyalist blok içinde döneme göre yükselen ya da 
gerileyen ama her zaman varolan hegemonyası gibi belirlemeler kırk 
yıl sonra da geçerliliğini korumaktadır.  

TDAS’ta “Emperyalizmin üçüncü bunalım döneminde ortaya 
çıkan gelişmeler” bölümünde ortaya konulan saptamaların geçerli-
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liğini halen koruyanlarının yanı sıra, zaman içinde değişen, yeniden 
belirlenmesi gereken yanları da bulunuyor.  

Dördüncü bunalım dönemi ne oranda yazılanlara uymuştur?  
 
2. DÖRDÜNCÜ BUNALIM DÖNEMİ (1971-1991) 
 
Bu dönem 1971-1989 (veya 1991) yılları arasını kapsar. Bunalım 

dönemlerini ayıran tarihlerin sembolik olduklarını, bu nedenle birkaç 
yıl ileriye de kaydırılabileceklerini belirtmek gerekir. Her tarih 1917 
Ekim Devrimi ya da 1945’te İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi gibi 
kesin değildir. Bir bunalım döneminin bitişini, diğerinin başlangıcını 
sembolize eden tarih seçilirken dönemin en önemli olayı ve bunun yılı 
seçilir. 1971 yılı da bu temelde belirlenmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist sistem bir yandan 
sömürgelerdeki kurtuluş savaşlarıyla uğraşırken, diğer yandan 
üretimin hızla arttığı bir genel refah dönemine girdi. Bu dönemde 
Bretton Woods Anlaşması’yla ABD Doları dünya parası olarak kabul 
edilmiş ve Dolar ile altın arasında belirli bir değişim oranı 
belirlenmişti. ABD kendisine getirilen Dolar karşılığında bunun 
eşdeğeri altını ödemeyi kabul etmişti.  

Kapitalist ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımı kolaylaştıran bu 
işleyiş, ABD dışındaki Dolar miktarının bu ülkenin altın rezervlerini 
fazlasıyla aşması sonucu, Bretton Woods, ABD tarafından tek taraflı 
olarak iptal edildi.  

Emperyalist sistem 1945 sonrasında ilk bunalımını 1958’de 
yaşamış, görece hafif bu durgunluğu aştıktan sonra ikincisini daha 
ciddi olarak 1971’de yaşıyordu. Bretton Woods’un iptali, savaş 
sonrasındaki işleyişin temel direğinin ortadan kalkması demekti ve 
ABD’nin sosyalist sistemi çevirmek için dünyanın her yanında 
kurulan üsler ve özellikle Vietnam savaşının gerektirdiği harcamaları 
artık kaldıramadığı anlamına geliyordu.  

TDAS’ın ilgili bölümünün başlığı “ABD’nin emperyalist blok 
içindeki kesin hegemonyasının kaybolması” olarak belirlenmişti. Bu 
bölümün aradan 40 yıl geçtikten sonra da doğruluğu görülen iki 
önemli belirlemesi vardır:  
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Birincisi; ABD’nin gerilemesinin abartılmaması gerektiğidir. 
ABD’nin gücü ulusal sınırları esas alan ithalat-ihracat istatistikleriyle 
değil, özellikle diğer emperyalist ülkelerdeki tekellere katılımları da 
dikkate alınarak değerlendirildiğinde, bu gerilemenin ilk bakışta sanıl-
dığından daha az olduğu görülür. Bu belirleme, TDAS’ın yazıldığı 
1975 sonrasındaki yıllarda da her önemli olayda geçerliliğini 
korumuştur. Japonya ve -o zamanki adıyla- Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’nun (AET) sıçramalı bir gelişmeyle ABD’ye yetiştiği, 
emperyalist ülkeler arasındaki çelişkinin keskinleştiği, ABD hege-
monyasının belirgin derecede gerilediği saptamalarının yapıldığı 
yıllarda bile, ABD’nin gerilemesinin göreceli olduğu ve çelişkilerin 
keskinleşmesinin de hiçbir zaman ileri boyuta ulaşmadığı görül-
müştür.  

ABD’nin dünya geneline yayılmış askeri gücü, emperyalist 
rakiplerinin toplam askeri gücünden fazlaydı. Bu saptama bugün de 
geçerliliğini sürdürüyor. O kadar ki, emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkilerin keskinleşmesi sonucu bir zamanlar üçüncü dünya 
savaşının iyice yaklaştığını sananlar bile, artık bundan söz etmiyorlar. 
Emperyalist ülkeler arasında yeni bir savaş, sosyalist sistem ortadan 
kalktıktan sonra bile mümkün değildir. Hiçbir ülke ya da ülkeler bloğu 
kaybedeceği baştan belli olan savaşa girmez. Yazının sonraki 
bölümlerinde ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki yakınlaşmanın 
boyutları ortaya konulacak ve emperyalist ülkeler arasındaki savaşın 
gündemde olmadığı daha iyi anlaşılacaktır.  

Burada Leninist emperyalizm analizi üzerinde durulması 
gerekiyor. Lenin’in Emperyalizm kitabı Birinci Dünya Savaşı 
başladıktan sonra yayınlanmış ve dönemin emperyalizminin başlıca 
özelliklerini açıklamıştı. 1945’e kadar emperyalizm hakkında oldukça 
açıklayıcı özellikler taşıyan bu tahlil, sonraki yıllarda aynen 
tekrarlandığında çağdaş emperyalizmi anlamanın önünde engel 
olmuştur.  

 
2.1. LENİNİST EMPERYALİZM TAHLİLİ  
 
Lenin’in kitabı, Imperialism: Highest stage of capitalism 

(Emperyalizm: Kapitalizmin en yüksek aşaması) adını taşıyor. Kitabın 
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adı sonraki yıllarda eleştiri konusu olsa bile burada üzerinde durulma-
yacaktır. Lenin, çok sayıda devrimcide rastlanan iyimserlikle, 
emperyalizmin 1900’lü yılların başlarındaki özellikleriyle kalacağını, 
evrimleşemeyeceğini düşünmüştür. Gerçekte ise emperyalizmin kendi 
içinde farklı gelişme evrelerine sahip olduğu artık biliniyor. Bunalım 
dönemleri, bu evrelerin incelenmesidir denilebilir.  

TDAS’taki emperyalizm bölümünün önemli özelliklerinden bir 
tanesi, açıkça söylenmeden Leninist emperyalizm tahlilinden farklı bir 
anlayışın ortaya konulmasıdır. Emperyalist sistemin Leninist 
anlayıştan farklı analizinin geçmişi vardır, ancak buna geçmeden önce 
Leninist tahlili kısaca incelemek gerekir.  

Leninist emperyalizm tahlilinin başlıca bileşenleri şunlardır:  
Birincisi; tekelci kapitalizmdir. Kapitalist ekonomide serbest 

rekabetçi dönem sona ermiş, büyük üretim yapan tekellerin egemen-
liği başlamıştır.  

İkincisi; finans kapitaldir, banka ve sanayi sermayesinin iç içe 
geçmesidir. Lenin, tekelci kapitalizmin bu özelliklerini Hilferding’den 
alır.  Hilferding’in esas olarak Almanya finans kapitalini dikkate 
aldığı, diğer emperyalist ülkelerde durumun daha değişik olduğu da 
savunulur ama konumuz açısından bu nokta önem taşımaz. 
Ekonomide tekelleşme ve banka sermayesinin önemi genel olarak 
kabul edilen özelliklerdir.  

Leninist emperyalizm teorisi ekonomide tekellerin egemenliğini, 
banka ve sanayi sermayesinin iç içe girmesini (finans kapital) 
içermekle birlikte, bunlar bu teoriye özgü özellikler değildir. 20. 
yüzyılın başlarında konuyla ilgili olarak Hobson, Kautsky, Hilferding, 
Luxemburg tarafından savunulan farklı teoriler bulunmakla birlikte, 
herkes bu iki özellik konusunda görüş birliği içindedir.  

Leninist emperyalizm teorisinin kendine özgü iki özelliği vardır: 
sıçramalı gelişme yasası ve emperyalist ülkeler arasındaki sert 
rekabetin zorunlu olarak yeniden paylaşım savaşına yol açacağı 
saptaması... Bu iki özellik birbirine bağlıdır. Emperyalist dönemde 
emperyalist ülkeler arasında sömürgelerin paylaşımı tamamlanmıştır, 
başka bir deyişle dünya bitmiştir, şu veya bu şekilde işgal edilebilecek 
yeni yer kalmamıştır. Dünyanın paylaşımı emperyalist güçler 
arasındaki güçler dengesine göre yapılır ama bu denge sabit kalmaz. 
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Geride olan bir emperyalist ülke sıçramalı gelişmeyle ileride olanlara 
yetişebilir ve oluşan yeni güç dengesine göre sömürge paylaşımından 
pay ister. Emperyalist ülkeler arasındaki yeniden paylaşımın savaştan 
başka yolu bulunmamaktadır.  

Birinci Dünya Savaşı öncesinde iki büyük sömürge imparator-
luğu vardı. İngiltere ve Fransa dünyanın büyük bölümünü sömürgeleş-
tirmişlerdi. Afrika’da birkaç küçük sömürgeye sahip olan Almanya 
ekonomik olarak sıçramalı bir gelişmeyle bu iki ülkeye yetişti ve 
dünyanın yeni güçler dengesine göre yeniden paylaşılmasını istedi. 
Lenin’in Birinci Dünya Savaşı’nı “emperyalist yeniden paylaşım 
savaşı” olarak adlandırması bu nedenledir.  

Leninist emperyalizm teorisi, emperyalist ülkeler arasındaki sert 
rekabetin kaçınılmaz olarak yeniden paylaşım savaşına yol açacağını 
öngörür. Emperyalist ülkeler arasında pazarların el değiştirmesinin 
savaştan başka yolu yoktur. Lenin, dünyanın paylaşılmasında 1876-
1914 arasındaki son durumu açıkladıktan sonra şunları söyler: “… 
üretim araçlarında özel mülkiyet düzeni varolduğu sürece, bu 
ekonomik temel üzerinde emperyalist savaşlar, mutlak biçimde 
kaçınılmaz olacaktır.” Lenin, 1978: 11)  

Burada ekleme yapılması gerekir: Sömürge ülkelerin el değiştir-
mesi tekelci kapitalist döneme özgü değildir. Bu ülkeler arasında 
sömürge paylaşım savaşı çıkması için dünyanın paylaşımının 
tamamlanmış olması da zorunlu değildir. 19. yüzyılda Hollanda, 
Fransa, İspanya ve İngiltere gibi sömürgelere sahip ülkeler arasında 
sömürge paylaşım savaşları olmuştu ama bunlar yaygınlık 
kazanmamıştı. Deniz savaşları örnek olarak verilebilir ki bu savaşlar 
sömürgelere giden yolların güvenliği içindir. En bilineni İngiltere ile 
Fransa arasındaki Trafalgar savaşıdır.  

Küçük değil de büyük bir yeniden paylaşım savaşı ya da dünya 
savaşı çıkabilmesi için güçlü bir ülkenin -müttefikleriyle birlikte- bu 
savaşa girebilmesi gerekir. Bu ülke Hollanda, Belçika, Portekiz ya da 
İtalya olamaz. Bunlar asıl ülkenin yanında müttefik olabilirler. Bu 
ülkeler de ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya’dır. Her iki 
yeniden paylaşım savaşı öncesinde de Almanya’nın diğerlerine yetiş-
mesi söz konusudur.  

1945 yılına kadar Leninist emperyalizm teorisi için söylene-
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bilecek bir şey yoktu. Eşitsiz ve sıçramalı gelişimle nispeten geri 
durumdaki emperyalist ülkelerin ileride olanlara yetişmesi ve yeniden 
paylaşım savaşının başlaması pratikte iki kere doğrulanmıştı.  

1945 sonrasında Leninist emperyalizm teorisi teklemeye başladı.  
1945 sonrasında (günümüzde de bu özellik sürmektedir) emper-

yalist ülkelerin dış yatırımlarının büyük bölümü birbirlerinde yoğun-
laştı. Bu ülkeler asıl yatırımlarını sermayenin organik bileşiminin 
yüksek olduğu kendilerine benzeyen ülkelere yapıyorlardı.  

Eskiden az olan çok uluslu şirketlerin sayısı hızla arttı. 
Emperyalist ülkelerin bu şirketler aracılığıyla birbirlerine yaptıkları 
doğrudan yatırımlar sonrasında yeniden paylaşım savaşı bir de bu 
yönden imkânsız duruma geldi.  

Yeniden paylaşım savaşını engelleyen üç faktör vardı:  
Birincisi, nükleer silahlardı. Bunların kullanılmasının sonunda 

kazanan taraf olmayacak, sonuç herkes için felaket olacaktı.  
İkincisi, ulusal kurtuluş savaşlarının ve sosyalist sistemin 

gücüydü. Emperyalistler arasında yeni bir savaş bu ülkelerin sonu 
anlamına gelirdi.  

Üçüncüsü, emperyalist ülkelerin karşılıklı olarak yaptıkları ve 
üretim birimleri kurulmasına dayanan doğrudan yatırımlardı. 
Emperyalist ülkeler arasındaki yeni bir savaş, bu ülkelerin benzerlerini 
başka ülkelerde kurdukları üretim birimlerinin imhası anlamına 
gelecekti. Bu birimlerin sayısı sürekli olarak arttı.  

Gelelim günümüze...  
1960’lı ve 1970’li yıllardaki ulusal kurtuluş savaşları sona erdi, 

sosyalist sistem ortadan kalktı; buna rağmen yeni bir emperyalistler 
arası savaş ufukta bile görünmüyor. Emperyalist ülkeler arasında 
çelişkiler mevcut, geri durumda olan bir ülkenin sıçramalı bir 
gelişimle diğerlerine yetişebilmesi de söz konusu; ancak bütün bunlar 
yeniden paylaşım savaşına yol açmıyor.  

Emperyalist ülkelerin karşılıklı yatırımlarının yanı sıra; Lenin 
döneminin aksine, ekonomik güçle askerî güç arasında doğrudan 
bağlantı eskisine göre zayıflamış durumdadır. ABD ekonomisi 
eskisine göre gerilemiş olmakla birlikte, bu ülke askerî olarak halen 
rakipsizdir ve yakın gelecekte askerî üstünlüğünü tehdit edebilecek bir 
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ülke de bulunmuyor.  
ABD’nin askerî teknoloji konusundaki ileri konumu, üretim 

sürecindeki ileriliğinin önemli bir bileşenidir. Çok sayıda bilimsel ve 
teknik gelişme ilk olarak askeri araştırmalar sırasında bulunmakta 
(internetin bulunması gibi), daha sonra bu alan dışındaki üretim 
sürecinde uygulanmaktadır. Bu nedenle askerî alanda ileride olanın, 
askerî araştırmalara rakiplerine göre çok daha büyük kaynak ayıranın, 
üretim sürecinin diğer alanlarında belirgin olarak geride kalması 
mümkün değildir. Dönemsel sarsıntılar olabilir, şu veya bu alanda 
geride kalınabilir, ama rakipler tarafından belirgin şekilde geride 
bırakılabilmek mümkün değildir.  

Bu nedenle Japonya bir dönem mikro elektronikte, Almanya 
başka alanlarda ileride bile olsa, bu ilerilik askerî güce aynı oranda 
yansımamıştır.  

Aynı durumu başka emperyalist ülkeler arasındaki ilişkide de 
görmek mümkündür. Almanya dünya ihracat şampiyonudur ve 
ekonomisi Fransa ve İngiltere’ye göre daha gelişmiştir. Ne ki, askerî 
olarak bu iki ülkenin gerisindedir.  

Yirminci yüzyılın başlarında, kapitalist emperyalizmin ilk döne-
minde, emperyalist bir ülkenin ekonomik gücüyle askerî gücü 
arasında, bire bir olmasa bile, büyük oranda aynılık vardı. Almanya 
sıçramalı gelişmeyle büyük bir sömürge imparatorluğuna sahip 
Fransa’ya yetiştiği zaman, bu, aynı zamanda askerî olarak da yetiş-
mesi anlamına gelirdi.  

Böyle bir gelişme artık söz konusu değildir.  
Burada söz konusu olan sadece sahip olunan nükleer silahlar 

arasındaki büyük dengesizlik değildir. Bir ülke nükleer silah sahibi 
olabilir, ama eğer bu silahı hızlı bir şekilde rakibine karşı 
kullanabilecek araçlara sahip değilse, en fazla yakınındaki rakipleri 
için tehlikeli olabilir. Herhangi bir ülkenin atom bombasına sahip 
olması, eğer kıtalararası hızlı roketlere sahip değilse, ABD için önemli 
bir tehlike oluşturmaz. ABD uydular aracılığıyla gözetleme ve 
füzesavar sistemine sahip olduğu için, uzaktaki rakip ülkenin yavaş 
roketlere ve nükleer silaha sahip olması kendisi için tehlike 
oluşturmaz.  

Burada 1970’li ve 1980’li yıllarda söz konusu olan üç emper-
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yalist merkezden; ABD, Japonya ve AET’den söz ediyorum. 
Konumuz emperyalist ülkeler arasındaki çelişkiler ve yeniden 
paylaşım savaşı olduğu için SSCB ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 
konuya dahil edilmemiştir. Beşinci bunalım döneminde özellikle 
Rusya Federasyonu ile ilgili olarak bu konu üzerinde durulacaktır.  

 
2.1.1. SÜPER EMPERYALİZM  
 
TDAS’taki emperyalist ülkeler arasındaki çelişki–bütünleşme 

diyalektiğinde bütünleşmenin ağır basması, yeniden paylaşım savaş-
larının gündemden çıkması gibi saptamalar, “süper emperyalizm 
savunuluyor” yönünden eleştirilmiştir. TDAS’ın emperyalizm bölü-
müne yöneltilen tek “anlamlı eleştiri” budur. Bu eleştiride referans 
olarak kullanılan Lenin’in Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky adlı 
kitabıdır.  

Lenin, Kautsky’yi eleştirirken, O’nun “süper emperyalizm” 
teorisi üzerinde de durur.  

Bu teoriye göre, dünya tek tekele doğru gitmektedir ve bu 
gerçekleşince de emperyalizmin savaşlara ihtiyaç duyması ortadan 
kalkacaktır. Lenin, gelişmenin tek tekel yönünde olduğunu kabul eder 
ama bunun zaman alacağını ve o zamana kadar da kapitalizmin 
yıkılacağını savunur.  

İster TDAS’ın yazıldığı 40 yıl öncesine isterse de Lenin’in 
Emperyalizm ve sonrasındaki kitaplarını yazdıktan yaklaşık yüz yıl 
sonrasına, günümüze bakalım, dünya ekonomisinde tek tekele doğru 
gidişin gerçekleşmediği görülür. Tekeller yüzyılın başına göre çok 
büyüdüler ama tek tekele doğru gidiş söz konusu olmadı. Tekellerin 
aralarında anlaşarak piyasayı paylaşmaları -oligopoller- söz konusu 
oldu ama sadece genelde değil, herhangi bir emperyalist ülkede de tek 
tekel söz konusu olmadı. Tarihin bu konuda Lenin’i de Kautsky’yi de 
doğrulamadığı söylenebilir.  

Tekellerin rekabet içinde de olsalar dünyayı sömürmeleri, 
aralarındaki güç dengesi değişince pazarlar üzerindeki hakimiyette 
kaymaların olması için yeniden paylaşım savaşları zorunlu değildir. 
Savaşlar bitmedi, dünya savaşlarla dolu, ama emperyalist ülkeler 
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arasında değil… Reel sosyalizm sona erdikten sonra emperyalist 
saldırganlık arttı ama yeniden paylaşım savaşları konusunda herhangi 
bir belirti ortaya çıkmadı.  

Yazının son bölümünde emperyalizmdeki güncel gelişmelerin 
Lenin’in emperyalizm teorisiyle açıklanamayacağını güncel örnek-
leriyle yeniden ele alacağım. Keza “temsilciler savaşı” ve genel olarak 
emperyalist saldırganlığın değişen karakteri üzerinde de duracağım. 
Temsilciler savaşında da Lenin’in emperyalizm teorisinde olduğu gibi 
emperyalist ülkeler arasındaki sert çelişkilerden kaynaklanan kaçınıl-
maz savaş söz konusu değildir.  

Emperyalist ülkelerin ekonomilerinin iç içe geçmesi ve bunun 
politik sonuçları ayrıntılı teorik analizlere gerek bırakmayacak kadar 
ortadadır. İyi bir gazete ve dergi okuru bile bu gelişmeyi görmekte 
zorlanmaz. Buna rağmen yüz yıl önce yazılmış ve kapitalist 
emperyalizmin ilk dönemlerinin özelliklerini anlatan bir kitaptaki 
tezleri tersi yöndeki açık gelişmelere rağmen tekrarlamakla yetinmek, 
oradaki tezlere dayanarak yeni gelişmeleri yorumlayanlara eleştiri 
yöneltmek, en hafif deyimiyle gariptir! Dinî metinlere bağlılıkla 
Marksist metinlere bağlılık yer değiştirmiş gibi görünmektedir.  

Emperyalizm ve devlet konusu üzerinde son bölümde durula-
caktır.  

 
2.2. EKONOMİK BUHRANIN AĞIRLAŞMASI  
 
“Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. Bunalım dönemi 

içinde ortaya çıkan önemli değişmelerden ikincisi ekonomik buhranın 
ağırlaşmasıdır.” 

TDAS’ın ilgili bölümü bu cümleyle başlıyordu ve dördüncü 
bunalım dönemiyle ilgili en yetersiz bölüm de bu olmuştur, denile-
bilir.  

Tekelci kapitalizm, özellikle 1945 sonrasında, Keynesçi politika 
uyguladı. Ekonomide yüksek istihdam sağlamaya çalışırken, 1929 
benzeri bir ekonomik krizin yaşanmaması için devlet ekonomiye 
hemen her alanda yoğun olarak müdahalede bulundu. Yüksek 
silahlanma harcamalarıyla, yoğun inşaat faaliyetiyle ve gerektiğinde 
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piyasaya para sürülerek iç talep canlı tutuldu ve enflasyonist politika 
izlendi. 1970’li yıllara gelindiğinde bu yolun sonuna yaklaşıldığının 
belirtileri görülüyordu. Enflasyonist politika ekonominin canlanması 
için yeterli olmuyor, enflasyon ve durgunluk birlikte görülüyordu 
(stagflasyon). Ne ki, emperyalizmin başka bir birikim modeline 
geçeceği, 1945 sonrası politikanın bırakılacağı, neo liberalizm adı 
verilecek olan ve toplumsal yaşamın bütün alanlarının özelleştiril-
mesini hedefleyen yeni bir politikanın uygulanacağı kimse tarafından 
öngörülmüyordu.  

David Harvey “Neo Liberalizmin Kısa Tarihi” adlı yapıtında, 
1978-1980 yılları arasını, küresel ekonomik ve sosyal tarihte önemli 
değişimlerin gerçekleştiği dönem olarak değerlendirir. (Harvey, 2007: 
7) 1980’li yıllarda yaşanılacak önemli değişikliklerin ilk adımları bu 
yıllarda atılmıştır.  

1978’de Deng Xiaoping, Çin Halk Cumhuriyeti’nin emperyalist 
ülkelerin yatırımlarına açılması için ilk adımları attı. ÇHC sonraki 
yıllarda da aynı politikayı sürdürdü ve ülke artan oranda ABD ve 
diğer emperyalist ülkeler için birikmiş ve yatırım alanı bulamayan 
büyük miktarda sermayenin değerlendirilebildiği kurtarıcı bir alan 
durumuna geldi.  

1979’da İran’da İslam Devrimi gerçekleşti. Bu devrimin en 
belirgin özelliği, tarihteki diğer devrimler gibi geleceğe değil, geçmişe 
bakmasıdır. Herkes için farklı bir dünya yaratmak amacındaki dev-
rimin yönü geleceğe değil, geçmişe yöneliktir. Güzel günler geçmişte 
kalmıştır, dolayısıyla o dönemin zihniyetine dönülmesi gerekir.  

Aynı yıl İngiltere’de Thatcher iktidara geldi. Thatcher hükümeti 
yıllardan beri uygulanan ve ülkeyi stagflasyona getiren Keynesçi 
politikayı terk ederken, sendikaların gücünü kırmak, maden ocakları 
başta olmak üzere zarar eden kuruluşları kapatmak, kamu kuruluşlarını 
özelleştirmek ve sosyal hakları kısıtlamak için harekete geçecekti.  

Aynı yılın sonunda Kızıl Ordu, Afganistan Demokratik Halk 
Partisi’nin çağrısıyla Afganistan’a girdi ve 1978’de gerçekleşen ilerici 
subaylar darbe-devrimine karşı savaşan Mücahitlerle çatışmaya 
yöneldi. Kızıl Ordu savaşı kaybedecek, Afganistan SSCB’nin 
Vietnam’ı olacak ve bu savaş hem ekonomik hem de askerî olarak 
SSCB’yi yıpratacaktı.  
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1980 yılında ABD’de Reagan yönetimi iktidara geldi. Reagan da 
Thatcher’e benzer bir çizgi izlerken, SSCB ile Orta ve Doğu 
Avrupa’daki sosyalist ülkelere karşı da politika değişikliğine yöneldi. 
Reel sosyalizmde sorunlar artık görülebilecek kadar ortadaydı ve 
bunun açık örneği de Polonya’daki Dayanışma Sendikası idi. Reagan 
yönetimi, 1970’li yıllarda Almanya’da SPD iktidarı altında başlatılan 
“sosyalist ülkelere tavır alarak değil, onlarla ilişki kurarak 
dönüştürmeye çalışmak” politikasından dönülmesini, yumuşamanın 
terk edilmesini ve değişik alanlarda saldırıya geçilmesini savundu. Bu 
amaçla yeni bir silahlanma hamlesi başlatıldı ve Fred Halliday’in 
deyimiyle “İkinci Soğuk Savaş” başladı. (Halliday, 1989)  

Bu savaş, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 1991’de 
SSCB’nin dağılmasıyla sona erdi.  

1974-1994 arasındaki yirmi yılda dünyada büyük bir değişim 
gerçekleşti. Yıkıma doğru gittiği düşünülen emperyalist ülkeler 
yıkılmadı, reel sosyalist ülkeler yıkıldı; küreselleşme, neo liberalizm, 
Yeni Dünya Düzeni, post Fordizm yeni dönemin öne çıkan kavramları 
oldu.  

Neo liberalizmin entelektüel temellerini, Keynesçilik ve 
Marksizme karşı verdiği uzun mücadeleyi, neo liberalizmin önde 
gelen isimlerinden Hayek’in Gramsci’den aldığı anlayışla bu görüşü 
savunabilecek ve kamuoyu oluşturulmasında etkin olabilecek isimleri 
(bilim insanları, öğretim üyeleri, tanınmış politikacılar ve gazeteciler) 
nasıl eğittiğini burada incelemeyeceğim. Konuya ilgi duyan okur şu 
kitaptan gerekli bilgiyi edinebilir: (Cockett, 1994)  

Dördüncü bunalım döneminin -TDAS’ta yer almayan- önemli 
özelliklerinden bir tanesi Üçüncü Sanayi Devrimi’dir (sosyalist 
ülkelerde çıkan yapıtlarda Bilimsel-Teknolojik Devrim denilir). Bu 
devrim küreselleşmenin içinde bulunduğumuz aşamasının, neo 
liberalizmin günümüzdeki özelliklerinin, sosyalist sistemin 
çözülmesinin ve yeni sömürgecilikte değişimin önemli bir bileşenidir. 
Bu nedenle söz konusu sanayi devriminin ardından sosyalist ülkelerin 
1980’li yıllardaki çözülüşü, bundan sonra da -12 Eylül 1980’den sonra 
ülkemizdeki uygulamada da açıkça görülebilen- yeni sömürgecilikte 
değişim konuları incelenecektir.  
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2.3. ÜÇÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ  
 
Bu başlıkta bir yapıtı olan Rifkin’e (Rifkin, 2011) göre, sanayi 

devrimlerinin ayırıcı özelliği, yeni enerji kaynakları ile ulaşım ve 
haberleşmede ortaya çıkan büyük yeniliklerdir. Bu belirleme doğruları 
da içermekle birlikte bazı yönlerden eksiktir. Üçüncü sanayi 
devriminde önemli yer tutan hizmet sektörü de dahil olmak üzere 
üretimde bilgisayar kullanımı ve robotlaşma bu tanıma girmiyor.  

İlk sanayi devrimi 17. Yüzyılın sonlarında gerçekleşti ve ana 
enerji kaynağı buhar gücüydü. İkinci sanayi devrimi 20. Yüzyıl 
başındadır ve enerji olarak elektriğe dayanır. Gerek buhar gücü ve 
gerekse de elektrik ulaşım araçlarında önemli değişime neden olmuş, 
ulaşım ve haberleşme önemli oranda kolaylaşmıştır (telgraf, elektrik 
olmadan düşünülemez).  

Üçüncü sanayi devrimin için de yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanılması ve internetin sağladığı büyük değişimden söz edili-
yor. Rüzgâr, güneş ve sudan üretilen enerji konusunda sürekli gelişme 
olmakla birlikte, bu konuda büyük abartmalara yönelmemek gerekir. 
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünyanın önde gelen 
ülkelerinden birisi olan Almanya’da bile bu yöndeki gelişme henüz 
belirleyici ağırlığa sahip değildir. İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ise 
nükleer enerji, elektrik üretiminde büyük öneme sahiptir… Keza 
başka ülkelerde de…  

Elektrik hayatın her alanındaki önemini korumakta, sadece onu 
üreten kaynaklar değişmektedir.  

Uydu telefonu ve internetin bulunması ve birçok ülkede sadece 
üretimin değil insanların günlük yaşamının da ayrılmaz parçası duru-
muna gelmesi ise büyük bir değişimdir.  

Üretimin yapısı otuz yıl öncesine göre önemli oranda değiş-
miştir. Üretim birimleri küçülmüş, verim yükseldiği için çalışan sayısı 
azalmış ve üretim sürecinin parçalanması hızlanmıştır. Değişik 
parçalardan oluşan bir malın üretimi artık bırakın aynı üretim birimin-
de, aynı ülke içinde bile tamamlanmıyor. Her parça nerede ucuz ise 
orada yapılıyor ve birleştirilerek ilgili mal tamamlanıyor.  

Çin’de emek çok ucuz olduğu için çok sayıda mal ya da parçaları 
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bu ülkede üretiliyor. Böyle bir üretimin kazançlı olabilmesi için 
haberleşme ve ulaşım imkânlarının da gelişmiş ve ucuz olması 
gerekir.  

Aynı durum, hizmet sektörünün bazı alanları için de geçerlidir. 
Londra’da bir hastanede hastanın MR’ı çekilir, ilgili film değerlendi-
rilmek üzere Yeni Delhi’deki tıp merkezine gönderilir, oradan gelen 
cevaba göre teşhis konulur. Hindistan’da doktorluk İngiltere’den ucuz 
ise, ki öyledir, hastalığın teşhisi daha ucuz ve dolayısıyla da hastalık 
sigortasının masrafı daha az olacaktır.  

İşbölümünün dünya çapında yayılması, herhangi bir ülkedeki 
grevin başka ülkelerdeki üretim sürecini de etkilemesi anlamına gelir. 
Avrupa ülkelerinde de üretilen bir ABD otomobil markası olan Opel 
ile ilgili örnek verilebilir: İspanya’da Opel parçası üreten fabrikadaki 
grev, aynı firmanın Almanya’daki üretim birimlerinin durmasına yol 
açabilir; çünkü gerekli parçalar gelmediği için araba tamamlanamaz 
ve piyasaya sürülemez.  

Yeni sömürgecilikte değişim başlığı altında da inceleneceği gibi, 
farklı ülkelerin farklı mal ve hizmetlerin üretiminde uzmanlaşmaları 
ve teknolojik yönden karşılaştırılamayacak kadar ileri ülkelere (ABD 
ve Almanya gibi) ihracat yapmaları, iletişim ve ulaşımda hızlanma ve 
büyük ucuzlama gerçekleşmeden mümkün olamazdı.  

Üretimde otomatikleşme, bilgisayar kullanımı, ulaşım ve 
haberleşmenin kolaylaşması ve ucuzlaması sonucunda mal ve hizmet 
üretiminde hem çeşit çoğalıyor ve hem de fiyatlar düşüyordu. Büyük 
yatırım yaparak üretimin yapısını değiştiremeyenler piyasadan 
çekilmek zorunda kaldılar. Burada üretimin yapısının değişmesi 
sadece makinelerle ilgili değildir, o makineleri kullanabilecek ve 
genel olarak farklı üretim sürecine uyabilecek düzeyde eğitim görmüş 
çalışanlarla da ilgilidir. Yeni bilimsel ve teknik buluşlarla farklılaşmış 
üretim süreci, farklı eğitim almış işçi-emekçi tipini de gerekli 
kılıyordu. Sonuç, çalışanların eğitim düzeyinin yükselmesi, üretim 
sürecinin daha fazla parçalanması ve işyerlerinin küçülmesi sonucu 
birbirinden uzaklaşma, bunun sonucu olarak birlikte davranmanın 
zorlaşması oldu.  

Yazının son bölümünde konu üzerinde yeniden durulacaktır.  
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2.4. SOSYALİST ÜLKELERİN ÇÖZÜLMESİ  
 
TDAS’taki konu başlığı “Dünya pazarlarının önemli ölçüde 

genişlemesi”dir. 1974-1975’te sosyalist sistem vardı ve kimse reel 
sosyalizmin 15 yıl sonra çözülerek ortadan kalkacağını düşünemi-
yordu. Buna rağmen, TDAS’taki bu bölüm ilginçtir. İlginçliği, 
sosyalist ülkelerin içinde bulunduğu durumu temel özellikleriyle 
ortaya koymasından kaynaklanıyor. Sosyalist ülkeler üretici güçlerin 
geliştirilmesinde emperyalist ülkelerin gerisindedir ve bu nedenle de 
aralarındaki ticaret, ham madde ihraç etmek ve ileri teknoloji ürünleri 
ithal etmek kapsamında gerçekleşmektedir. Sosyalist sistemin 
çözüleceği yönünde öngörü yoktur, ama -aşılacağı umut edilse bile- 
içinde bulunulan zayıflık da açıkça gösterilmektedir.  

Üretici güçlerin geliştirilmesinde geride kalmak, birazdan 
açıklanacağı gibi, reel sosyalizmin çözülmesindeki önemli etkenlerden 
bir tanesidir. 1974-1975 yıllarında bu geriliği bilgi olarak bilmek bile 
önemlidir. Hiçbir zaman anti-sovyetçi olmadık ve TDAS’ın yazıldığı 
yıllarda piyasa Konuk Yayınları’nın çevirip yayınladığı SSCB 
Bilimler Akademisi’nin kitaplarıyla doluydu. Bu kitaplarda SSCB’nin 
başarıları anlatılıyor, sosyalizmin zafere doğru nasıl ilerlediği 
örneklerle açıklanıyordu. Klasik bir SSCB taraftarına kaynak göster-
seniz bile SSCB’nin ABD’den üretici güçlerin geliştirilmesinde belir-
gin derecede geride olduğunu anlatamazdınız.  

Kişi belirli bir dünya görüşüne inanınca, buna ters düşen her şeyi 
reddetme eğilimine girer ve bu eğilim solda özellikle güçlüdür. Bu 
eğilimin dışında kaldığımız, ne ben ne de başka arkadaşlar için 
kesinlikle iddia edilemez. Buna rağmen, böyle bir ortamda, reel 
sosyalizmin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak yazılan aykırı 
saptamalara içimizden itiraz gelmemesi ancak TDAS’ın genel man-
tığıyla açıklanabilir.  

TDAS dünyanın o günkü durumunda bütünü görme çabasıdır. 
Parçayı bütünden hareket ederek açıklama çabasıdır ya da bütün 
anlaşılmadan parçanın anlaşılamayacağı görüşü söz konusudur.  

Mahir Çayan’da da aynı anlayış vardı. Aksi durumda, Türkiye’ 
deki devrim anlayışını açıklamak için bu kadar emperyalizm tahlili 
yapılmasına hiç gerek olmazdı. TDAS’ta yapılan bu tahlilin geniş-
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letilmesidir.  
Anti-sovyetçi değildik ama ülkede önemli değişimlerin ancak 

SSCB’nin aktif yardımlarıyla gerçekleşebileceği görüşünde de 
değildik. Bütün bu faktörlerin birleşmesi sonucu SSCB’nin üretici 
güçlerin geliştirilmesinde geride kaldığı gerçeğine gözlerimizi 
kapatmadık. (Okura TDAS’taki ilgili bölüme göz atmasını öneririm.)  

Dördüncü bunalım döneminin birbiriyle ilgili üç önemli özelliği 
şunlardır: Bilimsel teknolojik devrim ya da üçüncü sanayi devrimi; 
üretici güçlerdeki bu gelişmeyle birlikte kapitalist üretim örgütlen-
mesinin değişmesi (kitle üretimi yapan fordist-taylorist üretimin terk 
edilmesi, üretim birimlerinin küçülmesi, uzmanlaşma ve ürün çeşitlen-
mesinde artış); devletin ekonomiye yoğun müdahalesiyle krizlere 
karşı korunmayı amaçlayan keynesçilikten, özelleştirmeye dayalı neo 
liberalizme geçiş; sosyalist bloğun dağılması ve böylece kapitalizme 
alternatif olmak iddiasındaki reel sosyalist sistemin ortadan kalk-
masıdır.  

Bilimsel teknolojik devrim ve neo liberalizm 1980’li yıllarda 
görülebilecek kadar ortaya çıkmıştı ama neo liberalizmin zaferini ilan 
etmesi ancak 1989-1991’de reel sosyalizmin sona ermesinden sonra 
gerçekleşti. Sonraki yıllarda da ÇHC, Vietnam, Kuzey Kore ve Küba 
sosyalist adıyla kaldılar, ama durumları önceki yıllardan oldukça 
farklıydı. Bu ülkelerin halen sosyalist olarak görülmelerinin en önemli 
nedeni, komünist partisinin iktidarda bulunmasıdır.  

Kuzey Kore’de sosyalizm adına sürdürülen hanedan yönetimi 
üzerinde durmak gerekmiyor. ÇHC örneğinde görüldüğü gibi, 
komünist partisi önderliğinde ülkeye özgü kapitalist gelişmenin 
gerçekleşeceğini daha önce kimse düşünmemişti. Düşünülemezdi de, 
çünkü komünizm ve kapitalizm zıt kavramlardır. Sosyalist -ya da 
kapitalizme alternatif- bir toplumda komünist partisi önderliğinde 
kapitalizmin gelişmesi düşünülemezdi, ama oldu.  

Vietnam’da da ülke yabancı yatırımlara açıldı ancak piyasa 
ekonomisinin gelişmesi ÇHC’ye göre daha sınırlıdır.  

Küba ise, SSCB’nin dağılmasının ardından zor günler yaşadı. Bir 
dönem ABD Dolarını ulusal parası Peso’nun yanında eş para birimi 
olarak kabul etmek zorunda kaldı. Sonraki yıllarda Venezüella’daki 
Chavez yönetiminin büyük desteğiyle ekonomik dar boğazdan çıksa 
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da, tarımda ve hizmet sektöründe küçük üretime izin vermek zorunda 
kaldı.  

Dördüncü bunalım döneminin, 1989-1991 sonrasındaki birkaç on 
yılı da etkileyecek bir dönemin bitişini simgeleyen gelişmesi, reel 
sosyalizmin tarih sahnesinden büyük oranda çekilmesidir. Kalanlar 
SSCB ile Doğu ve Orta Avrupa’daki reel sosyalist ülkelerin yerini 
doldurmaktan hayli uzaktır.  

Eric Hobsbawm’ın SSCB’nin yaşama süresini kapsayan “Kısa 
20. Yüzyıl”ı (1917-1991) (Hobsbawm, 1996) ya da insanlığın 20. 
Yüzyıldaki büyük umutlarının yükselmesini ve çökmesini simgeleyen 
ve aralarında 74 yıl bulunan iki tarih…  

1971-1991 arasındaki emperyalizmin dördüncü bunalım dönemi-
nin bu en önemli gelişmesini ana hatlarıyla incelemeye çalışalım…  

 
2.4.1. REEL SOSYALİZMİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ  
 
Reel sosyalizm yerine geçmişte “yaşayan sosyalizm” de denil-

miştir. Her durumda anlatılmak istenilen, yaşadığı dönemin gerçek-
liğinde, 20. Yüzyılda, var olan sosyalizmdir.  

Reel sosyalizm Marksist sosyalizm değildir ve yaşadığı dönemin 
şartlarında böyle olması da mümkün değildi. Reel sosyalizmin 
Marksist sosyalizmle önemli benzerliklerinin yanı sıra, büyük benze-
mezlikleri de vardır.  

Devam etmeden önce, Marksist sözcüğünden ne anladığımı da 
belirtmem gerekiyor. Marksizm değil, Marksizmler vardır. Marksizm 
genel bir belirlemedir ve kendi içinde bazıları birbirinden oldukça ayrı 
farklı özel belirlemeleri barındırır. Marx-Engels dönemindeki 
Marksizmin ardından 20. Yüzyılla birlikte Marksizm içinde değişik 
akımlar ortaya çıkar: Lenin, Luxemburg, Kautsky bunlardan 
başlıcalarıdır. Ardından kimine göre Leninizmle ilişkili, kimine göre 
ilişkisiz, Stalin’in Marksizm anlayışı gelir. Mao, Avrupa komünizmi, 
Grammsci, Guevara ve liste daha da uzatılabilir. Herkes kendisini 
Marksist olarak görmektedir ama aralarındaki ayrımlar da küçük 
değildir.  
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Aksi belirtilmediği sürece, Marksizm deyince Marx-Engels 
dönemindekini anlıyorum.  

Marksist sosyalizm teorisinde, SSCB örneğinde olduğu gibi, ne 
kadar büyük olursa olsun sosyalist bir ülkenin güçlü kapitalist ülke-
lerle birlikte yaşaması öngörülmemiştir. Sosyalist devrim kapitalist 
ülkelerin tümünde kısa zaman aralığında peşpeşe gerçekleşecek, 
sosyalist devrimin olmadığı kapitalist ülke kalmayacaktı. Bu durumda 
“yeni dünya” genel nüfusun küçük bir bölümünü barındıran sosyalist 
ülkelerle, büyük çoğunluğu oluşturan eskinin sömürge ve yarı 
sömürge ülke halklarından oluşacaktı. Kapitalizm öncesi ilişkilerden 
yeni çıkmış büyük çoğunluk, sosyalist ülke insanlarıyla birlikte nasıl 
yaşayacaktı ya da burjuvazinin sömürgeleri yönettiği gibi, dünya 
nüfusunun büyük çoğunluğu da küçük bir azınlık olan işçi sınıfı 
tarafından mı yönetilecekti; üzerinde düşünmeye değer.  

Bu noktaya dikkat çekmekteki amacım, Marx-Engels’in 
beklediği kapitalist ülkelerin tümünü kapsayan sosyalist devrim 
gerçekleşseydi bile, büyük sorunların bitmeyeceğidir. O zaman 
sosyalist bir ülkenin kapitalist ülkelerle birlikte yaşama sorunu 
olmayacak, bu sorun hiç de daha küçük olmayan başkasına yerini 
bırakacaktı. Sadece kapitalist ülkelerde ciddi bir güç olabilen işçi 
sınıfı, o zamanki dünya genelinde küçük bir azınlık olarak sömürge 
yönetimi altında yaşamaktan yeni kurtulmuş, kapitalizmle -o da 
sömürge tarzı olanıyla- çok az tanışmış büyük çoğunlukla birlikte 
nasıl yaşayacaktı?  

Marx-Engels’in dönemlerindeki sömürgeciliğe kapitalizmi 
geliştirdiği için olumlu işlev yüklemeleri anlaşılabilir. İngiliz ve 
Fransız sömürgeciliği (diğer kapitalist ülkelerin sömürgeleri azdı) 
kapitalizmi geliştirsin, çok sayıda insanı feodalizmin bile öncesi 
şartlarda yaşamaktan çıkarsın, kapitalizmle tanıştırsın ki, kapitalist 
ülkelerde sosyalist devrim gerçekleştiğinde işçiler dünya çapında 
küçük bir azınlık olarak kalmasınlar.  

Zor bir durum! Marx-Engels ulusal çapta değil, ama kapitalist 
ülkelerle sınırlı olarak düşündüler. Proletarya diktatörlüğü, devletin 
sönmeye başlaması bu çerçevede düşünülmüştür. Ne ki, geçmişin 
sömürge ve yarı sömürgelerinde yaşayan insanlığın büyük çoğunluğu, 
merkez ülkelerde devrim olunca ve kendileri de bu şartlardan 
kurtulunca sosyalist olacak değildir. Kapitalizmi tanımayan, modern 
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sınıf mücadelesini bilmeyen, hayatları boyunca ilkel koşullarda 
yaşamış ve zorunlu olarak bunun kültürel birikimini taşıyan halklarla 
dünya çapında sosyalizm mümkün olabilir miydi?  

Marx-Engels ve daha sonra da Lenin sömürgeci ülkelerde 
yaşadılar ve dönemlerini analiz ederken sadece bu ülkelere baktılar, 
sömürgelerle ilgilenmediler. Bu durum onların insanlığın büyük 
bölümünün yaşadığı sömürgelerdeki sorunları anlamamasını getirdi ve 
bu konuda ciddi sorunlarla karşılaştılar.  

Marx-Engels sömürgeciliğin sömürge ülkelerde zorunlu olarak 
kapitalizmi geliştirerek tarihin dışında kalmış halkları tarihe çektiğini 
düşündüler ama bu kapitalizmin metropollerdekinden oldukça farklı 
olduğunu değerlendiremediler.  

Lenin’in ve Stalin’in ulusal burjuvaziyi sınırlı da olsa ilerici 
olarak değerlendirmesine sömürge komünistleri karşı çıktılar. Doğu 
Halkları Kurultayı’nda Lenin ile Hindistanlı komünist Roy’un ulusal 
burjuvazinin ittifak gücü olup olmaması konusundaki tartışmasında 
tarih kısa sürede ikincisini haklı çıkardı. Bu konuda en büyük örnek 
Çin’de komünist partisini Kuomintang ile işbirliğine zorlayan III. 
Enternasyonal ile Mao’nun farklı çizgileridir. Çin komünistleri bir 
dönem Kuomintang’a güvenmenin bedelini pahalıya ödediler.  

Benzeri bir değerlendirme Frantz Fanon’da da bulunabilir. 
Fanon, mevcut Marksizmi “Avrupa Marksizmi” olarak görmektedir. 
Fanon’a göre, Batı Avrupa ülkelerinin sanayileşmesi ve işçi sınıfının 
gelişmesi, sömürgelerin talanı olmadan düşünülemezdi. Fanon, 
Avrupa Marksistlerini “sömürgelerin talanıyla sağlanan gelişmeye 
dayanarak ayrıcalıklı sosyalizm kurmaya çalışmakla” suçlar.  

Sosyalizm, klasik teoriye göre, ancak gelişmiş kapitalizm teme-
linde kurulabilir ama bu kapitalizmin gelişmesinde de sömürgelerden 
aktarılan zenginliklerin önemli yeri vardır.  

Tarihte projeksiyon yapmak doğru değildir; yine de gerekli 
ihtiyat payı bırakılarak şu belirleme yapılabilir: ÇHC’de, Kamboçya’ 
da ve ülkemizde de kapitalizm öncesi ilişkilerin güçlü etkisi altında 
bulunan insanların sosyalist olduklarında hangi yollara kolayca 
başvurduklarını fazlasıyla gördük. Kapitalizmle tanışmış olmak bile 
yeterli olmuyor, feodal ilişkilerin kültürel etkisinden kurtulmak 
gerekiyordu. Stalin dönemi SSCB’si ile de benzer bir örnek verilir. 
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Orada tarımda kapitalizm uç vermiş olduğu için durumun başka 
ülkelerdeki kadar vahim olmadığı söylenebilir. Yine de açık olan 
şudur: SSCB’de olduğu gibi toprağı komünistler sayesinde elde etmiş 
olmak, köylülerin sosyalist olmasını gerektirmiyordu. Benzer şekilde, 
sömürgecilikten metropoldeki devrim sayesinde kurtulmak, sömürge 
halklarının sosyalist olmasını gerektirmezdi.  

Marx-Engels’in bekledikleri sosyalist devrim kapitalist ülkeler 
genelinde gerçekleşmiş olsaydı, durum 1917 sonrasında tek bölgede 
sosyalizmden daha zor olacaktı. Tek bölgede ortaya çıkan durum, 
ağırlaşarak dünya çapında ortaya çıkacaktı.  

Kapitalizmin eşitsiz ve dengesiz gelişmesini, aynı ülke içindeki 
kapitalist gelişmede bile sektörler arasındaki dengesizliği, tekelci 
dönemde ise geriden gelen bir ülkenin sıçramalı bir gelişmeyle ileri 
olanlara yetişme imkânlarının artmasını belirtmek yeterli değildir. 
İnsanlığın da eşitsiz ve dengesiz bir gelişme gösterdiğini gözden 
kaçırmamak gerekir. Aralarında en az yüz -hatta daha fazla- yıl 
gelişme farkı bulunan insan topluluklarının, metropollerdeki devrimin 
ardından büyük sorunlar ve hatta çatışmalar çıkmadan birlikte 
yaşayabileceklerini düşünmek, insanı sadece ekonomik boyuta, tek 
boyuta indirgemek olur.  

Marksizm insanlığın kurtuluşunu onun küçük bir bölümünün 
kurtuluşuna bağlar. Metropol ülkelerde bile işçi sınıfı genellikle 
çoğunluk değildir; öyle bile olsa insanlık içinde küçük bir azınlıktır. 
İnsanlığın büyük çoğunluğunun metropollerde devrim yapan azınlığı 
izleyeceği varsayılır ki, bu doğru değildir.  

Çarlık Rusyası ve ardından SSCB bunun ilk büyük örneğidir.  
Reel sosyalist ülkelerin tarihini Marksist sosyalizm anlayışından 

hareketle eleştirenlerin, konuyu bu yönden düşünmelerinde yarar 
vardır.  

 
2.4.1.1. BAŞLANGIÇ VE YÜKSELME  
 
Bolşevikler, Çarlık Rusyası’nda devrimin Avrupa devriminin 

yolunu açacağına inanıyorlardı ve büyük bir umutla bu devrimi 
beklediler. Lenin’in Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky kitabı 
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Alman devriminin başladığı müjdesiyle biter. Almanya’da devrim 
başlamıştır ama fazla gelişemeden yenilir. Orta Avrupa ülkelerindeki 
devrimci kalkışmalardan da sonuç çıkmaz. SSCB’de sosyalist 
iktidarın, önceden yapılan tahminlerin aksine, yalnız kaldığı ortaya 
çıkmıştır. Sanayinin Petograd ve Moskova’da (biraz da Bakü’de) 
toplanmış olduğu yarı feodal ülkede sosyalist iktidar ne kadar 
yaşayabilir? Barışa ve toprağa sosyalist iktidar sayesinde kavuşan 
köylülük uzun süre işçi sınıfının yanında durmayacaktır. Bolşeviklerin 
önünde iki seçenek vardır: Seçimle nüfusun büyük çoğunluğunu oluş-
turan köylülere iktidarı bırakmak ya da ileriye doğru gitmek, başka bir 
deyişle sosyalizmi kurmaya yönelmek…  

Marksizm toplumları üretici güçlerin gelişme düzeyine göre 
sınıflandırır. Buna göre, sosyalizmin kapitalizmden sonra gelmesi 
gerekir. Sosyalizm, o zamana kadar geçerli olan anlayışa göre, ancak 
gerekli ekonomik ön koşullara sahip olan ülkede kurulabilir; yarı 
feodal ülkede kurulamaz. Lenin, Über den sozialistischen Aufbau 
(Sosyalist İnşa Üzerine) yazısında o güne kadar geçerli Marksist 
teoriyi farklı yorumlar. Burada konuyu yeniden yazmak yerine yazmış 
olduğumu aktarıyorum:  

“Sosyalizmin gerçekleşebilmesi için belirli bir kültür düzeyi 
gerekli ise (belirtelim, her Batı Avrupa ülkesinde farklı olduğu için 
kimse bu gerekli düzeyin tam olarak ne olduğunu söyleyemiyor), bu 
durumda biz neden devrimci yoldan bu düzeye ulaşmak için gerekli 
önkoşulları oluşturmaya girişmeyelim ve sonra işçi ve köylü iktidarı 
ve Sovyet düzeni temelinde ileriye giderek diğer halklara yetiş-
meyelim?” 

Ertesi gün (17 Ocak 1923 tarihinde) yazdığı yazıda konuya 
devam eder:  

“Sosyalizm için uygarlığın gerekli olduğunu söylüyorsunuz. 
Çok güzel! Ama neden biz de uygarlık için gerekli önkoşulları 
yerine getirmek için büyük toprak sahiplerini ve Rus kapitalistlerini 
sürmekle işe başlamayalım ve daha sonra sosyalizm için ileriye 
doğru ilerlemeye yönelmeyelim?” 

Lenin’in bu saptaması Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ 
nde sosyalizmin 1991 yılına kadar sürecek geleceğini şekillen-
direcektir. Sosyalizm için belirli bir uygarlık düzeyi gerekli ise, 
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buradan öncelikle anlaşılması gereken üretici güçlerin ileri bir 
gelişim seviyesidir, Lenin bunun işçilerin ve yoksul köylülerin 
iktidarı altında da yapılabileceğini ve böyle bir uygulamanın tarihin 
(Marksist) yasalarını değiştirmeyeceğini savunmaktadır.” (Erkiner, 
2009: 57)  

Sosyalizmin tek bölgede (SSCB büyük bir ülke olduğu için bölge 
demek daha uygundur) kurulabilecek olması, Lenin-Stalin çizgisi 
olarak adlandırılabilir. Lenin daha uzun yaşasaydı, Stalin’in 
yöntemleriyle özdeş yöntemler kullanmayabilirdi, ama sonuçta çizgi 
olarak aralarında fark yoktur. İşçilerin az köylülerin çok olduğu, 
belirli bölgelerde kapitalizm gelişmiş olsa bile sonuç olarak yarı-
feodal yanı ağır basan bir ülkede sosyalizmin kuruluşunda zorlama 
önemli rol oynayacaktır. Nüfusun büyük bölümünü toprakta 
kolektifleştirmeye zaman içinde ikna edebilirsiniz ama bunun için 
beklenilecek zaman yoktur. 1924’te Lenin’in ölümünün ardından 
sosyalizmin izlemesi gereken yol tartışılmış ve 20’li yılların sonlarına 
gelinmişti. Almanya’da Nazilerin iktidara yürümesi ve yeni bir 
savaşın gelmekte olduğu açık olarak görülmekteydi ve bu savaşa 
hazırlanmak ancak gelişmiş sanayi temelinde mümkün olabilirdi.  

Stalin döneminde SBKP’nin izlediği çizgiye karşı tek alternatif 
olabilirdi: İktidarı küçük burjuvaziye vermek ve muhalefet olarak 
kalmak… Başka türlü bir sosyalizm o koşullarda mümkün değildi.  

1927-1928’den Nazi Almanyasının SSCB’ye saldırdığı 1941’e 
kadar geçen 13-14 yıl içinde ülke büyük bir şantiye gibiydi. Tarımda 
kolektivizasyon büyük oranda zorla sağlandı, kırlardan kentlere göçen 
büyük kitle yeni işçiler olarak fabrikalara girdi. Şehirleşme hızla 
gelişti, okuma yazma oranı arttı, kadınlar çalışma hayatına girdi.  

Batı ülkelerinde sanayileşme ve kentleşmeyle kendini açık olarak 
gösteren sürece “modernleşme” adı verilir. Yarı kapalı kırsal toplum 
parçalanmış, kültürel düzey ve kadınların işçilikten askerliğe kadar 
değişik alanlarda aktifleşmesi gerçekleşmiştir. Bu modernleşme 
üretim araçlarının özel mülkiyeti koşullarında gerçekleşmiştir.  

SSCB deneyiyle birlikte “sosyalist modernleşme”nin de müm-
kün olduğu, burjuvazinin iktidarı ve üretim araçlarında özel mülkiyet 
olmadan da modernleşmenin, başka bir deyişle yarı-feodalizmden 
çıkışın ve sanayi toplumuna girişin mümkün olduğu görüldü.  
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SSCB sanayi ülkesi oldu. Emek verimliliğinde emperyalist 
ülkelerden gerideydi ama artık aynı düzlemde yer alıyordu.  

Dünya koşulları da sosyalist modernleşme için uygundu. Birinci 
Dünya Savaşı’nın bittiği 1918 ile Nazi Almanyası’nın SSCB’ye 
saldırdığı 1941 arasında geçen 23 yılın büyük bölümünde emperyalist 
ülkeler, ilk savaşın büyük insan kaybı ve yıkım gibi ağır sonuçları ve 
1929-1933 büyük ekonomik kriziyle meşguldüler. Önemli bir askeri 
saldırıya girişebilecek durumda değillerdi. SSCB bu dönemi en iyi 
değerlendiren ülkedir. Arjantin’de Peron ve Türkiye’de M. Kemal ve 
İnönü yönetimleri de, oldukça geriden gelse de, bu dönemden 
yararlananlar arasında sayılabilir.  

SSCB savaş sonrasında da başarısını sürdürdü. Sosyalizm Doğu 
ve Orta Avrupa ülkelerinde Kızıl Ordu ile geldi. Alman faşizmini 
yenen asıl güç olduğu için, Rusya ile tarihsel düşmanlığı olan Polonya 
ve yenilen tarafta kalmış Doğu Almanya dışında iyi karşılandı. 
Savaşın ağır hasarı çabuk kaldırıldı ve Çin’de de komünistlerin 
zaferinin ardından, 1920’de tecrit durumunda olan sosyalizm 1950’de 
dünya sistemi oldu. 1957’de, Ekim Devrimi’nin 40. Yılında uzaya 
giden ilk araç olan Sputnik, 1961’de uzaya giden ilk insan Gagarin 
reel sosyalizmin başarısının son örnekleriydi.  

SSCB’nin de nükleer silah yaparak ABD ile denge sağlaması, 
sömürgelerde yükselmeye başlayan ulusal kurtuluş savaşları, Avrupa 
ülkelerinden İtalya ve Fransa’da komünist partilerinin gücü, her şey 
ama her şey kapitalizmin günlerinin sayılı olduğunu gösteriyordu. 
Reel sosyalizmin kapitalizme üstün geleceği burjuva ekonomistleri 
arasında bile taraftar bulan bir görüştü.  

1950’li yılların sonlarında güvenle “Gelecek sosyalizmdedir!..” 
denilirken, 30 yıl sonra, 1980’lerin sonlarında reel sosyalizm için 
geleceğin bittiği görülüyordu.  
 

2.4.1.2. DURAKLAMA  
 
1960’lı yıllar sosyalizmin geleceği için belirleyicidir. Bundan 

sonra nasıl devam edeceğiz sorusuna verilen cevaba göre, yolun sonu 
da belli olmuştu denilebilir.  
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Reel sosyalizm SSCB’de 40 yılı geride bırakmıştı ve bu her 
şeyden önce sosyalist bir toplumda doğup büyümüş insanların 
nüfusun büyük bölümünü oluşturması demekti. Devrimi yaşamış 
olanların sayısı azalmıştı ve ölümler sonucu yakında hiç kalmayacaktı. 
Sosyalizm bu geniş ülkeyi yarı feodal toplumdan sanayi toplumuna 
dönüştürmüş, Nazi Almanyası’nı yenen asıl güç olarak sosyalizm 
büyük prestij kazanmıştı. Savaşın ağır hasarının onarılmasının 
ardından “Bundan sonra nasıl devam edeceğiz?” sorusu yeniden 
gündeme geldi. Yeniden diyorum çünkü aynı soru 1920’li yılların 
ortalarında Batı’daki devrimci girişimlerin başarısızlığının ardından 
SSCB’nin yalnız kalacağının anlaşılmasından sonra da gündeme 
gelmişti. O dönemde soru sosyalizmin tek ülkede kurulup 
kurulamayacağı idi ya da farklı sorulursa “üretim araçlarında özel 
mülkiyet olmadan bir ülkenin modernleşmeyi farklı yoldan yaşaması 
mümkün müdür” sorusuydu. 

1960’lı yıllarda ise başarı artık geride kalmıştır ve gelişmiş 
sayılan sosyalizmin bundan sonra nasıl devam edeceği sorusu söz 
konusudur.  

Hedef artık “sosyalist modernleşme” değil, üretici güçlerin geliş-
tirilmesinde kapitalizme yetişmek ve geçmekti. Marksizm toplumları 
üretici güçlerin gelişme düzeyine göre sınıflandırır. Kapitalizme göre 
daha gelişmiş bir toplum olarak kabul edilen sosyalizm, bu konuda 
daha ileride olmak zorundadır.  

Üretim araçlarında özel mülkiyetin kaldırılması ve yerini devlet 
mülkiyetinin alması, tarımda kolhoz örgütlenmesiyle büyük 
birimlerde üretim yapılması, tarımda ve hizmet sektöründe küçük özel 
üretimin yok denilecek kadar azaltılması gerçekleşmişti. Fabrikalarda 
fordist seri üretim ve taylorist iş örgütlenmesi vardı. Lenin’in kendi 
döneminin bu en ileri üretim örgütlenmesine olan hayranlığı biliniyor. 
İlk olarak ABD’de uygulanan bu üretim örgütlenmesi SSCB’de de 
hayata geçirilmişti. Gerçi konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar 
taylorist üretim örgütlenmesinin işyerinde demokrasiyi dışladığını 
gösteriyordu ama dönemine göre en hızlı ve fazla üretimin de bu yolla 
yapıldığı ortadaydı.  

Okurların bir bölümü “demokrasi” kelimesini okuyunca, 
“sosyalist demokrasi yoktu, sistem bu nedenle tıkanmıştı” diye 
düşünebilir. “Sosyalist demokrasi” reel sosyalizmde sorunların çözü-
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mü için sonradan bulunmuş sihirli bir kavramdır. Karmaşık bir soruna 
açıklama getirmek iddiasındadır ama kendi çıkmazından kurtulamaz.  

Hedef daha iyi ve daha fazla üretim ise, bu hedefe her kademede 
sürekli tartışarak ulaşılamaz. Tanımı konusunda farklılıklar 
bulunmakla birlikte sosyalist demokrasi üretimi hızla geliştirmek için 
uygun değildir. Hele de bizde örneklerinin sıkça görüldüğü gibi 
tartışma bir türlü sonuçlanmazsa, olağan üretim düzeyinin oldukça 
gerisine de gidilebilir.  

Reel sosyalizmde görülmeye başlayan sorun şuydu: Üretim 
beklenildiği gibi gerçekleşmiyordu. Sosyalizm, kapitalizme göre 
fazlasıyla iddialı olduğu ve geçmişte de büyük başarılar kazandığı bu 
konuda önemli sorunlar karşısındaydı. 1960’lı yıllarda SSCB’nin 
dünyada en fazla çelik çimento vd. üreten ülke olduğu açıklanırdı. Bu 
üretim ne kadar işgücü, enerji ve hammadde kullanılarak yapılıyordu, 
bilgi verilmezdi. Verimlilikte SSCB geriden geliyordu.  

Beş yıllık planla üretimde belirlenen hedefler kâğıt üzerinde 
tutarlıydı, ama pratikte değildi. Bazı konularda bir üretim birimi 
diğerinden gereken parça gelmediği için üretimi durdurmak zorunda 
kalıyordu. Üretim birimleri bu sorunu çözebilmek için değişik 
parçaların yüksek miktarda stokunu yapıyordu, bu ise verimi 
düşürüyordu.  

Teoride merkezî planlamaya dayanan sosyalist üretim, kapitalist 
üretimden daha verimliydi; pratikte ise tersi görülüyordu.  

Bir üretim aracının ömrü on yıl ise amortisman süresi dolmadan 
devre dışı bırakılmıyordu. Kapitalizmdeki gibi rekabetten 
kaynaklanan israf yoktu ama makinelerin amortisman sürelerinin 
sonuna kadar kullanılması tamir masraflarını yükseltiyor ve verimi 
azaltıyordu.  

Bunlar önceden düşünülmeyen ve belki de düşünülemeyecek 
olan ama pratikte karşılaşılan sorunlardı.  

Lenin, Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi’nde ABD’den örnekler 
vererek büyük tarımın daha verimli olduğunu göstermişti, ama 
kolhozlarda bunun tersi görülüyordu. Sadece SSCB’de değil, 
Macaristan dışındaki bütün sosyalist ülkelerde tarım üretimi sorun-
luydu ve TDAS’ın ilgili bölümünde verilen rakamlarla da gösterildiği 
gibi, SSCB ABD’den yüksek miktarda tahıl ithal etmek zorunda 



 39 

kalıyordu.  
Teoriye ters düşüyordu ama Macaristan’da sınırlı olarak izin 

verilen küçük tarım üretimi oldukça verimliydi. Benzer bir sorunun 
sonraki yıllarda Küba’da da görüldüğünü ve izin verilen tarımdaki 
küçük üreticilik sayesinde yiyecek üretimi sorununun bir oranda 
aşılabildiği eklenmelidir.  

Büyük sorunlardan bir tanesi de şöyleydi: İnsanların geliri iyi 
düzeydeydi, işsizlik yoktu, temel ihtiyaç maddeleri ucuzdu. Ne ki, bu 
parayla alınabilecek yeterli mal ve hizmet yoktu. Bu durumda “iyi 
gelir”in ne kadar işe yaradığı sorusu akla geliyordu.  

Yıllarca sosyalizmde insanların yeterli gelir düzeyine sahip 
olacakları söylenmişti ve bu doğru çıkmıştı. Ne ki, daha sonra 
kapitalizmdeki gibi düşünülmüş, insanların yeterli parayla istediklerini 
alabilecekleri varsayılmıştı. Buradaki sorun kapitalizmdekinin tersidir. 
Kapitalizmde fazlasıyla mal ve hizmet üretilir ama kitlede bunun 
tamamını tüketebilecek yeterli gelir yoktur. Başka bir deyişle artıdeğer 
üretilir ama ancak eksik olarak gerçekleşebilir. Sosyalizmde ise 
insanlarda para vardır ama harcanabilmesi sorundur.  

 
2.4.1.2.1. TARTIŞMALAR  
 
1960’lı yıllarda sosyalist ülkelerdeki tartışmaları ayrıntılı olarak 

aktarabilmem için bu çalışmanın boyutları uygun değil. Konuyla 
ilgilenen okur Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki tartışmalar 
için, (Erkiner, 1989)’a, Almanca okuyabilen okurlar Çekoslovakya 
’daki ve diğer sosyalist ülkelerdeki örnekler için, www.yazinverlag.de 
veya http://enginerkiner-almancayazilar.blogspot.com ’daki Warum 
war der Realsozialismus Reformunfähig başlıklı yazıya bakabilir. 
Burada ana hatlarıyla iki farklı görüşün özetini yapmaya çalışacağım.  

Başlarken, sonraki yıllarda da fazlasıyla rastlanılan bir olgudan 
söz etmek gerekir: Marksistlerin bir bölümü için söylenilen “beton 
kafa” deyimi yerindedir. Sistemin iyi gitmediğini görüyor, ama 
nedenlerini anlamamak için elinden geleni yapıyor. Sürekli olarak 
kitaplardan, özellikle de Lenin’den alıntılar yapıyor, böyle yapınca da 
sorunun çözüleceğini sanıyor. Hayat teoriye uymuyorsa, düzeltilmesi 
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gereken hayattır, teori değil; böyle düşünüyor!  
Basit bir örnek tarımla ilgilidir. Neden sosyalist ülkelerde büyük 

tarım verimsizdir? Lenin, ABD’den örnek vererek tersinin 
doğruluğunu göstermiştir ve benzerinin üretim araçlarının özel mülki-
yetinin bulunmadığı sosyalizmde de geçerli olacağını düşünmüştür. 
Hiç kimse zorla kolektifleştirmenin sonuçlarını, sadece kolhozlarda 
değil fabrikalarda da görülen çalışanlardaki verimsizliği ve bunun 
nedenlerini düşünmüyordu.  

Tarım üretimi sürecini parçalara ayırıp her parçanın verimliliği 
üzerinde ayrıca düşünmek herhalde fazla geliyordu. Sosyalist 
ülkelerde bazı tarım ürünlerinin tarlada hasadının yapılmasıyla, 
pazarda tüketiciye sunulması arasında bazen yarı yarıya kayıp yaşanı-
yordu. Ürünün nakledilmesi, depolanması ve satış yerlerine dağıtıl-
ması sürecinde bazı durumlarda ürünün yarısı gidiyordu. Bu kadar 
yüksek fire nasıl oluyor diye düşünmek ve ona göre önlem almak 
yerine, Lenin’den alıntı yapmak neyi çözer?  

Herkesin işi olduğuna ve işsizlik tehlikesi de bulunmadığına 
göre, sıkı çalışmaları için insanları zorlayan yeterli bir etken bulun-
muyordu. Sosyalist propaganda fazlasıyla yapılıyordu, iyi çalışan 
mükâfatlandırılıyordu, ama sonuçta sorun aşılamıyordu.  

DAC’de Fritz Behrens, Çekoslovakya’da Ota Şik, Macaristan’da 
Janos Kornai gibi başlıca isimlerin arasında “sosyalizmde reform” 
konusunda görüş farklılıkları bulunmakla birlikte, önemli ortak 
noktaları da vardı: katı merkezi plan gevşetilmeli, üretim birimleri 
özerk olmalıydı. Bu görüşü Marksist-Leninistlerin “beton kafa”lıları 
da kabul ediyordu ama uygulamada belli belirsiz bir değişiklikten 
fazlasını istemiyorlardı. Konu ekonomistler arasındaki görüş farklılık-
larıyla sınırlı kalmadı ve hemen fikir özgürlüğü konusu gündeme 
geldi, ardından da farklı görüşlerin örgütlenme özgürlüğü.  

Reformculara yönelik suçlama en hafifiyle Marksizm Leninizm-
den sapmak, en ağırıyla karşı-devrimcilikti; sonuç alacak bir çözüm 
yolu ise yoktu, önerilemiyordu.  

Sorunlar birikirken çözüm için dışarıdan (uluslar arası banka-
lardan ve emperyalist ülkelerden) borç alma yoluna gidildi. Sosyalist 
ülkeler üretebildiklerinden fazlasını tüketiyordu ve halkın yaşam 
düzeyinin düşmesini engellemenin başka yolu da yoktu. Borçlanma 
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genellikle halktan gizli yapıldı ve 1990’lı yıllarda Romanya dışında 
sosyalist ülkelerin büyük dış borcu olduğu ortaya çıkacaktı.  

Kızıl Ordu’nun Afganistan’da yenilmesi, Reagan yönetiminin 
başlattığı yeni silahlanma yarışı, ekonomik sorunların birikmesi ve 
muhalefetin yükselmesinin ardından Polonya, Macaristan, DAC, 
Çekoslovakya, Bulgaristan ve Romanya’da aynı yıl içinde (1989) 
büyük politik değişiklikler peş peşe geldi. SSCB için ise 1991’deki 
komik darbe teşebbüsü sonrasını beklemek gerekecekti. Romanya ve 
bir oranda SSCB dışında değişimde şiddet yaşanmadı.  

 
2.4.1.3. ÇÖZÜLME SONRASI  
 
DAC’nin varlık süresi sosyalizmle sınırlıydı, diğer sosyalist 

ülkelerin aksine DAC, parçalanarak da olsa sosyalizm sonrası 
kapitalizmde varlığını sürdüremedi, FAC’ye katıldı. Sosyalizmden 
kapitalizme geçiş belirlemesi yıllarca insanlara yabancı geldi ama bir 
süre sonra alışmak zorunda kaldılar. (“Yaşanmış olan sosyalizm 
değildi” zoraki savunması üzerinde ileride duracağım.)  

Sosyalizmden kapitalizme geçiş sürecini her ülke özgülünde 
incelemek yerine, ortak birkaç özelliğe değinmekle yetineceğim:  

Birincisi; büyük tepki toplamış kişiler dışında devri sabık yaratıl-
madı. (Bulgaristan’da yaklaşık 40 yıl komünist partisi genel sekreteri 
olan Jivkov, yolsuzluk suçlamasıyla hapsedilecek ve orada ölecekti.) 
Bu tür örnekler azdır.  

Komünist partisi yöneticilerinin orduya ve polise şiddet kullan-
ma emri vermemeleri, devri sabık yaratılmamasının önemli neden-
lerinden bir tanesidir.  

Yöneticilere ve değişik alanlarda toplumda ön planda bulunan-
lara göre bu iş bitmişti. Reel sosyalizmin kapitalizme karşı kazanması 
artık mümkün değildi. Bilimsel teknolojik devrimi sosyalist ülkeler 
konuşmakla yetinmiş ve bu alanda en ileride olan DAC bile Batı 
Almanya’nın oldukça gerisinde kalmıştı. Düzenin değişeceği açık 
olarak görünüyordu ve çok kişi yeni düzende yer kapmak yarışına 
girdi. Sosyalizmin kendi içinde reform yapabileceğine, yükselişe 
geçeceğine inanan neredeyse yoktu.  
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İkincisi; eski sosyalist, yeni kapitalist ülkelerde burjuvazi nasıl 
oluştu? Çin Komünist Partisi ve bizdeki sosyal emperyalizm 
savunucularının iddia ettiği gibi, burjuvazi zaten iktidarda mıydı?  

Burjuvazi, dönüşüme uğramadı, yeni oluştu. (Bu konuda bkz. 
https://enginerkineryazilar.wordpress.com ’da yayınlanan “Sosyal 
emperyalizme ne oldu?” başlıklı üç bölümlük yazı.)  

Eski sosyalist ülkelerde burjuvazinin hızla oluşması ve büyük 
zenginliklerin ortaya çıkması ancak devleti soymakla mümkündür. 
Üretim araçlarında özel mülkiyetin bulunmadığı geçmişe sahip bir 
ülkede, zenginleşmenin başka yolu yoktur. Ne ki, devleti soyabilmek 
için bu olanağı sahip olmak gerekir. Özelleştirmeden yararlanıp devlet 
mülklerini yok pahasına satın almak ve devlet parasını zimmetine 
geçirmek için bunları yapabilecek konumda bulunmak gerekir. Bu ise, 
parti yöneticisi, büyük üretim biriminin sorumlusu ya da başka bir 
alanda yetkili ve çevresi olan kişi olmayı gerektirir.  

Bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçları önemlidir.  
Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya’da Nomenklatura olarak 

da tanımlanan toplumun değişik alanlarında ön planda olan kişilerin 
konumları 1989 sonrasında ne oranda değişmiştir?  

Bu amaçla üç ülkede biner kişi seçilir ve 1988 ile 1993 yılları 
arasında konumlarında nasıl değişiklik olduğu incelenir. Yönetici 
kesim bütün olarak değil; politik, ekonomik ve kültürel alandaki 
yöneticiler olarak üçe ayrılarak incelenir.  

Araştırma sonucuna göre bu üç ülkede 1988’de yönetici 
pozisyonda olan insanların 1993 yılında da ön planda olanları; 
ekonomik alan için yüzde 70.7, politik alanda yüzde 39.3, kültürel 
alanda ise yüzde 44.2’dir. (Eyal, Szelenyi, Townsley: 1998)  

Her yeni düzen kendi elitlerine sahiptir ama elitler arasında 
kaçınılmaz olarak değişen oranlarda süreklilik de vardır. Eski sosyalist 
yeni kapitalist ülkelerdeki süreklilik alana göre önemli farklılık 
gösteriyor. Eskiden ekonomik alanda yönetici olanlar, yeni dönemde 
de üçte iki oranında yerlerini koruyorlar. Eskiden büyük bir üretim 
biriminin yöneticisi olanlar, yeni dönemde işletme müdürü gibi 
pozisyonlarda bulunuyorlar.  

Bunu normal karşılamak gerekir, çünkü 1989 sonrasında ülkeye 
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akın eden yabancı sermaye, eski ekonomik yöneticilerin etkin konum-
larını korumasını istemiştir. Eski sosyalist ülkede ekonominin nasıl 
işlediğini bunlar bilmektedir.  

Politik ve kültürel alanda eskiden etkin olanların en az yarısı 
hatta üçte ikisi tasfiye edilmiştir. Bu tasfiye genellikle emekli yapmak 
ya da etkisiz bir konumda bulunmasını sağlamak olarak gerçekleşir.  

Orta Avrupa’dan doğuya doğru gidildikçe yeni düzende 
nomenklatura’nın farklı kesimleri arasındaki etkinlik farklılığı azalır. 
Bu ülkelerde süreklilik daha güçlüdür. (Almanca okuyabilen okur, 
Bulgaristan ve Rusya ile ilgili rakamlar için, Erkiner: 2008’e 
bakabilir.)  

Reel sosyalizmin çözülme nedenleriyle ilgili çok sayıda açıklama 
yapıldı ve halen de yapılıyor. Bunların büyük bölümü tarihsel bilgiye 
dayanmadığı, sadece keyfi akıl yürütmeyle sonuç ürettiği için dikkate 
alınacak yön taşımıyor. Reel sosyalizmin tarihini öğrenmeden hemen 
açıklama bulmak çabasını yansıtıyorlar.  

Bu bölümü bitirirken iki önemli noktaya dikkat çekmek gerekir:  
Birincisi; Renate Dillmann’ın China adlı kitabının (Dillmann: 

2009) ilk sayfalarında önemli bir saptama bulunuyor. Çin’de 
sosyalizmin inşa edildiği 30 yıllık süreçle, ülkenin özellikle ABD 
sermayesine açıldığı, uluslar arası finans kuruluşlarına üye olduğu, 
kapitalist gelişme süreci birbiriyle yakından ilgilidir. İlk 30 yılın 
özellikleri ikincisini hazırlamıştır. Dillmann’a göre önce Mao, sonra 
da Deng döneminde temel düşünce aynıydı: Çin’i tarihin kenarında 
duran geri bir ülke olmaktan çıkarıp, herkesin başarısını takdir ettiği 
bir ülke durumuna getirmek…  

Çin önce yarı-sömürge konumundan kurtulmak ve kaynaklarının 
yönetimini merkezîleştirerek hızlı bir gelişmeye yönelmeliydi. Bunu 
kapitalizmle yapamazdı, burada hiç şansı yoktu; ancak Marksizmle 
ilişkili olarak yapabilirdi.  

Yaptı! Mao döneminde İleriye Doğru Büyük Atılım, Büyük 
Proleter Kültür Devrimi denemelerinde bulundu ama bunlar beklenen 
atılımı sağlayamadı. Ardından Çin, komünist partisi yönetiminde ve 
yine sosyalizm adı altında kapitalizme yöneldi ve uzun süre 
görülmemiş derecede yüksek ekonomik büyümeye ulaştı. İhracatta o 
kadar gelişti ki, dünya pazarları Çin mallarıyla doldu ve Çin halkı eski 



 44 

konumundan kesin olarak kurtuldu.  
Çok ucuz işgücüne ve kötü çalışma koşullarına rağmen Çin’de 

işçi muhalefetinin oldukça düşük olması bu nedenledir. Önce 
sosyalizm sonra da komünist partisi yöneticiliğinde kapitalizm Çin 
halkının yaşam düzeyini köylülük dönemine göre yükselttiği gibi, 
yıllardır kaybolmuş ulusal gururunu da geri verdi.  

İkincisi; eski reel sosyalist yeni kapitalist ülkelerde sol partilerin 
zayıflığı dikkat çekicidir. Rusya Federasyonu’nda gücünden söz 
edilebilecek bir komünist partisi var, keza Çek Cumhuriyeti’nde de… 
Almanya’da ise ağırlıkla eski DAC bölgesinden oy alan Sol Parti 
bulunuyor. Bu partilerin oy oranları yüzde 1020 arasında değişiyor. 
Diğer ülkelerde ise, sol yok denilebilecek kadar zayıftır.  

Reel sosyalizmden kapitalizme geçişin hızlı ve önemli bir 
çatışma yaşanmadan gerçekleşmesi, sosyalizm sonrası kapitalizmde 
halkın hayat koşulları kötüleşmesine rağmen hemen hiç çatışma 
yaşanmaması; iki ayrı sosyo-ekonomik düzenin birbirinden çok da 
uzak olmadığını gösterir. Üretim araçlarında özel mülkiyetin 
kaldırılmasının kapitalizm ile reel sosyalizm arasında sanıldığından 
daha az farklılık yarattığını gösterir.  

Yazının son bölümünde konuya yeniden dönülecektir.  
 
2.5. YENİ SÖMÜRGECİLİKTE DEĞİŞİM  
 
Yeni sömürgeciliğin temelini, ülkede kapitalizmin dışa bağımlı 

olarak gelişmesi ve ithal ikameci sanayileşme oluşturuyordu. Daha 
önce ürünün tamamı ithal edilirken, bu kez belirli parçalar ithal 
ediliyor, bazıları ülkede üretiliyor ve ardından da bunlar birleştirili-
yordu. Montaj sanayisi olarak da bilinen bu sürecin hedefi esas olarak 
iç Pazar ve az oranda da çevre ülkelere ihracattı.  

Montaj sanayisi 25-30 yılda ülkeleri iflas durumuna getirdi. 
Birleştirilecek parçaların ithali için döviz gerekliydi; ne ki, ihracat 
ithalatı karşılamaktan uzak olduğu için döviz bulunamıyor ve çözüm 
olarak da yüksek faizli dış borçlanmaya gidiliyordu.  

Neo liberalizmin yeni sömürge ülkelerdeki (daha doğrusu dünya 
genelindeki) ilk uygulaması 1973’de Pinochet darbesinin ardından 
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Şili’de yapıldı. Ülkeler arasında yeniden belirlenen işbölümü temelin-
de Şili belirli ürünlerde ihracata yönelik üretime yöneldi. Burjuvazi 
içinde öncekinden farklı kesimler öne çıkarken, daha da önemli olan 
sendikaların etkisizleştirilmesiydi. İhracata yönelik üretim işgücünün 
ucuz olmasının yanı sıra iş güvenliği gibi maliyeti artıran faktörlerin 
de ihmal edilmesini gerektiriyordu.  

İthal ikameci sanayileşmede Pazar hazırdı (iç Pazar); ihracata 
yönelik ekonomide ise sendikaların susturulması gerekliydi, aksi 
durumda ihracat ya da ürün için Pazar bulunması şansı azalıyordu.  

Uluslararası tekellerin ülkeye yapacakları yatırımları kolaylaş-
tırmak için kambiyo işlemleri basitleştirildi, kısıtlamalar kaldırıldı. 
Benzer bir durum ithalatın serbestleştirilmesi için de geçerli oldu.  

Önceki yıllarda yeni sömürge ülkede önemli ithalat kısıtlamaları 
vardı, amaç montaj sanayisini “zararlı” (ucuz) dış rekabetten 
korumaktı. İhracata yönelik üretimin egemen olması durumunda ise, 
bu “ucuz olanı ithal et, ucuza üretebildiğini ihraç et” anlamına gelirdi.  

Bu dönemde çokuluslu tekellerin yeni sömürge ülkelerdeki 
doğrudan yatırımları artar ve iç Pazar genişler. Ülke eskisine göre 
daha fazla dünyaya açılır.  

Bizde ise, 24 Ocak 1980’de yeni sömürgecilikte neo liberalizm 
dönemiyle ilgili ekonomik kararlar alınmış, 12 Eylül darbesiyle 
uygulama yolu açılmış, Özal döneminden başlayarak da uygulama her 
alana yayılmıştır.  

 
 
2.6. DÖRDÜNCÜ BUNALIM DÖNEMİ GENEL SONUÇ 
 
1971’deki dünya ile 20 yıl sonraki arasında büyük fark bulunu-

yor. Reel sosyalizm tarihten çekildi, onunla ilişki içinde varlığını 
sürdüren Bağlantısızlar Hareketi dağıldı, bağımsızlığını yeni kazanmış 
ve kapitalist olmayan yol’dan gelişmeye çalışan üçüncü dünya ülkeleri 
için gelecek bitti, SSCB’ye taraftar ya da karşı olsun komünist/sol 
örgütler dünyanın her yanında büyük gerileme içine girdi.  

1971-1991 dönemi, özellikle 80’li yıllar, kapitalizmin kendini 
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yenileme ve yükselme yılları oldu. Üçüncü sanayi devrimi, üretimin 
yapısının değişmesi ve bilgisayarlaşma, neo liberalizm, işbölümüne 
uygun olarak ihracata dönük üretimin temel olması gerçekleşti. 
Sendikaların güçsüzleşmesi hem metropollerde hem de bağımlı 
ülkelerde farklı yollardan da olsa gerçekleşti.  

1989-91’de reel sosyalizmin seçenek olarak ortadan kalkmasıyla, 
1980’li yıllarda gerçekleşen değişiklikler bütün boyutlarıyla uygulan-
maya başlandı.  

1991 yılı, 1917’ye benzer. 1903-1917 arasındaki birinci bunalım 
dönemiyle, 1917-1945 arasındaki ikinci bunalım dönemi arasında 
önemli benzerlikler bulunuyorken; en büyük farklılık sistem karşıtı 
alternatifin, zayıf da olsa, doğmuş olmasıdır.  

1991 sonrasındaki gelişmelerle 1980’den sonrakiler arasında 
önemli benzerlikler bulunur. 1970’li yılların ikinci yarısında ve ö-
zellikle 80’lerde ortaya çıkan önemli gelişmeler, 90’lı yıllarda da 
sürer. En büyük farklılık ise, sistem karşıtı alternatifin ortadan kalkmış 
olmasıdır.  

Reel sosyalizm alternatif olarak geri dönemeyecek, yerini farklı 
alternatifler alacaktır.  

 
3. BEŞİNCİ BUNALIM DÖNEMİ (1991-….)  
 
Varolanın tersini yapması anlamında (Keynesçilik ve reel 

sosyalizme karşı olmak) karşı-devrimin açıklanmasının neden daha 
önce değil de daha sonra (bazen yıllarca sonra) yapılabildiği 
sorulabilir. Neo liberalizm sadece reel sosyalizme ve solun her 
çeşidine değil, varolan kapitalist uygulamaya da karşıydı. Emperyalist 
ülkelerdeki sosyal refah devletiyle bağımlı ülkelerdeki ithal ikameci 
sanayileşme benzer özelliklere sahipti: Her ikisinde de ekonomiye 
güçlü devlet müdahalesi vardı, sendikalar da etkiliydi.  

Bu kadar kapsamlı bir karşı hareket neden daha önce bu kadar az 
görülebilmiştir?  

Neo liberalizm tek örnek değildir. 1989’da Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasıyla simgelenen büyük değişim için de benzeri söz konusu-
dur. Bu nedenle 1989 “sosyal bilimlerin kara yılı” olarak da tanım-
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lanır. Reel sosyalizmde önemli sorunlar olduğu biliniyordu ama genel 
ve hızlı bir çözülme beklenmiyordu.  

Emmanuel Todd ve Immanuel Wallerstein gibi yazarlar daha 
önce çözülmenin kaçınılmazlığını belirtmişlerdi ama gerçekleşenin 
boyutu ve hızı konusunda yetersiz kalmışlardı.  

Bizde de 12 Eylül’ün gelişini görebilmiş olanlar bile, darbenin 
devleti yeniden örgütleme gibi önemli değişikliklere yöneleceğini, 
ithal ikameciliğin yerini bağımlı ülkeye özgü neo liberalizmin 
alacağını öngörmemişlerdi.  

Bu konudaki en bilinen yanlış analiz ve derin yetersizlik ise, 
Alman faşizmini anlayamamaktır. Solun her çeşidi Hitler’in iktidara 
yürüyüşünü bildiklerine uydurmak için çok çabalamış, şaşkınlıktan 
şaşkınlığa düşmesine rağmen inatla çabasını sürdürmüştür. “Hayat 
teoriye uymuyorsa düzeltilmesi gereken hayattır, teori değil” 
anlayışını burada da görüyoruz. Benzeri bir durum yaşanmış 
sosyalizmi değerlendirirken de geçerlidir.  

Burada genel bir eksiklik söz konusudur. Marksist ya da değil, 
solun her çeşidi tarihleri boyunca gerçekleşebilecek devrimle ilgili 
analizler yaparken, tersi yöndeki gelişme konusuyla çok az 
ilgilenmişlerdir. Bu nedenle solun devrim teorileri vardır, karşı-
devrim teorileri ise oldukça eksiktir. Marksizmin bırakın sosyalizm 
teorisini, burjuva toplumun analizinde bile ciddi zaaflar barındırdığı 
burada da görülmektedir.  

Konuya son bölümde yeniden dönülecektir.  
Beşinci bunalım döneminin incelenmesine, tümüyle değişen 

kapitalist-emperyalist bloklar arasındaki ilişkiyle başlamak gerekir. 
1970’li yıllarda blok içinde üç ayrı güç merkezinden söz edilirdi: 
ABD, AET ve Japonya. 2014 yılında ise böyle bir bloktan söz etmek 
mümkün değildir.  

 
3.1. EMPERYALİST SİSTEMDE SON DURUM  
 
Bir alıntıyla başlamakta yarar var: Robert Brenner dünya ekono-

misinde ABD’nin yerini incelediği Boom and Bubble kitabının 
önsözünde bir belirleme yaparak; yaygın inancın aksine ABD’nin ülke 
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sınırları içinde, belirli bir ekonomik alanda incelenmesinin yanıltıcı 
sonuçlara yol açacağını, ABD’nin ancak dünya ekonomisinin genel 
gelişimi içinde incelenebileceğini belirtir.  

2001 yılı sonunda yazılan bu önsöz, 1975 yılında TDAS 
yayınlandığından beri kavgasını verdiğimiz saptamayı güzel açıklıyor. 
ABD’yi dünya ekonomisi geneli içinde incelemezseniz, bu ülkenin 
ekonomik olarak gerilediği ve hatta çöküşünün yakın olduğu gibi 
saptamalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. I. Wallerstein’ın yazılarında bu 
tür saptamalar bulmak her zaman mümkündür. Wallerstein “modern 
dünya sistemi” analizinin kurucusudur ve böyle bir saptama yapması 
garip karşılanabilir. Ne ki, kendisi dünya sistemi analizini 1850 yılına 
kadar getirmiş, İkinci Dünya Savaşı sonrasına gelememiştir. 
(Osterhammel, 2003)  

Brenner, ABD kapitalizminin ancak dünya çapında incelene-
bilmesinin günümüzde artarak sürdüğü görüşündedir.  

Dördüncü bunalım döneminde, emperyalist sistemle ilgili 
analizde, sistem içinde yaşanılan değişikliklere karşın, SSCB’nin 
varlığı sayesinde ABD’nin sistemin tek egemeni olarak varlığını 
sürdürmesi söz konusuydu. SSCB’nin ortadan kalkmasının ardından 
beklenilenin tersi bir gelişme söz konusu oldu. ABD sadece 
emperyalist sistemin değil, dünyanın tek egemeni durumuna geldi. 
Emperyalist ülkeler arasındaki çelişki ve çatışmaların artması 
bekleniyordu, ama beklenilen gerçekleşmedi.  

Emperyalist ülkeler arasındaki ilişkide askerî boyutta değişiklik 
olmadı. ABD askerî olarak açık farkla ileridedir ve askerî araştırmalar 
konusunda büyük yatırım yapmaktadır. ABD’nin bu alandaki üstünlü-
ğünün görülebilir bir gelecekte tehdit edilmesi mümkün görünmüyor.  

ABD için tek nükleer tehdit, eskiden olduğu gibi, Rusya 
Federasyonu’na özgüdür. ÇHC ve Hindistan gibi ülkelerin de nükleer 
silahlara sahip olması ABD için tehdit oluşturmuyor. Nükleer başlık 
taşıyabilen hızlı füzelere sahip olması, gelişmiş füzesavar sistemi ve 
uzaydan gözetleme konusundaki rakipsizliği kendisine bu konumu 
sağlıyor.  

ABD ekonomik olarak da önemli avantajlara sahip olmadan 
askerî alandaki rakipsizliğini sürdüremezdi. ABD için ekonomik ve 
askerî etkinlik -en azından 1945 yılından beri- iç içedir. ABD’nin 
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büyük silah sanayisi ve askeri araştırmalara büyük kaynak ayrılması 
sadece ekonominin zorunlu bir parçası olarak görülmemelidir. ABD’ 
nin dünya çapındaki ekonomik etkinliğinde silahlı kuvvetlerin büyük 
rolü bulunuyor.  

ABD’nin eski Dışişleri Bakanlarından Albright’ın bir yardımcısı 
bu konuda açık konuşmuştu: “Piyasanın görünmeyen eli ancak 
görünen bir yumruğun varlığında işlevini yerine getirebilir. Bu 
yumruk ABD ordusudur.” 

1990 sonrasındaki emperyalizm teorilerinin (Deppe, Arrighi, 
Harvey, Panitch ve Gindin) aralarındaki farklılıklara karşın ortak 
oldukları önemli bir nokta; Leninist emperyalizm teorisinin yetersiz-
liği saptamasıdır. Panitch ve Gindin bu yetersizliğin emperyalizmin 
sonraki gelişme dönemlerinde onun doğru analizini engellediği 
görüşündedir.  

Sadece bizdeki devrimci hareketin bu konudaki görüş karmaşa-
sına bakmak bile yeterlidir. Hem Lenin’in Emperyalizm kitabındaki 
tezlerini savunmakta ve hem de buna uymayan gelişmeler karşısında 
genel geçer bir söylemle durumu kurtarmaya çalışmak-tadırlar. Bazen 
da söyleyecek şey bulamamaktadırlar. (Son örneği TAFTA konusunda 
birazdan göreceğiz.)  

Aslında sorun Lenin’de değil Marx’ta başlıyor. Lenin’de söz 
konusu olan; kapitalizmi, kapitalist devleti katmadan ekonomik 
temelde açıklamanın yeni koşullarda geliştirilmesidir. Gerçekte ise, 
devlet bir üstyapı kurumu değildir, altyapının içindedir. Devletin 
düzenlemeleri olmadan kapitalist ekonomi işleyemez. Devlet makro 
ekonomik politikalarla ekonomiye etkin müdahale eder. Burjuvaların 
bencil çıkarlarına karşı kolektif çıkarı temsil etmenin ötesinde, aldığı 
önlemlerle burjuvazi içindeki güç dengesini değiştirebilir.  

Devlet birbiriyle uyumlu kurumlardan oluşmaz. Kurumlar 
arasında rekabet ve hatta savaş söz konusu olabilir. (Bu konuda 
Poulantzas’ın Staatstheorie adlı kitabına bakılabilir.) Yakın bir örnek 
vermek gerekirse: AKP’nin aldığı ekonomik ve politik önlemler 
sonucu işbirlikçi tekelci burjuvazi içindeki güç dengesi değişmiş, 
Anadolu Kaplanları olarak bilinen kesim, işbirlikçi tekelciliğin klasik 
kesimine karşı önemli güç kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, ordu, polis gibi devlet kurumlarında Kemalistlerle İslamcı-
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lar arasında yıllardır süren savaşı, bir kesimin diğerini bazı alanlarda 
tasfiye etmesini ve bununla bağlı olarak işbirlikçi tekelcilik içindeki 
güç dengesinin değişmesini yıllardan beri yaşıyoruz.  

Kapitalist emperyalizm sadece metropollerdeki ekonomik 
sıkıntıların ve fazla sermaye birikiminin sonucu olarak ortaya çıkmaz. 
Bu, önemli bir faktördür ama tek değildir. Sermaye ihracıyla kapitalist 
devletin alan hakimiyeti çabası iç içedir; birbirini etkiler ama birbirine 
indirgenemez.  

20. yüzyılın başındaki özellikle İngiltere ve Fransa’nın geniş 
sömürge imparatorlukları 18. Ve 19. Yüzyıllardan beri vardır. 
Devletin etkin çabası, sürekli müdahalesi ve gerektiğinde savaşı 
olmadan bunların korunması mümkün olmazdı. Kapitalist 
emperyalizmin ana gövdesi bu imparatorluklar temelinde şekillendi.  

Bu ara açıklamadan sonra günümüzle ilgili somut sorulardan 
hareketle emperyalizmin devlet ve sermaye temelindeki özelliklerini 
açıklamaya çalışalım.  

 
3.1.1. ABD DOLARI NEDEN HÂLÂ DÜNYA PARASIDIR?  
 
1971 yılında Doların altınla değiştirilebilirliğini kabul eden 

Bretton -Woods anlaşması feshedildi. Buna rağmen, aradan 40 yıl 
geçtikten sonra bile, ABD Doları halen dünya parasıdır. Kendisinin en 
yakın rakibi Avro’dur ve Dolar bazı dönemlerde sıkışmakla birlikte 
üstünlüğünü hiç kaptırmadan sürdürmüştür.  

Bu durum nasıl gerçekleşmiştir ve ABD’ye getirisi nedir?  
Doların dünya parası olmayı sürdürmesi, bu para biriminin altın 

karşılığı olmasa bile, büyük para işlemlerinin onunla yapılmasıyla 
mümkündür. Bunun için ilk şart, Doların “sağlam para” olması, 
değerinin aşağıya veya yukarıya doğru fazla oynamamasıdır. Dolar 
kullanımının yaygınlığı için petrol alım satımı gibi büyük işlemlerin, 
tümüyle olmasa bile ağırlıkla bu para birimiyle yapılması şarttır.  

İkinci Körfez Savaşı’nda (2003) ABD’nin amacı indirgemeci bir 
anlayışla sadece petrol olarak belirlenemez. Emperyalizm tahlilindeki 
indirgemeciliğin -devleti ekonomiye, devlet politikasını sermayenin 
güncel sorunlarına indirgemek- burada farklı bir çeşidini görüyoruz. 
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ABD o yıllardaki petrol ihtiyacının sadece yüzde 25’ini Ortadoğu 
ülkelerinden (sadece Irak’tan değil) karşılamaktadır. Buna rağmen 
Saddam rejiminin bertaraf edilmesi üç yönden önemlidir:  

Birincisi; zengin petrol kaynaklarına sahip olan Irak, petrol 
ticaretinde Dolar değil, Avro kullanmaya yönelmektedir. Bir başka 
petrol zengini ülke olan İran ile birlikte bu yönelim Dolar’ın dünya 
parası olmayı sürdürmesi yönünden tehlikelidir.  

İkincisi; Japonya ve o bölgedeki diğer müttefik ülkeler petrol 
ihtiyaçlarının yaklaşık tamamını Ortadoğu’dan karşılıyor. ABD’nin 
çok yakın ya da daha az yakın müttefiklerinin gözünde güvenilirliğini 
(bu aynı zamanda Dolar’ın da güvenilirliği demektir) sürdürmesi için 
bölgedeki “çatlak sesler”i susturması gerekir. Uzakdoğu’daki mütte-
fiklerin ihtiyaç duydukları petrolü sağlayabilmeleri her zaman güven-
cede olmalıdır.  

Üçüncüsü; bölgenin petrol zengini diğer ülkeleri -özellikle Suudi 
Arabistan ve Kuveyt- için ABD’nin bölgedeki “güven veren varlığı” 
önemlidir.  

Burada Dolar’ın güvenilirliği ile devlet politikası arasındaki iliş-
kiyi açık olarak görebiliyoruz.  

ABD’deki mevcut tüketim düzeyinin sürdürülebilmesinde ülke-
nin dünya çapındaki askeri varlığı ve girdiği savaşlar büyük önem 
taşır.  

 
 
3.1.2. SERMAYE İTHALATÇISI OLARAK ABD  
 
Dünyanın en güçlü emperyalist ülkesi, aynı zamanda en büyük 

sermaye ithalatçısıdır. Leninist emperyalizm tahlilinin kilit saptama-
larından bir tanesi (gerçekte bunu kapitalist emperyalizmin ilk 
dönemiyle ilgili herkes saptamaktadır), mal ihracının yanı sıra 
sermaye ihracının önem kazanmasıdır. Emperyalist ülkeler, sömürge, 
yarı sömürge ve bağımlı ülkelere sermaye ihraç ederler. Bu sermaye 
imalat sektöründe veya tarımda kullanılabilir veya kredi olarak 
verilebilir ya da spekülatif faaliyete yönelebilir.  
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Diğer emperyalist ülkeler gibi ABD de sermaye ihraç etmekle 
birlikte, bu ülke, aynı zamanda dünyanın en büyük sermaye ithalat-
çısıdır.  

Bu nasıl oluyor?  
Suudi Arabistan şeyhleri petrolden kazandıkları paranın önemli 

bölümünü ABD’de taşınmaz mal satın almak, yatırım yapmak ve 
ABD devlet tahvillerini satın almak için kullanırlar. ABD’ye sermaye 
ihracı yapmak, paranın güvenli ve kârlı değerlendirilmesi demektir. 
Bunun için ABD’nin dünya çapında güvenilir ülke olması gerekir. 
Müttefiklerinin çıkarlarını gözeten, parası sağlam, askerî olarak her 
yerde hazır olan bir ülke…  

Sadece petrol zengini Araplar değil, ÇHC de ihracattan elde 
ettiği büyük gelirin bir bölümünü ABD devlet tahvillerini satın alarak 
değerlendiriyor.  

Farklı ama içerik olarak benzer bir örnek Almanya-ABD ilişkisi 
konusunda verilebilir. 1945 sonrasında savaşta yıkılmış olan Avrupa 
ülkeleri ve özellikle Batı Almanya, ABD sermayesi için girilmesi 
kolay ve kazançlı bir alandı. Sonraki yıllarda durum değişti. 1980’li 
yılların ikinci yarısında Alman Mark’ı ve Yen revalue edilerek 
Dolar’a karşı değer kazandılar. ABD’nin ihracatının artırılması için 
alınan bu önlemin başka bir sonucu da, Batı Almanya’nın (Asıl adı 
Federal Almanya Cumhuriyeti’dir, burada DAC ile karıştırılmaması 
için bu adı kullanıyorum) pahalı Mark’ı kullanarak ABD’de üretim 
birimleri kurması oldu. Batı Almanya böylece 1945 sonrasında tek 
yönlü gelişen ABD yatırımlarını önemli oranda dengeledi. 1985-1990 
arasında Batı Almanya’nın ABD’deki doğrudan yatırımları üç kat 
artarak yılda 30 Milyar DM’ye yükseldi. (Brenner, 2003: 151-2)  

Almanya markaları ABD pazarı için bu ülkede üretim yap-
maktadır.  

 
3.1.3. HEGEMONYA VE HEGEMONYA RANTI  
 
Hegemonya zoru da içermekle birlikte esas olarak zor kullanarak 

oluşturulmaz. Hegemonik gücün çevresinde yer alanlar tümüyle onun 
istediği gibi davranmayabilirler, ama belirli bir çerçevenin dışına da 
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çıkamazlar. ABD’nin geniş hegemonyası öncelikle ona yarar, ama bu 
yarar sadece kendisiyle sınırlı değildir. Dünyanın her yanına yayılmış 
askerî gücün büyük masrafı vardır ve bu güç sadece ABD’nin çıkar-
larını korumamaktadır.  

Massarrat, ABD’nin hegemonik gücünden gelenden kazanım-
larının toplamına “hegemonya rantı” adını vermektedir. (Masarrat, 
2004) Bu rant ABD’ye yapılan yatırımlardan, dünyanın her yanından 
bu ülkeye gerçekleşen beyin göçüne, piyasa fiyatının altında bu 
ülkenin geniş pazarına ihraç edilen tarım ürünlerine kadar değişik 
kalemleri kapsamaktadır. Massarrat’ın tahminine göre bu rant yıllık 
olarak 500-1000 Milyar Dolar arasındadır ve dünyanın toplam gayrı 
safi milli hasılasının yüzde 1,5-3’ü kadardır.  

Yazar, Clinton’un danışmanı Charles A. Kupchan’dan aydın-
latıcı bir alıntı yapar:  

“Ülkenin kendi hayat tarzını finanse etmesi, ödemeler dengesi 
açığını kapatması gerekiyor. Ülke tüketimi sever ve tasarruftan 
nefret eder. Yatırımcılar da Dolar’ı ve ondaki istikrarı severler.” 
(Massarrat, 2004: 20)  

Başka bir deyişle, neredeyse bütün dünya, değişik oranlarda 
ABD halkının (halk denilince bunu orta ve daha yukarı sınıf olarak 
anlamak gerekiyor) masraflı hayatını finanse ediyor. ABD yıllardan 
beri ürettiğinden fazlasını tüketiyor; ne ki, Dolar dünya parası olduğu 
sürece karşılıksız olarak para basabiliyor ve bu durum sürüp gidiyor.  

Reel sosyalist ülkeler de yıllarca ürettiklerinden fazlasını 
harcamışlar ama dünya çapında geçerli bir para birimine sahip 
olmadıkları için dış borçlanmadan başka finansman yolu bulama-
mışlardı. ABD borcu yüksek olan bir ülkedir ama tartışılmaz 
hegemonyası ve sağlam parası nedeniyle bu borç büyük bir sorun 
oluşturmuyor.  

 
3.2. ABD, JAPONYA VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)  
 
1980’li yıllarda ve 1990’lı yılların başlarında elektronik eşya 

(faks, kablosuz telefon, kasetçalar, vd.) konusunda Japonya dünya 
pazarının büyük bölümünü elinde tutuyordu. Benzeri bir durum 
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üretimde kullanılan robotlar için de geçerliydi. 1989 yılında 
Japonya’da 220.000 robot kullanılıyordu. Bu sayı dünyadaki üretim 
robotları toplamının yüzde 70’iydi ve ABD’de kullanılandan altı, Batı 
Almanya’dakinden on kat fazlaydı. (Seitz, 1999:42-3)  

Japonya bilgisayar piyasasında da önemli oranda egemen durum-
daydı.  

Japonya elektronik piyasasındaki egemenliğinden elde ettiği 
büyük kazancın önemli bölümünü ABD’de kullanıyordu. 1985-1988 
yılları arasında Japon kuruluşları 41 Milyar Dolarlık ABD devlet hisse 
senedi, 53 Milyar Dolar da diğer hisse senetlerine yatırmıştı. Bir 
görüşe göre, Reagan’ın başkanlığının ikinci döneminde (1985-1988) 
ABD’nin ekonomik büyümesi büyük oranda Japonya tarafından 
finanse edilmişti. (Seitz, 1999:76)  

Japonya ve Batı Almanya’nın ekonomik olarak hızla gelişmeleri 
ve “ABD’ye rakipmiş gibi” görünmeleri, büyük oranda soğuk savaşın 
ürünüdür.  

Clinton 1993 yılı başında ABD devlet başkanı olduğunda, 
kendisinden önceki başkanları, Reagan ve Bush’u, “ABD’nin 
teknolojik olarak geri kalmasına neden olmakla” suçlamıştı. Bunda 
garip bir yan bulunmuyordu çünkü Reagan’ın “Yıldızlar Savaşı” 
projesi için büyük miktarda para harcanmış, SSCB’nin çözülüp 
dağılmasının ardından da bu projenin gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştı. 
Bu süreçte ABD’deki çok sayıda bilim insanı ve mühendis de bu 
projede çalışmıştı.  

ABD teknolojik gelişmede internet ve iletişim ağlarının kurulma-
sına öncelik tanırken, Japonya’nın gelişme modeli de 1990’lı yılların 
sonlarında ihracatta tıkanma, Japonya pazarının yapılan anlaşmayla 
ABD ürünlerine daha fazla açılması sonucu duraklamaya girmişti. Bu 
duraklama aynı yıllarda “Uzakdoğu Kaplanları” (Anadolu Kaplanları 
belirlemesi buradan alınmış olmalıdır) olarak bilinen Güney Kore, 
Tayvan, Singapur, Hongkong’daki ekonomik krizle birlikte 
ağırlaşmıştı. Kaplanlar’ın önemli sorunu, işgücünün artık eskisi kadar 
ucuz olmamasıydı. Daha önce AB ülkelerinden (özellikle Almanya’ 
dan) gelen parçaları emek yoğun süreçte birleştiren ve bu ülkelere 
ihraç eden Kaplanlar, sosyalist ülkelerin dağılmasıyla birlikte eski 
ayrıcalıklı konumunu kaybetmişti. Almanya’nın Hongkong ve Güney 
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Kore’si artık yanındaki eski sosyalist ülkelerdi.  
1980’li yıllarda elektronik alanında dünya piyasasına hakim olan 

Japonya’nın bu yeri bırakmak zorunda kalması, emperyalist bir ülke-
nin dünya pazarındaki rolünün azalması, savaş olmadan gerçekleş-
mişti. Konu ile ilgili ayrıntılara girmeyeceğim, isteyen okur Seitz’dan 
ve ilgili çok sayıda kaynaktan bu süreci daha ayrıntılı öğrenebilir.  

Emperyalistler arasında rekabet denildiğinde ABD-Japonya’nın 
yanı sıra, ABD-AB rekabetinden de söz edilirdi. AB içinde İngiltere 
başlangıçtan beri ABD yanlısıydı. Buna karşılık AB ekseni olarak 
bilinen Almanya-Fransa ile birlikte Avusturya ve Benelüks ülkeleri 
ayrı bir odak oluşturuyordu. AB’nin birlikte gelişerek ayrı bir güç 
odağı olmasından kısa sürede vazgeçildi. Nedeni ise Yunanistan, 
İspanya, Portekiz gibi ekonomik olarak geri olan ülkelerin ileri 
ülkelerin bağımsız hareket tarzını zayıflatmasıydı. Bu nedenle bir 
dönem “iki vitesli AB” anlayışı gündeme geldi. AB tekti ama tek 
içinde iki ayrı bloklaşma oluşacaktı. Almanya-Fransa eksenli ilk vites 
kendi içinde daha erken bütünleşirken, diğerleri arkadan gelecekti.  

AB’nin kendine özgü askerî gücü olmalıydı. Fransa ile Almanya 
bu konuda anlaşıyorlardı ve Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkma 
nedenlerinden birisi buydu. Türkiye, AB içinde, İngiltere’den sonra 
ABD’nin ikinci büyük yandaşı olacaktı. Türkiye’nin AB üyeliği, AB 
ordusunun da sonu demekti.  

AB’yi ayrı bir güç odağı yapma planları, AB’nin genişlemesiyle 
birlikte uygulanamaz duruma gelecekti. 15 üyeden 25 üyeye yükselen 
AB genişlemesiyle birlikte nüfus ve ekonomik güç yönünden büyüdü, 
ama aynı zamanda blok olmaktan çıktı.  

2005’te yayımlanan “Avrupa Birliği ve Türkiye – İçerden Bir 
Bakış” kitabının Giriş bölümünde şu saptama yer alıyordu:  

“Türkiye’nin AB üyeliğini savunanlarla buna karşı çıkanların 
üzerinde birleştikleri önemli değerlendirmeler var. Bunlardan bir 
tanesi, AB’nin bir blok olarak değerlendirilmesidir. Buna “demok-
rasi bloğu” veya “emperyalist blok” diyebilirsiniz; birbirine zıt iki 
tanımın ortak noktası, AB’nin bir blok olarak değerlendirilmesidir. 
Bu anlayış, ABD-AB ilişkisinin, AB’nin iç çatışmalarının ve 
bölünmüşlüğünün yanlış değerlendirilmesine ya da dikkate alınma-
masına dayanır.” (Erkiner (2), 2005:8)  
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O yıllarda solda AB ile ilgili olarak yapılan tartışmalara girmeye-
ceğim. “Emeğin Avrupası”ndan söz edenlerle, AB’nin emperyalist bir 
blok olduğundan söz edenler gerçekte aynı tahlili yapıyorlardı; 
gerçeklikle ilişkisi bulunmayan, bilgiye değil de çıkarsamalara 
dayanan bir tahlil… Daha açık söylemek gerekirse, uydurmalar 
temelinde şekillenen tahliller… “AB’de ulusal devletin ortadan kalk-
tığı” yönündeki saptamalar da aynı kategori içinde değerlendirilebilir.  

2004 yılında on ülke (Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, 
Polonya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Güney 
Kıbrıs) AB’ye katıldı. Bunlardan sekiz tanesi eski sosyalist ülkelerdir 
ve bu katılım 1989 yılından beri hazırlanıyordu. Amaç, Rusya 
Federasyonu’nun Doğu ve Orta Avrupa’da etkinlik kurmasını engel-
lemek ve bu ülkeyi artan oranda çevirmekti. AB’ye yeni üye olan 
ülkelerden bazıları daha önce NATO üyesi olmuşlardı. Bulgaristan ve 
Romanya’nın AB üyelikleri daha sonra gerçekleşecekti.  

Yeni üye on ülkeden dört tanesi (Baltık ülkeleri ve Polonya) 
kesin olarak ABD yanlısıdır. Polonya’nın nüfusu katılan diğer dokuz 
ülkenin toplamından fazladır. Polonya’nın açık ABD yanlısı 
olmasının tarihsel nedenlerine girmeyeceğim. Dileyen okur referans 
verilen kitaptan bu konuda bilgi edinebilir.  

AB’nin yayılması ABD’ye karşı değildir, tersine onun da 
çıkarlarına uygundur. Sıra artık Ukrayna’ya gelmiştir…  

İkinci Körfez Savaşı’nda açıkça görüldüğü gibi ortak dış politika 
geliştiremeyen AB, önemli bir iç bütünleşmeye sahip olması gereken 
blok olmak özelliğine sahip değildir. Önemli ülkeler için (hepsi için 
değil) ortak para biriminin (Avro) bulunması, Avrupa Merkez 
Bankası’nın AB çapında makro ekonomik politikanın belirlenmesinde 
etkin olması, üye ülkeler arasında ortak normlar belirlenmeye 
çalışılması; AB’nin bir blok olarak değerlendirilmesi için yeterli 
değildir.  

AB ordusu, Fransa-Almanya ekseninde kurulan hızlı müdahale 
birliğinden öteye geçememiştir.  

Bu durum, “üç emperyalist blok: ABD, AB ve Japonya” sapta-
masının gerçeklikten uzak olduğunu gösterir. ABD ile AB arasında 
bırakın çelişkilerin keskinleşmesini, artan bütünleşme TAFTA başlığı 
altında ele alınacaktır.  
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3.3. RUSYA FEDERASYONU (RF)  
 
SSCB dağılınca 15 devlet ortaya çıktı. 20. Yüzyılın sonu, 21. 

Yüzyılın başı, devlet sayısının önemli oranda artmasıyla karakterize 
oldu. Yugoslavya’dan değişik devletlerin ortaya çıkmasının yanı sıra 
Çekoslovakya ve Sudan ikiye ayrıldılar. Bu büyük artışın “ulusal 
devletlerin dönemi sona erdi” saptamalarının yapıldığı yıllarda olması 
ancak ilginç olarak nitelendirilebilir. Benzeri bir saptama AB için de 
yapılmış ve AB’nin -gerçekte hiç de öyle olmadığı halde- ulusal 
devletleri ortadan kaldırmayı hedeflediği savunulmuştu. Böyle 
olmadığının görülmesi için aradan fazla zaman geçmesi gerekmedi.  

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Sovyet halkının da olmadığı 
görüldü. Yıllardan beri bu yönde propaganda yapılmıştı ama böyle bir 
halk yoktu. Ortak dünya görüşü (Marksizm Leninizm), ortak dil 
(Rusça), ortak para birimi (Ruble), ortak tarih (İkinci Dünya Savaşı, 
sanayileşme, reel sosyalizmin diğer başarıları) 74 yılda ortak bir halk 
yaratmak için yeterli olmadı. Yaşanılan ortak sürecin halklar üzerinde 
olumlu ve olumsuz önemli etkileri bulunmakla birlikte bu süreçten 
Sovyet halkı gibi bir özne çıkmadı.  

1991 sonrasında RF’nda gerçekleştirilen hızlı piyasa ekonomi-
sine geçişi (o zamanki adıyla “şok terapi”), üretim araçlarının 
özelleştirilmesi ve bunlara önceki rejimden kimlerin sahip oldukları 
üzerinde durmayacağım. Konunun bir bölümünü daha önce anlatmış-
tım. Hızlı özelleştirme oligark denilen multi milyonerlerin ortaya 
çıkmasına neden oldu. Ne ki, bu kesim ancak devletle çelişkiye 
düşmemek şartıyla faaliyet gösterebiliyordu. Bu konuda Hodorhovski 
örneği aydınlatıcıdır. Devlet Başkanı Putin ile çelişkiye düşen bu kişi, 
sahip olduğu büyük servete rağmen yıllarca hapis yatmaktan 
kurtulamadı. Ülkedeki eski merkezi yapı kapitalizm koşullarında 
dönüşerek sürmektedir.  

RF’nun gelişmesinde iki nokta önemlidir:  
Birincisi; RF dünya piyasasına petrol, doğal gaz ve daha sonra da 

silah satarak önemli gelir elde etmektedir. RF için hammadde ihracı 
son derece önemlidir. RF gelişmiş bir ülke olmakla birlikte, ABD, 
Almanya, vb. ülkelerle yaklaşık aynı düzeyde değildir.  

İkincisi; RF, artık bağımsız devletler olarak örgütlenmiş bulunan 
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Kafkaslar ve Orta Asya gibi enerji kaynakları bakımından zengin 
alandaki etkinliğini kaybetmemek için mücadele etti ve bunda büyük 
oranda da başarılı oldu.  

ABD ve AB, RF’i kuşatmak için eskiden SSCB bünyesinde 
bulunan ama artık bağımsız devlet olan ülkeleri NATO’ya ve AB’ye 
almaya çalışırlar. (Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Baltık ülkeleri 
örnektir.)  

Benzeri yaklaşım bir dönem Azerbaycan için de denendi, ama 
başarılı olamadı. Ülke cumhurbaşkanı Elçibey, SBKP MK Politik-
bürosu’nda KGB’den sorumlu olan Haydar Aliyev tarafından devrildi 
ve Azerbaycan’ın NATO ve/veya AB’ye girmesi konusu kapandı. 
Türkiye, ABD ile birlikte bu alanda RF’nu geriletmek için çok uğraştı, 
ancak başarılı olamadı. (Bkz. Erkiner, 2000)  

Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında, 21. Yüzyılın 
en önemli alanının Orta Asya olacağını belirtir. Zengin doğal 
kaynaklara sahip olan bu alanda hegemonya kuracak olan güç, 
yüzyılın belirleyici gücü olacaktır.  

Burada söz konusu olan işgal değil, bağımsız devletler olarak 
yeni örgütlenmiş ülkelerle enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 
gerekli anlaşmaları imzalayabilmektir. 1990’lı yıllarda ABD ve RF 
arasında, -Türkiye’nin de aktif katılımıyla- süren hegemonya müca-
delesini büyük oranda RF kazandı. O kadar ki, Türkiye yönetimlerine 
en yakın olan Azerbaycan bile Bakü–Ceyhan boru hattının tam 
kapasiteyle çalışması için gerekli ek petrolü vermeyi kabul etmedi. 
Bunun yerine ek petrolün RF üzerinden ihraç edilmesini tercih etti. 
Benzer bir tercihi Kazakistan’ın yanı sıra, doğal gaz konusunda 
Türkmenistan da yaptı. Bu nedenle Türkmenistan ve bölge ülkelerinin 
petrol ve doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşımak 
amacıyla inşa edilmesi planlanan Nabucco boru hattı gerçekleşemedi.  

ABD ve AB (özellikle Almanya) Kafkaslar ve Orta Asya’daki 
hegemonya mücadelesini kaybetmelerine karşın RF’nun etki alanını 
daraltmak çabalarını ara vermeden sürdürüyorlar. Ne ki, SSCB’nin 
dağılmasının ardından geçirdiği zayıflık dönemini çabuk atlatan RF, 
bu çabaya sert cevaplar vermeye başladı. RF’nun en büyük kozu 
askerî gücünün yanı sıra kendi etkisinden çıkarılmak istenilen 
alanlarda yaşayan Rus ya da Rusya’ya yakın azınlıklardır. Gürcistan 
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örneğinde bunu görmüştük, son olarak Ukrayna’da da benzerini 
yaşadık ve Kırım plebisit yapılarak RF’na bağlandı. Ukrayna üzerinde 
ısrar edilmesi durumunda da bu ülkenin ikiye bölüneceği, Doğu 
kesiminin RF’na bağlanacağı ortaya çıktı.  

Devam etmeden önemle belirtmek gerekir: Bazı değerlendirme-
ciler RF’nu hâlâ sosyalist ya da ilerici sanıyorlar. Bunun gerçeklikle 
ilgisi yoktur. RF kapitalist, tekelci ve yayılmacı bir ülkedir. ABD ve 
AB’ye göre daha anti demokratik ve oligarşik özelliklere sahiptir. RF 
savunma durumundadır ve SSCB’nin etki alanını yeniden kazanmak 
istemekle birlikte, bunun mümkün olmadığını da görebilmektedir. 
Orta ve Doğu Avrupa’daki eski sosyalist ülkeler AB ve NATO üyesi 
olmuştur. Bu alandaki müttefiklerden Yugoslavya parçalanmış, 
yandaşlar tasfiye edilmiş ve yeni ortaya çıkan ülkelerin bir bölümü de 
AB’ye alınmıştır. Hegemonya mücadelesi şimdi büyük ve önemli bir 
ülke olan Ukrayna üzerinde yapılmaktadır.  

RF nükleer silahlara sahip olmakla birlikte ABD gibi dünya 
geneline yayılmış üslere ve savaş gemilerine sahip değildir. Bunun 
büyük masrafını kaldırabilmesi mümkün de değildir. Yine de ABD 
için ciddi bir rakiptir ve birazdan incelenecek olan “yeni savaş”larda 
ABD’ye karşı doğrudan olmasa da aktif olarak yer alabilmektedir.  

 
 
3.4. ÇİN HALK CUMHURİYETİ (ÇHC)  
 
ÇHC’nin tarihi pek bilinmez ya da SSCB tarihinin genellikle 

Stalin dönemine kadar bilinmesi gibi, ÇHC tarihi de Mao dönemine 
kadar bilinir. Daha sonra ne olmuştur, ÇHC komünist partisi 
yönetiminde dereceli olarak kapitalizme nasıl yönelmiştir, bilinmez, 
daha doğrusu bilinmek istenmez. Bilinmesi durumunda bazı soruların 
kaçınılmaz olarak sorulması gerekecektir: parti içinde iki çizgi 
mücadelesi varsa, neden kapitalizm yanlısı çizgi kazanmıştır? Dahası, 
konuyu basitçe “geriye dönüş gerçekleşti, sosyalizmde geriye dönüş 
olabilir” şeklinde açıklayanlar, gerişe dönüşün, sadece ÇHC’de değil 
SSCB’de de neden modernleşmede yeni bir aşama öncesinde gerçek-
leştiğini açıklamak zorundadırlar.  
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SSCB, Üçüncü Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiremedi, başka bir 
deyişle sosyalist modernleşmede yeni bir aşamaya geçemedi. Ülkeyi 
sosyalist modernleşmeyle yarı feodal yapıdan çıkaran SBKP, bunu bir 
sonraki aşamaya taşıyamadı.  

ÇKP ise ilk aşamayı bile gerçekleştiremedi ve ülke 1978’e kadar 
geri bir tarım ülkesi olarak varlığını sürdürdü. İç savaş kazanılıp 
iktidara gelindikten sonra yaşanan iki büyük fiyasko, Büyük Sıçrama 
ve Proleter Kültür Devrimi’nin ardından 1976’da Mao öldü; 1978 
sonunda yapılan 11. MK Plenumunda ise 1962’den beri Mao ile 
sürekli çelişki yaşayan Deng Xiaoping partinin başına geçti.  

Deng’in görüşleri eskiden beri biliniyordu: “Önemli olan kedinin 
fare yakalamasıdır, siyah ya da beyaz olması değil” sözü, “esas olan 
Çin’in modernleşmesidir, bunun sosyalizmle mi kapitalizmle mi 
olacağı önemli değildir” olarak çevrilebilir. Deng’in Plenum 
sonrasında yaptığı önemli bir belirleme daha bulunuyor: “Parti ve ulus 
ilerlemeyi gerçekleştirecek beceriyi göstermek yerine, kitapları 
övmekle yetinirse, kendini tahrip eder.” Başka bir deyişle, “Marx-
Lenin-Mao’nun ne dediğini bırakın, bu ülke nasıl modernleşecek, ona 
bakın!”  

ÇHC’nin modernleşmesi, kapitalist modernleşmenin bu ülkeye 
özgü biçimidir. (Brink, 2013) İlk olarak tarımda hızlı olarak kurulmuş 
kolhozlar dağıtılarak toprak, mülkiyeti devlette kalmak şartıyla, 
köylüye verildi. Sosyalizmde tarımda küçük mülkiyetin kolhozlardan 
daha verimli olduğu burada da ortaya çıktı ve tarım üretimi hızla arttı. 
Ardından tarım dışı alanda küçük üreticiliğe izin verildi. Pazar için 
üretim yapan bu üreticiler devlete ödedikleri verginin dışında 
ürettiklerinin satışından elde ettikleri gelire sahip oluyorlardı. Buraya 
kadar ağır sanayiye dokunulmadı. Bu durum, Çin’in “sosyalist Pazar 
ekonomisi” yolunda ilerleyeceği görüşlerine neden oldu. Süreci 
yönlendiren komünist partisiydi ve ekonomide de belirleyici olan 
henüz devlet mülkiyetiydi. Ne ki, büyük sanayi işletmelerinin tasfi-
yesi, kârlı olanların özelleştirilmesi de sonradan gelecekti.  

Çin’de piyasa reformları birdenbire değil, aşamalı olarak yapıldı. 
Her reform da ülke genelinde değil, önce pilot olarak seçilen kıyı 
bölgelerinde uygulandı; böylece yapılan hata yapıldığında, hata 
büyümeden dönüş yapmak mümkün oldu.  
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Çin dış yatırımlara açıldı. Ülkeye öncelikle bölge ülkelerinden 
(Singapur, Hongkong, Güney Kore) yatırım yapılırken, daha sonra 
ABD ve AB ülkelerinin sermayesi de gelecekti.  

ÇHC ihracata yönelik gelişmeyi esas aldı. Nüfusun fazla ve el 
emeğinin de ucuz olması, ülkeyi özellikle emek yoğun üretimde 
avantajlı duruma getiriyordu. İhracata yönelik üretimin en hassas yanı, 
müşteri ülkelerdeki krizden (talep azalmasından) fazlasıyla etkilen-
mesiydi. 1990’lı yılların sonlarında Japonya ve diğer bölge ekonomi-
leri krize girince, ÇHC yoğun altyapı yatırımlarıyla ekonomik 
büyümeyi sürdürmeyi başardı. Bu arada bankacılık sistemi tümüyle 
değiştirilerek kapitalist Pazar ekonomisine uygun duruma getirildi.  

Bu bağlamda ÇHC’nin ABD devlet senetlerini satın alması ve 
sanayi şirketlerine ortak olması anlaşılabilir. ABD pazarındaki talebin 
gerilememesi Çin’in ekonomik büyümesi için önemlidir. ÇHC, 
ABD’ye bu ülkeye yaptığı yoğun ihracatı güvence altına almak için de 
yatırım yapmaktadır.  

ÇHC, Afrika ülkelerine düşük faizle kredi veriyor. Petrol 
kaynaklarına sahip ülkeler bu konuda öncelik taşıyor, çünkü Çin’in 
büyük enerji açığı bulunuyor. Bu amaçla gerek RF ve gerekse de 
enerji kaynakları zengini Orta Asya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştiriyor.  

Bu durum, ÇHC’nin yıllardır süren hızlı ekonomik gelişmesinin 
aynı zamanda kırılganlığını da gösteriyor. Enerji akışının sürekliliği 
büyük sorunlardan birisi iken, sürekli yüksek işsizlik ve dış piyasa-
lardaki talebin sürekli yüksek kalmasının zorunluluğu diğer büyük 
sorunlardır.  

ÇHC, ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük sermaye ithalat-
çısıdır; aynı zamanda sermaye ihracı da yapmaktadır. ÇHC son olarak 
Nikaragua hükûmeti ile Panama kanalına rakip bir kanal inşası için 
anlaşmıştır.  

ÇHC de nükleer silaha sahip olmasına karşın ancak bölge 
ülkeleri -özellikle Japonya- için tehdit oluşturabilir. ABD’nin bölgeye 
ek savaş gemileri göndermesi de bir çeşit karşı gözdağıdır. İki ülke 
arasındaki askeri sertleşmenin daha ileriye gitmesi beklenmiyor. Her 
şeyden önce iki ülkenin ekonomileri birbirine önemli oranda 
bağımlıdır. ÇHC’de ABD tekellerinin önemli yatırımları bulunmakta, 
ÇHC de ABD’ye önemli oranda ihracat yapmaktadır. Ek olarak, 
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yüksek miktarda devlete ait olan ve olmayan tahvil satın almış 
durumdadır.  

Bu durum ÇHC’nin fırsat bulduğu anda karşı cepheyi zorlama-
yacağı anlamına gelmiyor. Kısa süre önce Türkiye, Çin’den füzesavar 
sistemi satın almak istemiş ancak ABD’nin dayatmasıyla vazgeçmişti.  

Çin’in kendine özgü ama ağırlıkla kapitalizme yakın yoldan 
modernleşmesi, Marksizm-Leninizm söylemiyle bambaşka bir yol 
izlemenin dikkate değer bir örneğidir. ÇHC’nin 1979’dan bu yana 
artan oranda kapitalizme yönelen modernleşme sürecinin başarılı 
yanlarının yanı sıra yıkıcı sonuçlarına karşı az denebilecek düzeyde 
tepki ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bunun bir nedeni komünist 
partisinin otoriter yönetimi ise, daha önemli nedeni süreçte kazanılan 
başarıdır. İşsizlik artmış, bölgeler arasındaki dengesizlik büyümüş, 
kırlardan gelen yoğun göç sonucu kentlerdeki suç oranı hızla 
yükselmiş, rüşvet yaygınlaşmıştır. Çok sayıda işyerinde görülen 
Manchester Kapitalizmi örneklerine karşın (düşük ücret, uzun iş günü, 
kötü koşullarda çalışma) büyük işçi direnişleri olmamıştır.  

Çin’in modernleşmesi, eskiden adı bile bilinmeyen her çeşit 
tüketim malını ucuza üretebilmesi ve (içerde de) satabilmesi, nüfusun 
bir bölümünün gelir düzeyinin yükselmesi, tıpkı yarı sömürge duruma 
düşmeden önceki gibi dünya çapında bir ülke haline gelmesi ve bunun 
küçümsenmemesi gereken psikolojik etkisi… Ek olarak, ÇKP’nin 
dönüşüm sürecini büyük krizlere neden olmadan aşamalı olarak ve 
deneme-yanılma yöntemiyle hayata geçirmesi…  

Bu nedenlerle Çin’in kendine özgü ve artan oranda kapitalist 
modernleşme sürecinin büyük sıkıntılar yaşanmadan 35 yıldır sürebil-
mesini sağladı. Çin ekonomisinde kriz, bu ülkeye yapılan büyük 
yatırımlar nedeniyle ABD, Almanya ve bölge ülkeleri için önemli bir 
ekonomik kriz anlamına gelecektir.  

 
3.5. NEO LİBERALİZM  
 
Neo liberalizmin önemli özelliklerinden bir tanesi, finans piyasa-

sının uluslararasılaşmasıdır. Çok sayıda ülkede döviz alım satımının 
serbestleşmesiyle birlikte özellikle metropollerde birikmiş olan para 
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kendisine kazançlı alan aramakta ve bu amaçla da değişik ülkelerde 
genellikle kısa vadeli yatırımlar yapılmaktadır. Kısa zamanda yüksek 
kazanç isteği burada belirleyicidir. Kazanç düşünce ya da beklenen 
kazanç gerçekleşmeyince yüksek miktarda para kısa sürede ülke 
değiştirmekte ve bu da çok sayıda ülkenin finans piyasasında büyük 
sarsıntı yaratmakta, bu sarsıntı sadece ülkede değil, çevrede de 
yayılmaktadır.  

Neo liberalizmde ekonomik krizin önemli bir özelliği artık 
bölgesel olmasıdır. 1997’de Uzak Doğu’daki kriz bu bölgede 
“Kaplanlar” olarak anılan bütün ülkelere yayılmış, Japonya’yı da 
etkilemiştir.  

1990’ların sonunda ve 2001’de Latin Amerika ülkelerinde, -en 
bilinen örneği Arjantin’dir- kriz yaşandı. Hükümetler iflas ettiklerini, 
borçlarını ödeyemeyeceklerini ilan ettiler.  

Son olarak AB içinde kriz yaşandı ve halen de yaşanıyor. Kriz 
Yunanistan ile sınırlı kalmadı, İspanya ve İtalya’yı da önemli oranda 
etkiledi. Gerçekte krizin boyutları daha da yaygındır.  

ABD gerek ülke olarak gerekse de bu ülkedeki tüketiciler olarak 
sürekli borçlanıyor. Çaresi, Dolar’ın dünya parası olması ve ABD’nin 
sürekli sermaye ithal ederek dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi 
olmasıdır. Dolar geçerli para olduğu sürece sorun yoktur.  

Diğer ülkelerde ise sorun olmaktadır. Hükümetlerin ve tüketici-
lerin bir dönem borçlanması geçici bir refah sağlamakta, ardından da 
borçların ödenemeyeceği anlaşılınca sıcak para daha kazançlı 
yatırımlar için ülkeyi terk etmekte ve hem kişilerin hem de ülkenin 
iflası söz konusu olmaktadır.  

Çare olarak daha fazla özelleştirme yapılarak ülkeye dış sermaye 
çekilmesi, verimsiz işletmelerden işçi çıkarılarak bunların kazançlı 
yatırım alanları haline getirilmesi, özellikle sosyal alanda kısıntı 
yapılarak borçların ödenmesi  dayatılmaktadır.  

Neo liberalizmin bir başka önemli özelliği, sermayenin her alana 
girmesidir. Bir başka belirlemeyle, insan hayatının her alanı 
ticarileştirilmektedir. Önceden kamu tarafından yerine getirilen 
hizmetlerin -belediye hizmetleri gibi- özelleştirilmesi bunlardan bir 
tanesidir. Bir başkası, suyun, sağlık hizmetlerinin ve eğitimin 
özelleştirilmesidir. (Harvey, 2004)  
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Hayatın her alanında şirket-müşteri ilişkisi vardır.  
Sermaye daha önce bağımlı ülkelerdeki tarıma bu derecede 

girmemişti. Neo liberalizm döneminde ise eskiden kendine yeterli 
üretim yapabilen ülkeler bile artan oranda tarım ürünleri almaya 
mecbur kalmaktadır. Genetik tarım görece yeni ve büyük bir kazanç 
kaynağıdır ve artan sayıda ülkenin genetik tarım ürünlerini ithal 
etmeleri gerekir. Ülke tarımı çıkmaza sokulduğunda bunun gerçekleş-
tirilmesi daha kolaydır.  

 
3.5.1. DEVLETİN ULUSLARARASILAŞMASI  
 
Hardt ve Negri, İmparatorluk adlı kitaplarında emperyalizm 

döneminin bittiğini söylediklerinde, solun bir bölümü tarafından 
gericilikle suçlanmışlardı. Gerçekte ise savundukları şuydu: Ulusal 
devlet sona ermektedir. Emperyalizm de ulusal devletle ilişkili olduğu 
için yerini İmparatorluk’a bırakmaktadır.  

Kapitalist emperyalizm gerçekten de ulusal devletle ilgilidir. 
“Avrupa Birliği emperyalizmi” belirleme düzeyinde kalmış, hayata 
geçememiştir.  

Buna karşın, ulusal devlet küreselleşmenin üçüncü aşamasında 
ve neo liberalizm döneminde önemli değişim geçirmiştir.  

Birincisi; ulusal devletin hareket imkanları azalmıştır. Gerek 
çokuluslu şirketler karşısında (bunun örneğini TAFTA örneğinde 
birazdan göreceğiz) gerekse de makro ekonomik politikaların 
saptanmasında eski hareket serbestliğine sahip değildir. WTO, IMF, 
Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşların uyum politikalarının 
yanı sıra, merkez bankaları da ulusal devletlere göre daha bağımsız 
politika izlemektedir. Bunun açık bir örneğini AB’de görmek 
mümkündür. AB Merkez Bankası üye ülkelerin bütçe açıkları için 
uyulması gereken kriterler belirlemiştir ve uymayanı da uyarmaktadır. 
Kapitalist ülkelerdeki merkez bankaları gibi bu banka da AB Parla-
mentosu’ndan bağımsızdır, politikasını partilerin aldığı oya göre 
değiştirmemektedir.  

İkincisi; devletin içerde ve dışarıda genişlemesidir. Neo libe-
ralizm döneminde (liberalizme uygun olarak küçülmesi gerekirken) 
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devlet değişim göstererek daha da güçlendi. Bu güçlenmeyi ordu ve 
polis sınırları çerçevesinde düşünmemek gerekir. Devletin içerde ve 
dışarıdaki denetleme imkânları olağanüstü arttı. Adorno’nun yıllar 
önce yeni teknikle ilgili olarak yaptığı saptama doğrulandı; teknolojik 
gelişme özgürlükle birlikte denetleme imkânlarını da artırdı. Uzaydan 
gözetleme, her yerin kameralarla donatılması, elektronik posta – 
twitter – facebook’un sıkı denetlenebilmesi, cep telefonuyla kişinin 
yerinin saptanabilmesi gibi…  

Neo liberal dönemle ilgili olarak hayli tartışılmış soru sudur: 
İnsan hayatının her alanının özelleştirilmesi, her şeyin satılık olması 
nasıl bu kadar yandaş bulabildi? Başka bir deyişle, neo liberal 
hegemonya nasıl kuruldu?  

Bu konudaki tartışmalara girmeyeceğim ve birkaç noktayı belirt-
mekle yetineceğim:  

Neo liberalizm herkesçe kabul edilebilecek bir paradigmayla reel 
sosyalizm ve keynesçiliğe karşı mücadele yürüttü; özgürlük. Burada 
kastedilen bireysel özgürlüktür. Hayek’in belirttiği gibi; toplumsal 
dayanışma yoktur, sadece kişi ve ailesi vardır.  

Neo liberalizm toplumun atomize edilmesi, dayanışmanın 
olabildiğince ortadan kaldırılması demektir. (Ülkemizde son yirmi 
yıldır yaşanılan atomizasyon örneklerden bir tanesidir.)  

Bunun sağlanmasındaki önemli araçlardan birisi gelişmiş medya 
ise, diğeri de NGO’lardır. (Non Goverment Organisation ya da 
yönetim dışı kuruluş) Bu isim Türkçeye “sivil toplum kuruluşu” 
(STK) olarak yanlış çevriliyor. Bu kavramın bizdeki anlamıyla diğer 
ülkelerdeki anlamı farklıdır.  

NGO; hükümet ve devlet dışı olan, kazanç amacı gütmeyen, 
üyeliğin zorunlu olmadığı yapılanma demektir. Masrafları için 
hükümetten ya da ekonomik bir kuruluştan destek alabilir ama 
kendisinin kazanç amacı yoktur.  

Emperyalist ülkelerin, uluslar arası finans kuruluşlarının çok 
sayıda ülkede faaliyet gösteren NGO’ları vardır. Devletler ve 
kurumlar bazı işlerini bunlara devretmiştir. Bu tür kurumlar ekonomik 
araştırmadan danışmanlığa, sağlık kuruluşundan proje hazırlamaya 
kadar oldukça geniş bir alanda faaliyet gösterirler. Aralarında çok 
sayıda vakıf da bulunmaktadır. En bilineni Soros’tur. Görünüşte 
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bağımsız kuruluşlardır, gerçekte ise bulundukları ülkenin politikasına 
paralel olarak faaliyet gösterirler. O ülkenin devleti ortada yoktur, 
yerini bunlar almıştır.  

Buradan hareketle bu tür kuruluşların tümünü devletlerin uzantı-
ları olarak görmemek gerekir. Her kuruluş için ayrı değerlendirme 
yapılmalıdır. ATTAC da NGO tanımına tam olarak uyar, Greenpeace, 
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi kuruluş-
lar da…  

Ülke içinde ise NGO’lar daha da çeşitlidir ve toplumun her 
yanına yayılmıştır. Gramsci ile başlayan “sivil toplumda egemenlik 
mücadelesi” teorisi, bu kurumlarda mücadele demektir.  

Bizde bu kurumların yaygınlığı konusunda sadece iki örnek 
vermek yeterlidir; cami yardımlaşma dernekleri ve herhangi bir 
beldeyi güzelleştirme dernekleri… İkincisinin merkezi İstanbul sayılır 
ve 23000 civarında bulunmaktadır. Sadece bu iki örnek bile her 
beldeden her mahalleye kadar örgütlenmeyi göstermektedir.  

Çok sayıda insan eskiden olduğu gibi doğrudan devletle değil, 
devletle yakından ilgili ama onun kurumu olmayan, devletin 
genişleyerek toplumda yayılmasının önemli bir aracı olan NGO ile 
karşılaşıyor; bir ya da birkaç tanesinde birden örgütleniyor. Sivil 
Toplum Kuruluşu (STK) da denilen bu yapılar ilerici ya da gerici 
olabilir. Reel sosyalizm gibi bu tür yapıların zayıf olduğu sistemlerde 
her çelişkinin çözümü doğrudan devletle ilgilidir, çünkü her alanda o 
vardır. STK’ların yaygın örgütlenmesini ve değişik toplumsal 
görevleri de üstlenmesini isteyen (hastalık tedavisi konusunda aile ve 
çevresinin aktif rol alması gibi) neo liberalizmde ise, devlet kurumları 
eskisinden daha az ortalıkta görünürler. Çelişki ve çatışmalar başka 
kademelerde yoğunlaşır.  

Bu örgütlenmeyi insanların her saatini doldurmaya çalışan 
medyayı da ekleyince, neo liberalizmde atomize edilmiş ama iyi 
denetlenen toplumu görebilmek mümkündür.  
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3.6. YENİ TİCARET-YATIRIM BÖLGELERİ VE TAFTA  
 
TAFTA kurulan ilk serbest ticaret bölgesi değil, daha önce 

kurulmuş olanlar ve işleyişleri için bkz. (Erkiner, 1999) TAFTA’nın 
özelliği kurulması planlanan ve bu konuda hayli de yol alınan en 
büyük serbest ticaret bölgesi olmasıdır.  

Transatlantic Free Trade Agreement ya da Atlantik Ötesi Serbest 
Ticaret Antlaşması, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında serbest 
ticareti kısıtlayan bütün engellerin kaldırılmasını öngörüyor. ABD ve 
AB yeryüzündeki toplam mal ve hizmet üretiminin yaklaşık yarısını 
gerçekleştiriyorlar ve 800 milyon kadar tüketiciyi barındırıyorlar.  

Avrupa Parlamentosu’nun bile yeterince bilgi sahibi olmadığı 
görüşmelerin şimdiye kadar bilinen içeriğini incelemeden önce, “Bu 
da nereden çıktı?” diye sormak gerekir.  

ABD ve AB rakip iki emperyalist güç değil midir? Özellikle 
1945 sonrası gerçekleşen yoğun karşılıklı yatırımları bulunmakla 
birlikte (ABD’nin AB ülkelerinde 50800, AB’nin ise ABD’de toplam 
24000 firması bulunuyor), karşılıklı olarak pazarlarının açılması için 
görüşmeler yapılması açıklanmaya muhtaç bir gelişmedir.  

TAFTA, Leninist emperyalizm teorisinin geçersizliğinin son 
örneğidir. ABD ve AB, dünyanın bu büyük iki ekonomik gücü, 
aşağıda ayrıntıları verilecek önemli bir birlikteliğe yöneliyorlar. 
Emperyalist ülkeler arasındaki rekabet ve çelişki bitmemiş olmakla 
birlikte değişik merkezlerin -reel sosyalizmin varlığının sona ermesin-
den sonra da- birbirlerinin açıkça karşısına geçmemesi söz konusudur.  

Soğuk savaş döneminde kapitalist ve sosyalist bloklar arasındaki 
çelişki belirleyiciydi. Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerin bu 
nedenle geri planda kaldığı savunulurdu. TDAS’ta bu çelişkinin 
emperyalist ülkelerin birbirlerine yaptıkları yoğun yatırımlar dikkate 
alınmadan değerlendirilemeyeceği belirtilmişti. Bunun belirleyici 
öneme sahip olduğu, reel sosyalizm ortadan kalktıktan sonra da 
görülebilmektedir. (ABD’nin açık farkla önde olan askeri gücü, Dolar’ 
ın dünya parası olması, ABD’nin dünyanın en borçlu ülkelerinden 
birisi ve yoğun sermaye ithalatçısı olması ve emperyalist ülkeler 
arasındaki yoğun karşılıklı yatırımlar birlikte düşünülmelidir.)  
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TAFTA sadece ekonomik birlik değildir; amaç, AB ile ABD 
arasında gümrüklerin kaldırılmasının ötesindedir. Kotalar da kaldırıla-
caktır ve ek olarak üretim ve tüketimde ortak standartlaşmaya 
gidilecektir. Standartlaşma sadece dar anlamda ekonomiyle sınırlı 
değildir. ABD ve AB’deki işçi ve tüketici haklarının aynılaştırılması 
da buna dahildir. Zaman içinde başka ülkelerin de bu normları kabul 
etmek zorunda kalacakları düşünülmektedir. TAFTA dünya çapında 
amaçları olan bir projedir.  

Çokuluslu şirketlerin hareket serbestliklerinin ve kazançlarının 
artması önemli bir amaç olmakla birlikte; TAFTA, aynı zamanda 
birbiri olmadan yaşayamayacak ABD ve AB’nin daha da yakınlaşması 
projesidir.  

TAFTA’nın başka bir özelliği daha bulunuyor. Bu özellik neo 
liberalizm döneminde değişen tekeller-devlet ilişkisiyle ilgilidir. 
Merkezleri ABD ve başlıca AB ülkelerinde bulunan tekeller, bu alanın 
dışındaki ülkelerle değişik konularda anlaşmalar yaparlar. Bu 
ülkelerden birisi olan Mısır, Kahire’nin çöp toplama işini yapan 
Fransız firmasına belirli bir kazanç garantisi verir. Mısır’da asgari 
ücrete zam yapıldığı zaman, söz konusu firma Mısır hükümetini 
“kazancını azalttığı” gerekçesiyle uluslar arası bir mahkemeye vere-
bilir. Bu mahkeme, devletlerin klasik mahkemelerinden farklıdır, özel 
işleyiş kuralları vardır ve kararlarının temyizi de mümkün değildir.  

ABD ve başlıca AB ülkelerinde bulunan çokuluslu tekeller 
yukarıdaki örneğe benzeyen yaklaşık 3000 anlaşma yapmış durum-
dadır. En çok şikâyet edilen ve mahkemeye verilen ülkeler Venezüella 
ve Arjantin’dir. Bolivya, Ekvador ve Venezüella hükûmetleri geçmiş-
te yapılmış benzeri anlaşmaları feshettiler.  

TAFTA ile aynı anlayışın ABD ve AB içinde de uygulanması 
hedefleniyor. Büyük bir tekel, diyelim Philip Morris, yaygın sigara 
yasağı uygulayan Almanya’yı kazancını etkilediği için işleyiş kuralları 
normal mahkemelerden farklı olan bir mahkemeye verebilecektir. 
(Morris, Uruguay’a karşı böyle bir dava açmıştı.) Benzeri ya da farklı 
konudaki bir davanın ABD hükümetine karşı açılması da teorik olarak 
mümkün duruma gelmektedir.  

Benzeri bir anlaşma Kanada ile AB arasında sessiz sedasız 
imzalanmış durumdadır; ne ki, TAFTA’nın büyük muhalefet yaratma-
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sının ardından bu antlaşmaların nasıl uygulanabilecekleri bilinmiyor.  
Dünya çapında değişik ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası 

tekellerin kendi hükümetlerini bile mahkemeye verecek imkânlara 
sahip olmak istemeleri, yıllardan beri değişik yayınlarda yer alan ama 
somut görünümleri hakkında yeterince veri bulunmayan bir olgunun 
hayata geçmeye başladığını gösterir: uluslar arası tekellerin merkez-
lerinin bulunduğu ülkeye giderek daha az bağlı olmaları, tekelci ama 
sonuçta ulusal yanı ağır basan burjuvazilerin yerini, uluslar arası 
burjuvazinin değişik gruplarının almaya başlaması…  

Kapitalizmin devlet(ler) olmadan varolması mümkün olmamakla 
birlikte, sermaye-devlet ilişkisinin değişmesi söz konusudur.  

Bu konuda yayınlanan araştırmalardan bir tanesi için bkz. 
(Wissel, 2007)  

 
3.7. ALT EMPERYALİZM  
 
ABD’ye bağlı, bulunduğu bölgede önemli güce sahip, kendine 

ait yönelimleri de bulunmakla birlikte ABD’nin ekonomik-politik-
askeri istekleri çerçevesinden çıkamayan, ama bu çerçeve içinde 
manevra imkanına sahip ülkelere özgü bir özelliktir. Geçmişte alt 
emperyalist ülkeler olarak Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Güney Kore ve İsrail gösterilirdi.  

Alt emperyalizmin birkaç önemli özelliği vardır.  
Birincisi; sürekliliği döneme bağlıdır, bir dönem alt emperyalist 

olan bir ülke başka bir dönemde olmayabilir (Güney Kore gibi) ya da 
bu özelliğini birbirini izleyen farklı dönemlerde sürdürebilir (İsrail).  

İkincisi; alt emperyalizmin ekonomik, politik ve askeri bileşen-
leri vardır ve bunlar genellikle aynı ağırlıkta değildir. Irk ayrımının 
geçerli olduğu dönemde Güney Afrika Cumhuriyeti bu özelliklerin 
tamamını taşırken, Güney Kore için esas olarak ekonomik-politik 
boyut önemliydi.  

Üçüncüsü; alt emperyalizmi esas olarak sermaye ihracına bağla-
mak yanlıştır. Bu anlayış, emperyalizmi tekeller ve sermaye ihracıyla 
özdeşleştirmekten kaynaklanıyor. Devlet, ekonominin uzantısı değil-
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dir; ekonominin içindedir. Yayılmacılığı (bunu mutlaka askerî işgal 
olarak düşünmemek gerekir), bölgesel etkinliği dikkate almak gerekir. 
Bu durumu Türkiye alt emperyalizminin ilk döneminde (1990-2000) 
görmek mümkündür. (Erkiner, 2005)  

Alt emperyalizm bazen bölgesel güç olarak da adlandırılmakla 
birlikte, yayılmacılığı vurgulaması yönünden ilk belirleme daha 
doğrudur. Her durumda söz konusu ülkenin özgül konumunun ince-
lenmesi önemlidir, bu yapılmadan genel kategorik belirleme eksik 
kalır.  

Dördüncüsü; ABD’nin konumu 1991 sonrasında değişmiş ve tek 
kutuplu dünyanın açık arayla en büyük gücü durumuna gelmiştir. Ne 
ki, bu belirlemeyle yetinmek ve bu gücün son yirmi yıldaki evrimini, 
bu evrim sırasında içine düşülen çaresiz durumları değerlendirmemek, 
doğru değildir. Genel belirleme yapmakla yetinmek, evrimi dikkate 
almamak bazen vahim sonuçlar doğurur.  

ABD’nin politikası, “kendi başımıza her şeyi yapabiliriz” 
anlayışından, dünya genelinde ya da herhangi bir bölgede daha fazla 
ortak aramak anlayışına doğru evrilmiştir. Sonuçta belirleyici olan 
ABD’dir ama olabildiğince fazla sayıda politik aktörle birlikte hareket 
etmeye, onlara genel hareket tarzı içinde yer vermeye çalışmaktadır.  

Neoconların (Henning, 2006) ABD politikasında etkin olduğu II. 
Bush döneminde, İkinci Körfez Savaşı’nda görülen ABD pervasızlığı 
(BM dahil uluslar arası kuruluşları dikkate almamak, Almanya gibi 
önemli müttefiklerinin isteklerini önemsememek, RF gibi karşı güçleri 
hesaba katmamak gibi), Obama döneminde Suriye politikasında 
görülmez.  

Afganistan savaşında istenilen sonuca ulaşılamaması, Ortadoğu’ 
nun eskiden daha fazla karışması, ABD’nin her şeyi esas olarak kendi 
başına (ve İngiltere ile birlikte) yapamayacağını gösterdi ve onu daha 
geniş geçici ya da uzun erimli ittifaklar aramak zorunda bıraktı.  

Bu zorunlu yönelimde RF’nun güçlenerek SSCB’nin etkin 
olduğu eski alanları savunmaya başlamasından çok (RF, 1990’ların 
başındaki Yugoslavya savaşında tümüyle kendi sorunlarıyla uğraşı-
yordu), dünyanın tek güç tarafından yönetilemeyecek kadar karmaşık 
olduğunun daha iyi anlaşılmış olması önemlidir.  
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3.8. YENİ SAVAŞLAR  
 
Bu bölümde küreselleşmenin üçüncü evresi ve neo liberalizmin 

savaşta yaptığı değişiklikler incelenecek ve sonraki bölümde 
Ortadoğu’daki savaşlarla ilgili olarak kullanılacak kavramlara açıklık 
getirilecektir. Yeni savaşlar geniş bir konu olduğu için alt başlıklar 
altında incelenecektir.  

 
3.8.1. SAVAŞLARIN YAYILMASI VE ARTMASI  
 
SSCB’nin varlığının sona ermesi ve dünyanın tek kutuplu 

duruma gelmesiyle birlikte savaşların azalacağı tahmin edilmişti, ama 
tersi gerçekleşti. Bunun için birkaç neden sayılabilir:  

Birincisi; devletlerin parçalanması genellikle savaşla birlikte 
gerçekleşir. 1990 sonrasında çok sayıda yeni devletin ortaya çıktığını 
daha önce belirtmiştim. Devletlerin sınırlarını sorunsuz olarak 
belirlemesi enderdir. Yeni devletin sınırları ya da Yunanistan-Make-
donya örneğinde bulunduğu gibi devletin ismi en az iki ülke arasında 
sorun olur.  

Yugoslavya gibi parçalanan bir devletin parçaları arasında zaten 
var olan savaş, dışarıdan müdahaleyle iyice büyür. Sudan’da yıllarca 
yaşanılan iç savaşın ardından ülke ikiye ayrıldı. Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya’nın sorunsuz ayrılması gibi örnekler enderdir.  

İkincisi; bazı devletler sadece haritada vardır, gerçekte ise 
yıllardan beri süren iç savaş içinde devlet otoritesi kalmamış gibidir. 
Max Weber’in tanımıyla devletin birinci özelliği, zor kullanma 
tekeline sahip olmasıdır. Bu tekel parçalandığı oranda devlet de 
zayıflar ve hatta sadece kâğıt üzerinde var olur.  

Çok sayıda Afrika ülkesinde yıllardan beri küçük ya da geniş 
çaplı iç savaş vardır. Kongo’nun durumu bilinen örnektir.  

Üçüncüsü; 1990 öncesinde dünyanın neresinde olursa olsun 
duyulmayan savaş yoktu. Her savaşa ABD ve SSCB (ya da onlar 
adına hareket eden ülkeler) karışır ve savaşan güçleri kendi yanlarına 
çekmeye çalışırdı. Dünyada iki tarafın da ilgisini çekmeyen savaş söz 
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konusu olmazdı. Bu nedenle çelişkilerin savaş boyutuna yükselme-
mesi için -baskı dahil- her yöntem uygulanırdı.  

1990 sonrasında ise yerel güçler arasındaki savaşlar ilgi çekme-
meye başladı. Bu savaşlara karşı tarafın karışıp ülkede etkinlik 
kurması ihtimali ya yoktu ya da iyice zayıftı.  

Kongo’da kabileler arasındaki savaş örnek olarak gösterilebilir. 
Kongo büyük ve önemli yer altı kaynakları olan bir ülkedir. Belçika’ 
dan bağımsızlığını kazandıktan sonra sol lider Lumumba öldürülmüş, 
1960’lı yılların ortasında Che Guevara bir grup Kübalıyla birlikte 
Kongo’ya giderek iç savaşta yer almış ancak burada anlatılmayacak 
nedenlerden dolayı başarılı olamamıştı. (Erkiner, 2010)  

Ülkenin karşı tarafa kayması tehlikesi olmayınca savaşlar da 
eskisi kadar ilgi çekmiyor ve önlenmeye de çalışılmıyor. “Savaşsınlar, 
kazananla anlaşırız, anlaşamazsak onunla da biz savaşırız” mantığı 
hakim durumda… Emperyalist ülkelerin bu ülkelerdeki savaşlara silah 
satışı için ilgisiz kaldıkları, savaşların sürmesini istedikleri söylene-
mez, çünkü genellikle hafif silahlar kullanılmaktadır. İki ya da daha 
fazla tarafın gerilla savaşına başvurduğu bu ülkelerde savaşlar kolayca 
sona ermiyor. Bunun nedenlerini aşağıdaki maddelerde açıklamaya 
çalışacağım.  
 

3.8.2. SAVAŞIN ÖZELLEŞMESİ  
 
Neo liberal dönemde hayatın her alanında özelleştirme söz 

konusudur, bu nedenle de özel sermayenin silahlı kuvvetlere de 
yönelmesi doğaldır.  

Özel sermaye öncelikle savaşın silahsız hizmetler bölümünde 
yoğunlaşır. Ordunun yiyecek, çamaşır, temizlik ihtiyaçlarının karşı-
lanması, vd. Asıl önemli olan ise özel savaş şirketlerinin kurulmasıdır. 
Bunlara lejyoner denilemez, çünkü lejyoner klasik ordu yapısının 
dışında olmakla birlikte devlete bağlıdır. Blackwater gibi isimlerle 
duyulan ve başka isimlerle yayılan savaş firmaları ise, devletle 
ilişkileri bulunmasına karşın, özeldir. Bu tür firmaların bir bölümü 
değişik ülkelerin ordularına askerî eğitim verirken, bir bölümü de 
kendi askerleriyle savaşta yer alır.  
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Genellikle emekli subaylar tarafından kurulan bu firmalarda 
yüksek ücretli uzman savaşçılar çalışır. Bunlar ordunun doğrudan 
girmediği pis işleri üstlenirler. ABD ordusu Vietnam’daki My Lai 
katliamı gibi işlere girmez, bunları özel firmaların askerleri yapar. Bu 
askerler, ordu askerleri gibi formel olarak da olsa savaş kurallarına 
bağlı değildir. Önemli olan, karşılığında iyi para kazanılacak görevin 
yerine getirilmesidir ve bunun için de her yol meşrudur. Bu askerlerin 
yargılanması da, arkasında fazlasıyla iz bırakılmış aşırı örnekler 
dışında, söz konusu olmaz.  

İkinci Körfez Savaşı’nda özel savaş şirketlerinin de yer aldığı 
bilinmekle birlikte, ne kadar askerle hangi faaliyetlerde bulundukları 
bilinmiyor. Bu savaşta ölen “yabancı sivil” sayısının bir bölümünün 
bunlardan oluştuğu düşünülebilir. Bu kişiler istatistiklerde asker değil, 
“sivil” olarak geçerler.  

Savaşın devletlerarası karakterinin küreselleşmenin üçüncü 
döneminde daha fazla kaybolması, savaşın vahşileşmesini de birlikte 
getirdi. Kitlesel tecavüzler, sivillerin yaygın infazı savaşların ayrılmaz 
parçası durumuna geldi.  

 
3.8.3. TEMSİLCİLER SAVAŞI  
 
Yeni olmamakla birlikte 1990 sonrasında artış gösterdi. Daha 

önceki tipik örnek Angola’daki savaştır. Ülkenin bağımsız olmasının 
ardından hangi yolu izleyeceği, kapitalist blokla mı, yoksa sosyalist 
blokla mı yakınlaşacağı konusunda iki örgüt (MPLA ile UNITA) 
arasındaki savaş, gerçekte ABD ile SSCB arasındaydı. Ne ki, bu güçler 
savaşa doğrudan girmiyor, başka güçler onlar adına savaşıyordu. 
UNITA, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından askerî olarak 
desteklenirken, Küba askerleri de MPLA ile birlikte savaşıyordu.  

Temsilciler savaşıyla ilgili son örnek Suriye’de görülür. ABD, 
İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye, RF ve İran’a kadar 
dünyadaki ve bölgedeki neredeyse bütün önemli güçler bu savaşta 
vardır, ama devlet olarak yoktur ya da geri plandadır. Daha ön planda 
olan ülkeler olarak Türkiye ve İran örnek olarak verilebilir. ABD, 
kendi anlayışına uygun rejim muhalefetine silah verirken, RF aynı 
desteği Suriye hükümetine yapar.  
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Daha önce Libya’da son olarak da Suriye’de “yeni iç savaş” 
olarak adlandırılabilecek bir çatışma yaşanıyor. Libya’da ülke içindeki 
muhalefet İngiltere ve Fransa’nın hava bombardımanıyla desteklen-
miş, ancak ülke işgal edilmemişti. Yıllarca baskı rejimiyle yönetilen 
ülkelerde şu veya bu oranda mutlaka bulunan muhalefeti politik olarak 
ve silah vererek desteklemek ve onun rejimi devirmesini sağlamak… 
Yeni iç savaş politikası kısaca böyledir denilebilir. Suriye’de ise hava 
bombardımanı da yapılmamış ve iç muhalefet desteklenmiştir.  

İç muhalefetin Libya’da olduğu gibi rejim sona erdikten sonra ya 
da Suriye’de görüldüğü gibi rejim devrilmeden birbirine düşmesi ve iç 
savaşa katılan gruplar arasında da savaş yaşanması görülebiliyor.  

Hem Esad ve hem de muhalefet güçlerinin kız çocuklarına 
varıncaya kadar gerçekleştirdikleri tecavüzler esas olarak cinsel istek-
le açıklanamaz; bu bir savaş tarzıdır. Benzeri örnekleri Yugoslavya’da 
ve Afrika ülkelerindeki savaşlarda da görmek mümkündür.  

Bu savaşlarda, savaşın, “politikanın başka araçlarla sürdürülme-
sinden” uzaklaştığı, bir hayat tarzı, bir geçim tarzı haline geldiği 
görülüyor. Politik amaç yapılanı gizlemek amacıyla kullanılan örtü 
durumuna gelmiştir.  

Savaşta yer alan aktörlerin sayısı -paralı askerler dahil- arttıkça, 
savaşın kirliliği de artar.  

 
3.8.4. GEÇİM TARZI OLARAK SAVAŞ  
 
Mary Kaldor, eski ve yeni savaşlar arasındaki farkları Yugo-

slavya savaşı örneklerine dayanarak incelediği kitabında (Kaldor, 
2000); savaş süreci içinde amacın nasıl kaybolduğunu, en azından geri 
plana itildiğini, vurgunun ve geçim derdinin nasıl ön plana çıktığını 
anlatır. Birbirine karşı amaçlar için savaşan gruplar, birbirlerinin 
ekonomik kazanç sağlayan operasyon bölgelerine saygı gösterirler. Bu 
konuda kimse kimseyi engellemez.  

Afganistan savaşında Taliban’a silah satan ABD askerleri bu 
konudaki örneklerden birisiyken, Suriye’deki savaşta rakibe -aynı 
bölgede kullanmaması şartıyla- silah kiralayanlar da başka bir 
örnektir.  
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Fidye almak için insan kaçırmak, Yugoslavya, Libya ve Suriye’ 
deki savaşlarda çok görülen bir örnektir. Rakip gruplar bu konuda 
genellikle birbirlerinin alanlarına karışmazlar, karşıdakinin hakkına 
saygı gösterirler. Başka bir deyişle, kimse kimsenin ekmeğiyle 
oynamaz!  

Savaş, bir geçim tarzı, giderek bir hayat tarzı haline gelir. 
Savaşan tarafları besleyen diyasporalar da bu konuda önemli rol 
oynar. Küreselleşmenin üçüncü aşamasının önemli özelliklerinden bir 
tanesi de, ülkeler arasında artan göç hareketleri, eskiden Üçüncü 
Dünya denilen ülkelerden insanların artan oranda Birinci Dünya’ya ya 
da kapitalist metropollere taşınmasıdır. Özellikle Afrika’dan gelen 
göçmenler ülkelerindeki iç savaşın taraflarının desteklenmesinde 
ekonomik olarak önemli rol oynar.  

Diyasporanın savaştaki önemli rolünü Yugoslavya savaşı 
sırasında Kosova’da UÇK’nın kurulmasında ve silahlanmasında 
önemli rol oynayan diyaspora Arnavutları bağlamında da görebiliriz.  

Bu savaşlara özel harp şirketlerinin ve paralı askerlerin de 
katılımıyla birlikte savaş çokuluslulaşır. İletişim imkânlarının olağan-
üstü arttığı bir dönemde her olay kısa sürede duyulur, çok uzaklarda 
bile etki yaratır ve değişik nedenlerle savaşa katılanlar olur. İçinde çok 
sayıda ülkeden insanın yer aldığı IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti) bu 
konudaki son örnektir.  

 
4. BİRİNCİ BÖLÜM SONUÇ  
 
Dördüncü bunalım döneminin başladığı 1970’li yıllarla, bu 

dönemin bittiği ve beşinci bunalım döneminde yirmi yıldan fazlasının 
geride kaldığı yıllar arasında büyük fark bulunuyor. Dünya 1980’li 
yıllarda belirginleşen bir karşı devrim sürecine girdi. Bu süreç ülkelere 
göre farklılıklar göstermekle birlikte sonuçta geneli ve dolayısıyla da 
erken veya geç her ülkenin gidişatını belirledi. Korsch’un yıllar önce 
belirttiği gibi, sosyalistlerin karşı devrimle ilgili az çok gelişmiş 
denilebilecek bir teorileri bulunmuyor. (Korsch, 2014) Bu nedenle de 
Marksistler, Marksist Leninistler, Troçkistler gericiliğin yükselmesini 
anlamakta ciddi olarak zorlanıyorlar. İçlerinde gericilği bazı 
yönlerinden anlayanlar bulunmakla birlikte, bu anlayış yeterli 
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olmuyor ve aradan yıllar geçtikten sonra bile olup biten hakkındaki 
tartışmalar sürebiliyor.  

Alman faşizminin iktidara geliş süreci bu konuda en bilinen 
örnektir. (Bu konuda https://enginerkineryazilar.wordpress.com ’daki 
Politik Psikoloji yazısına bakılabilir.) Süreçler farklı olmakla birlikte 
benzeri bir durum 1980’li yıllarda neo liberalizmin yükselmesi ve 
hegemonyasını sağlaması, sosyalist sistemin dağılması, emperyalist 
ülkeler arasında bir türlü savaş çıkmaması, işçi sınıfının genel pasifliği 
için de söz konusudur. Gerçeği görmek, oluşum sürecini incelemek ve 
anlamak yerine, kitaplarda böyle yazılmadığını tekrarlamak sol 
hareketleri çıkmazdan başka yere götürmüyor.  

40 Yıl Sonra TDAS’ın ikinci bölümünde kapitalizme karşı 
mücadelenin geçirdiği -ve geçiremediği- evrimle, ülkemizin yakın geç-
mişi üzerinde durulacaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
 
 
 

 
 
SİLAHLI MÜCADELE: YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ 
 
Silahlı mücadele genel bir belirlemedir ve bu tür toptancı 

kavramlarda “hangisi” diye sorulması gerekir. Kentlerde ayaklanma 
da, halk savaşı da, silahlı propaganda temelinde halkı bilinçlendirip, 
devrime çekip, buradan halk savaşına geçiş de silahlı mücadele 
kapsamına girer. Silahlı mücadelenin çeşitleri bulunmakla birlikte 
genellikle tümünün aynı dönemde yükselmesi ve düşmesi söz konusu 
olur. Emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelede başka yöntemler 
ön plana çıkar.  

1960’lı ve 1970’li yıllar dünya çapında silahlı mücadelenin 
(çeşitleriyle birlikte) yükseldiği yıllardır. Sömürgeciliğe karşı savaşlar 
(en bilineni Cezayir kurtuluş savaşıdır), 1959’da Küba devrimi ve bu 
devrim sonucu Orta ve Güney Amerika’da hemen her ülkede uzun ya 
da kısa süren gerilla savaşlarının başlaması…  

Küba devrimi ve Güney Amerika’daki gerilla savaşları (bu 
bağlamda Che Guevara) sadece o bölgeyi değil, 1960’lı yılların 
sonuna doğru bizdeki devrimci mücadeleyi de güçlü olarak etkiledi. 
Nedeni sorulmalıdır. Aynı yıllarda ÇKP de “kentlerin kırlardan 
kuşatılması” bağlamında klasik halk savaşını savunuyor ve klasik 
politik kitle çalışmasına dayanan SSCB’ye bağlı komünist partilerinin 
faaliyetlerini pasifizm ve revizyonizmle suçluyordu. ÇKP çizgisinin, 
halk savaşı ve sosyal emperyalizm, güçlü yankı bulduğu az sayıdaki 
ülkeden bir tanesi durumundayız. Bu çizgi ne Filistin’de ne Orta ve 
Güney Amerika’da (Peru dışında) önemli bir yankı bulmadı, örgütler 
Küba çizgisine yakın olmayı tercih ettiler.  
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İster ÇKP, ister SSCB, isterse de Küba çizgisi olsun, hepsinde 
dikkat çekici bir genellemecilik vardı; aynı çizgiye yakın olanlar 
dünya çapında benzer bir mücadele çizgisini savunuyorlardı. Ağırlıkla 
kentlerde klasik politik kitle çalışması ve ardından gelebilecek olan 
ağırlıkla işçi sınıfına dayalı ayaklanma; köylülüğün temel güç olması, 
toprak devrimi ve uzun süreli halk savaşı; kitleyi silahlı propaganda 
temelinde bilinçlendirme (öncü savaşı) ve buradan halk savaşına 
geçiş…  

Okur, TDAS’ta emperyalist sistemin işleyişini değerlendiren ilk 
üç bölümün ardından gelen bölümün “Devrim Stratejisi” başlığını 
taşıdığını görecektir. Bizim gibi işbirlikçi tekelciliğin egemen olduğu 
bağımlı ülkelerdeki devrimin gerçekleşme yolu büyük oranda 
birbirine benziyordu ve yukarıda sayılan üçlüden birisi seçiliyordu.  

Silahlı mücadele hareketi 1970’li yıllarda bizde üç ana kola 
ayrıldı: THKO, THKP-C ve TKP/ML – TİKKO. İlk iki örgüt silahlı 
mücadele anlayışı olarak birbirine daha yakındı. Gerçekte burada 
benzerlik ve benzemezlik iç içeydi.  

THKO’nun görüşlerini içeren “Türkiye Devriminin Yolu” adlı 
broşürde; ülkenin yarı feodal ve devrimin Milli Demokratik Devrim 
(MDD) olduğu saptaması vardır. THKO, ülkenin yapısı ve devrimin 
sınıfsal karakteri olarak TKP/ML’ye, devrimin gerçekleşme çizgisi 
olarak da THKP-C’ye yakındır.  

THKP-C’nin görüşlerini ifade eden Kesintisiz Devrim I-II-III’de 
MDD’den ve toprak devriminden değil; anti emperyalist, anti 
oligarşik devrimden söz edilir. Bu ise, gerçekte anti kapitalist devrim-
dir. Çünkü, Mahir Çayan tarım burjuvazisini devrimin hedefleri 
arasında görür; yarı feodal yapı gereği köylülüğün fazla ayrışmadığı 
MDD’de ise hedef sadece toprak ağalarıdır.  

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: ÇKP’nin Türkçe ve esas 
olarak İngilizce yayınları vardı ve Mao’nun bazı yapıtları da Türkçeye 
çevrilmişti. Benzeri bir durum Castro ve Guevara’nın görüşleri için 
söz konusu değildi; çok az çeviri vardı. Bu durumda onların görüşleri 
nasıl öğrenilmiştir?  
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III.1924. SİLAHLI MÜCADELE VE YABANCI 
DİL  

 
TKP/ML’in kökeni Beyaz Aydınlıkçılar olarak da bilinen gruba 

dayanır. İçlerinde İngilizce bilenler az değildi. THKO ve THKP-C’de 
ise, dikkat çekici bir durum vardır: THKO büyük oranda ODTÜ 
kökenlidir. Deniz Gezmiş de İstanbul’daki mücadele arkadaşlarıyla 
anlaşamayınca Ankara’ya gelerek THKO’ya katılmıştı. Örgütün 
Ankara kadrosunun tümü İngilizce bilmektedir. Aynı okuldan gelen 
THKP-C’nin önemli kadroları da vardı. Bunlar da İngilizce, SBF 
kökenli Mahir Çayan ise Fransızca bilmektedir.  

Bizde silahlı mücadele hareketlerinin oluşmasında yabancı dil 
bilgisi önemlidir. THKO ve THKP-C’nin önemli kadroları için 
İngilizce bilinmesi özellikle önemlidir. Başka türlü ülkeden binlerce 
km uzakta olan Küba ve Latin Amerika ülkelerindeki gerilla savaşı ile 
ilgili görüşleri İspanyolcadan İngilizceye ve Fransızcaya yapılmış 
çevirilerden öğrenmek mümkün olmazdı. Ant Yayınları dışında bu 
konuda çeviri yapan yok sayılırdı. Douglas Bravo’nun Milli Kurtuluş 
Cephesi ve Carlos Marighella’nın Şehir Gerillası yayınlandığında iki 
örgüt de kurulmuş durumdaydı. Gerilla Savaşı Marksizm adlı değişik 
yazarlardan yapılan derlemelerden oluşan kitapla, Alberto Bayo’nun 
teknik içerikli bir kitabı da o dönem yayınlanmıştı. 

 
1.2. LATİN AMERİKA VE BİZ  
 
Bu açıklamadan hareketle, TDAS’ta Latin Amerika ülkelerindeki 

gerilla savaşları hakkında yer alan ayrıntılı bilginin nedeni 
anlaşılabilir. Özellikle THKP-C’nin teorik görüşlerinin şekillenme-
sinde Küba devriminin ve Che Guevara’nın görüşlerinin önemli yeri 
vardır, aynı özelliği biz de sürdürdük ve sadece Küba devrimiyle 
Che’nin görüşlerini değil; Venezüela, Peru, Brezilya, Bolivya gibi 
ülkelerden hareket ederek Latin Amerika gerilla savaşlarının 
bilançosunu çıkardık. TDAS’ın yazıldığı 1974-1975’de Latin Amerika 
ülkelerindeki gerilla savaşları büyük oranda yenilgiyle sona ermişti. 
Sadece Nikaragua, El Salvador ve Kolombiya’da süren savaşlar 
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bulunuyordu. Bolivya’da Che’nin ardından Inti Peredo’nun sürdür-
düğü kır gerilla savaşı ve Uruguay’da Tupamaros’un şehir gerillası 
yenilmişti. Brezilya’da da benzeri bir yenilgi daha erken yaşanmıştı.  

Latin Amerika ülkelerindeki gerilla savaşlarından İngilizceden 
ulaşabildiğim kaynaklarla sınırlı olmakla birlikte geniş bir özet ve 
ayrıntılı sonuçlar çıkarmaya çalıştım.  

TDAS’ın bu bölümünde özellikle kitle örgütlenmesi üzerinde 
durulur ve bu konudaki vurgu bizi diğer silahlı mücadele örgütlerin-
den ayıran önemli kıstaslardan birisi olmuştur, denilebilir. Latin 
Amerika ülkelerinde silahlı propaganda temelinde yürütülen silahlı 
mücadelede ortaya çıkan temel sorun, etkinin yaratılması ama ona 
ulaşılamaması, örgütlenememesiydi. Ne var ki, biz de kendi pratiği-
mizde bu soruna yeterli çözüm bulamadık. Politik etki yaratmanın 
sürekli eylem yapmaya bağlı olmadığını gösterdik ve bizden daha 
fazla ve büyük eylemler yapmış olan örgütlerinkiyle karşılaştırıla-
mayacak kadar geniş bir politik etki yarattık, ama bu etkiye ulaşmakta 
yeterli olmaktan uzak kaldık.  

Bu kitapta yer alan “Öncü Savaşının Politik Sanatı” adlı yazıda 
da açıklandığı gibi, halk savaşının devrimde öncü savaşından sonra 
gelen zorunlu bir durak olması konusundaki görüşümüzü, yaşadığımız 
pratikten sonra değiştirdik. Ülkede halk savaşının koşulları yoktu. Bu 
konudaki görüşümüz zamanında tepki toplamakla birlikte pratikte 
fazlasıyla doğrulandı. Latin Amerika ülkelerindeki gerilla savaşlarıyla 
bizdeki arasındaki büyük farklılık buradan kaynaklanıyor, denilebilir.  

Latin Amerika ülkelerinde, nüfusun büyük bölümünün başkentte 
toplandığı Uruguay dışındaki ülkelerde, kent nüfusunun ağır bastığı 
Venezüella’da bile kırlar temel savaş alanı olarak değerlendiriliyordu. 
Venezüella’da kır ve kentin birlikteliğini ifade etmek için “birleşik 
devrimci savaş”tan söz ediliyordu.; diğer ülkelerde bu bile söz konusu 
değildi.  

Latin Amerika’da, Uruguay ve kısa süren silahlı mücadele 
pratiği nedeniyle Brezilya dışında, gerilla savaşının savunulduğu 
bütün ülkelerde kırsal alana gidildi, savaşıldı ve hatta kısa ömürlü 
kurtarılmış bölgeler bile kuruldu. Nikaragua, Kolombiya ve El 
Salvador gibi ülkelerde bu bölgeler uzun süre yaşadı. Bizde ise, 
sürekli olarak halk savaşından söz edilmesine karşın kırlara gidile-
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medi, gidildiğinde de kalıcı olunamadı. Devrimci Sol’un bu konudaki 
girişimleri başarısız oldu. TKP/ML ise, Dersim ve bir oranda da Tokat 
kırsalı dışında 40 yıldır faaliyet gösteremedi.  

Bizde pratikten öğrenmek ve teoride gereken değişiklikleri yap-
mak yerine, sürekli bilineni tekrarlamak ama yapmamak ya da 
yapamamak söz konusudur. Teoriyle pratik arasındaki büyük açı 
kimseyi rahatsız etmez ve başarısızlık kaçınılmaz olarak her dene-
mede yeniden ortaya çıkar. Aradan 40 yıl geçmiş olmasına rağmen, 
halk savaşından hâlâ söz eden, ama yapmayan ya da yapamayanlar 
bulunuyor.  

PKK kır gerilla savaşını yıllarca sürdürebildi itirazı gelebilir, 
ama bu itiraz özel koşulları dikkate almadığı için fazlasıyla geneldir 
ya da görünüşü ifade etmekle yetinmekte ve kalanla ilgilenme-
mektedir.  

PKK’nin yürüttüğü kır gerilla savaşının iki özgün özelliği bulu-
nuyor. Bunlar bildiğim kadarıyla başka gerilla savaşlarında bulun-
mayan özelliklerdir:  

Birincisi; en azından başlangıçta kitleye dışarıdan bilinç 
iletilmesi gerekmiyordu. Bölge insanının doğuştan gelen iki özelliği 
vardı, Kürttü ve anadili de Kürtçeydi. Devlet insanların doğuştan 
gelen özelliklerini bile kabul etmiyor, ikisini de yok sayıyordu. 
İnsanlara Kürt oldukların anlatmak için bilinç iletmek gerekmiyordu. 
Gereken, Mahir Çayan’ın sözünü ettiği oligarşinin göründüğü kadar 
güçlü olmadığını ve ona karşı savaşılabileceğini göstermekti. Bu yol 
bizde 12 Eylül öncesinde ve sonrasında çok denendi, ama halkta 
yeterli karşılık bulmadı. 12 Eylül öncesindeki genel devrimci kabarış 
ortamında yeterli karşılık bulamamak dikkat çekmiyordu, ama 12 
Eylül sonrasında belirgin olarak ortaya çıkacaktı. PKK bunu hiç 
yaşamadı; onun karşısındaki sorun bilinç iletmek değil, savaşılabile-
ceğini göstermekti ve bu gösterildiğinde karşılık da hızla geliyordu.  

İkincisi; gerilla savaşının başlangıcından itibaren kurtarılmış 
bölgeye sahiptiler. Bu bölge, Kürdistan’ın diğer parçalarıydı. 
Türklerde böyle bir imkân hiçbir zaman olmadı. Bazı Orta Amerika 
ülkelerinde gerillanın gerekli gördüğünde küçük bir ülkeden yine 
gerilla savaşı verilen komşu ülkeye geçmesi görülmüştür, ama dört 
parçalı Kürdistan benzeri bir örnek bulunmuyor.  
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Başarıyı hemen taklit etmeye yönelen, başarının gerçekleştiği 
koşulları dikkate almayanlar, aynısını yapabileceklerini sandılar ve 
yapamadılar.  

 
1.3. SİLAHLI MÜCADELE VE İSLAMCILAR  
 
Sol son 15 yılda dünya genelinde silahlı mücadeleden uzaklaştı. 

Sri Lanka’da Tamiller yenildiler. Meksika’da Zapatistalar’ın 
eyleminde silahlı mücadele de rol oynamakla birlikte geri planda 
kaldı. El Salvador’da gerillalarla hükümet arasında anlaşma sağlandı. 
Benzeri bir durum Nepal’de yaşandı. Guatemala’da ise belirli bir 
bölgede hükümet ile gerilla arasındaki mücadele arada sırada 
alevlenerek sürüyor.  

PKK de silahlı mücadeleyi bırakmamış olmakla birlikte ilan 
edilen ve sonuncusu halen aksamalı olarak da olsa süren birkaç 
ateşkes süreci sonucunda, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da silahlı 
mücadele eskisine göre geri plana geçti.  

Latin Amerika ülkelerinde ayakta kalabilen gerilla örgütleri 
bütünüyle olmasa bile en azından bazı kadroları düzeyinde açık politik 
mücadeleye geçtiler. Bolivya devlet başkanı yardımcısı bu ülkedeki 
eski bir gerilla örgütünün önemli kadrolarından birisidir. Tupamaras 
da legal partiye dönüşüp parlamentoya temsilci gönderdi. Nikaragua’ 
da Sandinistler kısa süre sonra iktidarı kaybettiler, ardından bu kez 
seçimle iktidara geldiler ve uygulamaları genel bir hayal kırıklığı 
yarattı. (Konumuz dışında olduğu için ayrıntıya girmeyeceğim.)  

Son 15-20 yılda islamcı örgütlerin silahlı mücadeleye yönel-
diklerini görüyoruz. Filistin’de Hamas, bir oranda Lübnan’daki 
Hizbullah’tan da söz edilebilir. Afganistan’da Taliban, El Kaide, 
Nijerya’da Boko Haram, Suriye’de El Nusra, Irak ve Suriye’de İslam 
Devleti (İD ya da IŞİD), ek olarak Özbekistan, Çeçenistan, Endonezya 
ve adını az duyduğumuz başka ülkelerde de silahlı mücadele yürüten 
islamcı örgütler bulunuyor.  

Bu örgütlerin tamamı şeriattan ve İslam devleti kurulmasından 
yana olmakla birlikte aralarında teorik birlik ya da Kuran tefsirinde 
aynılık bulunmuyor. Konumuz dışında olduğu için üzerinde durmaya-
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cağım, sadece İslamcıların silahlı mücadeleye getirdikleri yenilikten 
söz edeceğim. Bunun nedeni, bu kesimi bizde sıkça rastlanıldığı gibi 
küçümsememek gerektiğini vurgulayarak belirtmektir.  

İslamcı örgütler “canlı bomba”yı sık olarak kullanırlar. Canlı 
bomba çeşitli olabilir; patlayıcı yüklü bir arabayı önemli yerde havaya 
uçurmak ya da üzerinde patlayıcı madde taşıyan kişinin kendisini 
düşman saflarında havaya uçurması ve mümkün olduğu kadar fazla 
kişiyi öldürmesi gibi… Yöntem nasıl olursa olsun kesin olan eylem-
cinin sağ kalmayacağıdır. Bu eylem çeşidi görece kolay ve ucuzdur, 
çünkü eylemcinin kaçması ve gizlenmesi söz konusu değildir; eylemci 
sağ kalmayacaktır.  

Eyleme katılanların tamamına yakınının sağ kalmayacağı türden 
eylemler daha önce de yapılmıştı. Vietkong’un yaklaşık 300 kişiyle 
Saygon’daki ABD elçiliğine düzenlediği baskın örnek olarak 
verilebilir. Burada bile teorik olarak hayatta kalma şansı bulunmak-
tadır. Milliyetçiliğin ve Marksizmin insanlara verdiği motivasyonun 
yerini bu kez “cennete gitmek” garantisi alıyor ve insanlar canlı 
bomba olarak ölüme gidiyorlar.  

İslamcıların 1980 sonrasında özellikle Afganistan’da Kızıl 
Ordu’ya karşı yürüttükleri silahlı mücadele daha sonra değişik gruplar 
üzerinden yaygınlaştı. İslamcı örgütlerin tamamı Şeriat yanlısı 
olmakla birlikte Şeriat’tan ne anladıkları, Kuran yorumları farklıdır ve 
bu nedenle kendi aralarında savaştıkları örnekler de az değildir.  

Marksizmin büyük prestij kaybına uğradığı, reel sosyalizmin 
çözülerek ortadan kalktığı ortamda kapitalizme karşı daha adil bir 
dünyayı savunan tek seçenek İslam kalmıştır. Biz bu seçeneği hiç de 
adil bulmayabiliriz ve bu konuda da haklıyız. Ne ki, bu durum çok 
sayıda insanın İslamcılarla birlikte davranmasını ve savaşmasını 
engellemiyor.  

İslamcılık bulunduğumuz coğrafyada büyük bir sorun olmanın 
ötesinde, büyük bir rakiptir. Bu durum dinci örgütlerin söylemlerinin, 
gelecek projelerinin incelenmesini gerektiriyor. “Geridir”, “vahşidir”, 
“emperyalizmin kuklasıdır” gibi belirlemelerle bir yere varılamaz. En 
azından şu soruya cevap verilemez; islamcı örgütlerin değişik 
çeşitleriyle sosyalistlerin farklı kesimleri arasındaki çatışmayı neden 
hep birinciler kazandı?  
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İran’da Molla rejimi, İran KP’si ve Halkın Mücahitleri’ni büyük 
oranda ortadan kaldırdı, hapse attı ya da sürgüne gitmek zorunda 
bıraktı.  

Irak’taki KP’nin sesi İkinci Körfez Savaşı’ndan sonra duyulmaz 
oldu. Partinin bir bölümü ABD’nin kurduğu işgal yönetiminde yer 
alınca parti parçalandı. Irak’ta başta İD olmak üzere islamcı gruplar 
bulunuyor, sol ise yok gibi görülüyor.  

Suriye’de rejim yanlısı KP’ler etkisiz ve yetkisiz olarak halen 
var, KP muhalefeti ise kayboldu denilebilir.  

Mısır KP’si yıllarca Müslüman Kardeşler ile ittifak yaptı, tıpkı 
Hizbullah ile ittifak yapan Lübnan KP’si gibi ve ikisinde de ittifakın 
ana bileşeni KP değildi.  

Afganistan’da Taliban Afganistan Demokratik Halk Partisi’ni 
dağıttı, genel sekreterini Kızıl Ordu yenilip çekildikten sonra idam 
etti.  

Bu ülkelerdeki KP’lerin üye bileşiminin büyük çoğunluğu ateist 
değildir, başka bir deyişle islamla iyi ilişki içinde olmak sosyalistlerin 
kaybetmesini engellememiştir.  

Bizde ise ılımlılığının sınırı sürekli değişse bile, ılımlı İslam 
iktidardadır ve sol da açıkça çaresiz durumdadır. Neo liberal islamcı 
AKP’nin politikaları kapitalist sömürü, yoksulluk, güvencesizlik, 
kadın karşıtlığı gibi birçok yönden eleştirilmektedir ama bu eleştirinin 
bugüne kadar önemli sonuç verdiği söylenemez. Sivil Cuma namazları 
ve anti kapitalist Müslümanların varlığı önemli olmakla birlikte AKP 
Müslümanlığı üzerinde hissedilir bir etki yaratabildikleri söylenemez.  

Bizde sol ile dindarlar arasındaki uzaklık solun ateistliğinden 
kaynaklanmıyor. Sosyalistler tarihlerinin hiçbir döneminde dini hedef 
almamışlar hatta fazlasıyla toleranslı davranmışlardır. Arap 
ülkelerinde ise sol ile dindarlık arasında daha yakın bir ilişki 
bulunduğu görülür. KP üye ve yöneticilerinin büyük bölümü ateist 
değildir, bir bölümü dinî vecibeleri de yerine getirir. Bu durum onları 
dinci örgütler karşısında zayıf kalmaktan kurtaramadı. Din karşısında 
gerileyerek dindar kitleyle iyi ilişki kuracaklarını sananların Arap 
ülkeleri örneğine bakmasında yarar vardır.  
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2. NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ?  
 
Türkiye kapitalizmin egemen olduğu bağımlı bir ülkedir, belirle-

mesi fazlasıyla geneldir, açılması gerekir. Ek olarak, bu açımlamanın 
tarihsellik çerçevesinde yapılması gerekiyor.  

SSCB’nin çözülerek dağıldığı 1991 yılına kadar Türkiye esas 
olarak NATO’nun güneydoğu kanadını koruyan, SSCB ile uzun sınıra 
sahip bir ülkeydi ve başka ayırıcı özelliği de bulunmuyordu. 1991’den 
sonra durum değişti. Türkiye bölgesel güç düzeyine yükselen alt 
emperyalist bir ülke haline geldi. Özellikle ABD ve ardından da 
Almanya ile yakın ilişkisi bulunuyor. Ne ki, bu ilişki, eskiden olduğu 
gibi “ABD ister, Türkiye yönetimleri yapar” ilişkisi değildir. Türkiye’ 
nin ABD ile birlikte gerçekleştirilmeye çalışılan bölgesel planları ve 
yayılma istekleri vardır.  

Önemle eklenmesi gerekir: TC ordusu sınır ötesinde önemli 
operasyonlar yapacak güce ulaşmıştır. Bu operasyonları sadece belirli 
hedefleri vurup çekilmek kapsamında değerlendirmemek gerekir. 
Yabancı ülkelerin ordularına (Nijerya gibi) askerî eğitim vermek, 
Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye askerî danış-
man göndermek de buna dahildir.  

Türkiye sürekli gelişen bir silah sanayisine sahiptir. Sadece hafif 
silahlar değil, top ve roketatar gibi daha ağır silahlar üretiyor ve 
özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. İnsansız hava aracı yapımında 
başarısız olmakla birlikte, yapmaya teşebbüs etmesi bile önemli bir 
aşamaya ulaşıldığını gösterir.  

1995 yılında İsrail ile yapılan anlaşmanın ardından hava 
kuvvetleri modernleştirildi ve gece operasyon yapılabilecek düzeye 
ulaşıldı. Helikopter filoları kuruldu ve bunlar sürekli genişletiliyor.  

Türkiye şirketleri özellikle Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya 
ülkelerinde büyük inşaat ihaleleri alıyorlar. Bunlara giderek başka 
alanlardaki büyük ihaleler de ekleniyor.  

Kuzey Irak Federe Kürt Bölgesi’nin inşaattan yiyeceğe kadar 
bütün ihtiyaçları Türkiye’den karşılanıyor. Suriye’de iç savaş başla-
madan önce Ortadoğu ülkelerine yüksek ihracat yapılıyordu.  
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Ülker’in büyük bir İngiliz bisküvi firmasını almasından, ülke 
dışında satın alınan diğer şirketlere kadar liste genişletilebilir…  

Bölgesel güç ve bölge ülkeleri arasında ekonomik olarak daha iyi 
durumda olmak, göç ülkesi olmayı da birlikte getirir. Türkiye 1990 
öncesinde göç ülkesi değildi, sonrasında ise artan oranda oldu. Dikkat 
çekici olan, Türkiye için öne çıkan bölgeyle ülkeye göç arasında 
doğrudan bağlantı olmasıdır.  

Türkiye 1990’lı yıllardan beri bölgesel bir devlettir. Bu bölge, 
geniş Ortadoğu olarak adlandırılabilir ve alan olarak Ortadoğu’nun 
yanı sıra Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’yı kapsar. Türkiye’nin alt 
emperyalizminin ilk döneminde (1990-2000) bu geniş bölgenin 
ağırlıkla Kafkasya ve Orta Asya bölümü önemliydi. İkinci dönemde 
ise (2001 sonrası) Ortadoğu ön plandadır.  

Alt emperyalizmin ilk döneminde eski sosyalist ülkelerden çok 
sayıda hastabakıcı, küçük ticaretçi ve değişik mesleklerden insanlar 
ülkeye geldi ve Türkiye’de ilk kez hissedilir derecede yabancı işçi 
sorunu ortaya çıktı. İkinci dönemde ise ülke, özellikle Ortadoğu 
ülkelerinden (büyük oranda Suriye’den) göç aldı. Bunların sayısının 
1.600.000 kişi olduğu açıklanmakla birlikte gerçek sayı iki milyonun 
üzerindedir. Bu insanların büyük bölümü kalıcıdır ve pis işlerde en 
düşük ücretlerle çalışanlar da sürekli artmaktadır. Başka bir ifadeyle, 
Türkiye işçi sınıfında sürekli ve hızlı bir yenilenme vardır. İşçi 
sınıfındaki değişimi sadece iç faktörlerle açıklamak (Kürtlerin büyük 
kentlere göçü sonucu işçilerin içindeki oranlarının artması), Türkiye’ 
nin konumunu anlamamak demektir.  

Okura, Hardt-Negri’nin İmparatorluk kitabının son bölümlerini 
okumasını öneririm. Burada yazarlar ABD işçi sınıfının göçmen 
işçiler sayesinde nasıl bölündüğünü örneklerle anlatırlar. ABD’li 
patronlar bu işi bilimsel yapmaktadır; her halkın diğeriyle olan 
çelişkisi değerlendirilmekte ve fabrikaya uygun oranlarda değişik 
uluslardan göçmen işçi alınmaktadır.  

Türkiye ile ABD karşılaştırılamaz ama orada öğrenilmesi 
gereken önemli bir örnek bulunmaktadır.  
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2.1. ALT EMPERYALİZM  
 
Alt emperyalizm, ABD ile ittifak halinde (diğer emperyalist 

ülkelerin alt emperyalist ilişkileri yoktur) bölgesel denetim işlevini 
yerine getiren, yayılmacı amaçlar taşıyan ülkelere verilen addır. Alt 
emperyalizmin iki önemli özelliği vardır:  

Birincisi; ABD sahip olduğu büyük güce rağmen dünyayı 
yönetemeyeceğini, her gelişmeyi kendi isteklerine göre yönlendireme-
yeceğini acı tecrübelerle öğrendi. Bu öğrenme ne oranda süreklilik 
gösterir, bilinmez.  

George W. Bush döneminde ABD’de neocon’ların yükselme-
siyle birlikte ülkenin dünya çapında kendi başına -İngiltere ile birlikte- 
hareket etmek eğilimi güç kazanır. ABD, BM’i ve Almanya gibi yakın 
müttefiklerinin isteklerini dikkate almamaya yöneldi. Irak’ta 
Saddam’ın devrilmesinin ardından Ortadoğu’daki denge belirgin 
olarak bozuldu ve yenisi de kurulamadı. ABD, iddialarının aksine 
denge değil, daha fazla dengesizlik yarattı ve bozduğunu da düzelte-
medi.  

Obama döneminde bu politika değişti ve ABD mümkün olduğu 
kadar fazla politik aktörle birlikte hareket etmeye başladı. Türkiye’nin 
alt emperyalizm tarihinin ikinci döneminde de göreceğimiz gibi, 
ABD, politikası kendisine ters düştüğü dönemde bile önemli bir 
bölgesel aktör olarak gördüğü Türkiye’yi kenara itmedi. Türkiye 
hükümetlerinin (Bush döneminde ANAP, Obama döneminde AKP) 
pervasızlığı, kendisine duyulan ihtiyacı bilmekten kaynaklanıyor, 
denilebilir.  

Alt emperyalist ülke, herhangi bir bağımlı ülke değildir. Sonuçta 
ABD’ye bağımlıdır ama isteklerini dayatmada, sınırları sürekli 
değişmekle birlikte, belirli bir hareket alanı vardır. Türkiye ile ABD 
ilişkilerinde Kürtlerle ilgili olarak bu durumu sürekli olarak görebil-
mek mümkündür.  

İkincisi; ABD politikasındaki değişiklikler ve ülkelerin 
konumlarının (ekonomik güçlerinin zayıflaması gibi) değişmesi gibi 
faktörler nedeniyle bir ülke sürekli olarak alt emperyalist konumunda 
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kalmayabilir. Bir örnek Güney Kore’dir. Bir dönem elektronik araçlar 
üretiminde isim yapmış olan bu ülke, ÇHC’ye yönelik ilk yabancı 
yatırımları -Hong Kong ve Tayvan ile birlikte gerçekleştiren, daha 
sonra özellikle ABD’nin büyük yatırımlarının yolunu açan Güney 
Kore; Japonya ile birlikte yürüttüğü ihracata yönelik ekonomik 
gelişmenin önemli sıkıntılarla karşılaşması sonucu eski konumunu 
kaybetti.  

Buna karşılık İsrail’in eski konumunu sürdürdüğü belirtilebilir. 
Bu ülkenin Türkiye dahil farklı ülkelere yaptığı yatırımlar (sermaye 
ihracı), askerî etkinliğine göre geri plandadır. İsrail aynı zamanda 
yayılmacı bir ülkedir. Bu yayılmacılık Güney Kore örneğinde askerî 
boyuttan yoksun-du, esas olarak sermaye ihracına dayanıyordu. İsrail 
örneğinde ise tersi söz konusudur; ağır basan askerî güç temelinde 
topraklarını genişletmektir.  

Alt emperyalizmin bu genel özelliklerinin ardından Türkiye’nin 
alt emperyalizm tarihi incelenebilir.  

 
2.1.1. TÜRKİYE ALT EMPERYALİZMİ  
 
BİRİNCİ DÖNEM (1990-2000)  
 
SSCB’nin dağılması ve Kafkasya ve Orta Asya’da “Türki cum-

huriyetler” olarak bilinen ülkelerin bağımsız devletler olması, Türki-
ye’nin eskiden beri var olan bu alana yönelik ilgisinin açığa çıkmasını 
getirdi. İktidarda ANAP ve Özal vardı.  

“Adriyatik Denizi’nden Çin Seddi’ne kadar 200 milyonluk Türk 
dünyası” belirlemesi niyeti öz olarak ifade ediyordu. Türkiye yönetimi 
bu alanda politik ve kültürel hegemonya kurabileceğini düşünüyordu 
ve istekleri ABD’ninkilerle çakışıyordu. ABD yönetimi RF’nun bu 
alanda etkinlik kurmasını engellemeyi, enerji kaynakları yönünden 
zengin olan bu bölgeyi denetleyebilmeyi planlıyordu. Bunu dil ve 
kültür yakınlığına sahip olduğuna inanan Türkiye aracılığıyla yapmak 
idealdi.  

Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya ile Avrupa arasında enerji 
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koridoru olması planlandı. Böylece bölgedeki petrol ve doğal gaz 
kaynakları RF üzerinden değil de Türkiye üzerinden dünya pazarına 
çıkarılacaktı.  

Türkiye hızla girdiği bölgede kısa sürede büyük sorunlarla 
karşılaştı. Bölgeye büyük yatırım yapılması gerekiyordu ama Türkiye 
gerekli ekonomik güce sahip değildi. Bu yıllarda bölgede Güney 
Kore’nin yatırımları daha fazlaydı denilebilir.  

RF daha önce SSCB bünyesinde yer alan bu alana kimseyi 
sokmak istemiyordu, bu amaçla bölge devletleriyle enerji ihracı 
konusunda anlaşmalar imzaladı. Bunun için gerekli ek boru hatlarını 
da hızla yaptı.  

Türkiye, Bakü-Ceyhan boru hattının yapılmasını sağladı ama 
gerisi gelmedi. “Tek millet, iki devlet” denilerek tanımlanan 
Azerbaycan ile ilişki bile Türkiye için umut kırıcı oldu. Bu ülke 
yeterli petrol vermediği için boru hattı tam kapasiteyle çalışamadı.  

Türkiye bölgede iyi tutunabilmek için çok uğraştı. RF’na karşı 
Çeçenistan’daki savaşı destekledi. Azerbaycan devlet başkanı olan 
türkçü Elçibey, Haydar Aliyev tarafından darbeyle devrilince Türkiye 
de karşı darbe yapmayı denedi, beceremedi.  

Sonuçta RF bölgeye hakim olmakla birlikte Türkiye de eskiden 
hiç bulunmadığı bu alana girdi; değişik ülkelerden ihaleler aldı, 
kültürel yakınlaşma çabası az da olsa sonuç verdi ama beklenenle 
gerçekleşen arasındaki büyük farklılık ortadan kalkmadı.  

ABD’nin Afganistan işgaliyle Orta Asya’yı buradan denetle-
yebilmesi, Gürcistan’a askerî danışmanlar göndermesi, İsrail’in 
Azerbaycan ile yakınlaşarak İran sınırına üs kurması gibi gelişmeler 
bu alanda Türkiye’ye olan ihtiyacı azalttı. Ek olarak, Türkiye’nin 
enerji koridoru olmak sevdası da bitmek zorunda kaldı. 2000’li 
yıllarda Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan’ın doğal gaz ve 
petrolünü Avusturya’ya kadar taşıyacak olan Nabucco boru hattı 
projesi, proje aşamasında kaldı. RF’in bölge ülkeleriyle yaptığı doğal 
gaz ve petrol alım anlaşmaları sonucu Nabucco’nun taşıyabileceği 
kadar petrol ve doğal gaz bulunamadı. Bu projenin gerçekleşmemesi 
Türkiye için ağır bir yenilgi oldu.  

Bir ülkenin bölge çapında etkinlik kurmaya çalışması, dış 
politikanın  iç politikayı önemli oranda etkilemesi anlamına gelir. 
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Dışarıda kazanılan başarının içerde sonuçları olur. Hükûmet ile 
muhalefet arasındaki ilişkilerden, burjuvazinin değişik fraksiyonları 
arasındaki güç dengesine kadar etkili olan dışarıdaki etkinlik, Türk 
halkının bilinçaltına hitap edilmesi için de önemlidir.  

Türkler bir imparatorluk kaybettiler ve bunun acısını unutamadı-
lar. Yayılmak, başka ülkelerde orayı işgal etmek anlamında olmasa 
bile etkin olmak Türk halkının bitmeyen büyük rüyasıdır. Alt 
emperyalizm, bölgesel güç olmak isteği sadece burjuvazinin değil, 
toplumun geniş bir kesiminin de isteğidir. Alt emperyalizm politikası 
anlatılırken sürekli olarak geçmişe referans verilmesi bu nedenledir. 
Bu durum ikinci dönemde daha açık olarak görülecektir.  

Kafkasya ve Orta Asya’da yayılma çabasının ve eskiden hiç 
bulunulmayan bu alana girilebilmesinin içerdeki sonuçlarından bir 
tanesi, Türkçülükte büyük dönüşüm oldu. MHP’liler ve resmen 
MHP’li olmasa da aynı görüşü paylaşanlar, “Moskof zulmü altında” 
olduğuna inanılan Türkî denilen halklara büyük umutlarla gittiler ve 
durumun hiç de inandıkları gibi olmadığını gördüler. MHP ve genel 
olarak Türkçülük bu alanda tutunamadı. Türkçülük, Irak Türkmen-
leriyle sınırlı kalacak oranda geriledi.  

 
2.1.2. TÜRKİYE ALT EMPERYALİZMİ  
 
İKİNCİ  DÖNEMİ (2001-….)  
 
Türkiye alt emperyalizminin alanı geniş Ortadoğu olarak tanım-

lanan bölgedir. Bu geniş bölge Ortadoğu’nun yanı sıra Balkanlar, 
Kafkasya ve Orta Asya’yı kapsar. Alt emperyalizmin ilk döneminde; 
parti ANAP, ideoloji Türkçülük, alan da esas olarak Kafkasya ve Orta 
Asya’dır. Türkiye bu dönemde ülke dışında, özellikle Almanya’da 
yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik politikasını değiştirmiş, “gurbet-
çi” anlayışından uzaklaşarak bu insanların kalıcılıklarını kabul etmiş 
ve bu alandaki etkinliğini önemli oranda artırmıştır. Bu alan önemini 
ikinci dönemde de sürdürecektir.  

İkinci dönemde asıl alan değişir ve Ortadoğu ön plana çıkar. 
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’dan tümüyle çekilmez, etkinliğini 
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artırma çabasını sürdürür, ama bu alandaki sınırları belli olmuştur, RF 
karşısında fazla ileriye gidemeyeceği ortaya çıkmıştır.  

İkinci dönemde; parti AKP, ideoloji Sünni İslam, alan Ortadoğu’ 
dur. Bu dönem “yeni Osmanlılık” olarak da adlandırılmakla birlikte, 
burada yanlışa açık bir belirlemenin kullanılması söz konusudur.  

Osmanlı İmparatorluğu Hıristiyan halkları da bünyesinde 
barındırıyordu. İmparatorluk sadece Müslümanlardan oluşmuyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu’nu onun en ileri bölgesi Balkanları dışarıda 
tutarak düşünebilmek mümkün değildir. İmparatorluğun kuruluşunda 
büyük rol oynayan bu bölge, çökmesinde de aynı rolü oynadı. 
İmparatorluktaki Hıristiyan halklarda gelişen milliyetçilik ve bağımsız 
devlet kurmak eğilimini engellemek için çıkarılan “Osmanlı vatandaş-
lığı” (Pan Osmanizm!) tutmayınca, Müslüman halkların (Türkler, 
Kürtler, Araplar) birliğini amaçlayan pan islamizm gündeme geldi, bu 
da tutmayınca Türkçülükte karar kılındı.  

Bölgedeki Müslüman ülkeler üzerinde Türkiye’nin etkinliğini 
sağlanması, Osmanlı İmparatorluğu’nun, değişik koşullarda ve değişik 
biçimde, ancak bölgesel olarak yeniden kuruluşu olarak değerlen-
dirilebilir. Türkiye benzeri bir yönelimi Balkanlarda da denedi ama 
etkili olamadı. Yugoslavya’daki savaş sırasında Müslüman Bosna 
halkını savundu hatta bu bölgeye asker gönderdi. Bulgar Türkleriyle 
geliştirmeye çalıştığı ilişki -1980’li yıllarda bu ülkeden gelen büyük 
göçe de güvenerek- ileriye gidemedi, en fazla “iyi ilişkiler” kurulması 
düzeyinde kaldı. Balkan ülkelerinin AB üyesi olması, Türkiye’nin ise 
olamaması ilişkinin iyice gevşemesine neden oldu.  

Alt emperyalizmin ikinci evresinde Türkiye, ilk döneme göre 
daha etkin hamleler yaptı. Bunun bir nedeni ülkenin ekonomik ve 
askerî gücünün artması ise, ikinci nedeni de bölgede RF kadar güçlü 
bir rakibin bulunmamasıdır.  

İkinci dönemin ilkinden farklı dört özelliği daha belirtilebilir.  
Birincisi; askerî olarak güçlenme ve askerî güç kullanımının 

artmasıdır. Alt emperyalizmin ilk döneminde hava kuvvetlerinin 
elektronik donanımının eksikliği, bu nedenle de gece savaşına uygun 
olmamaları nedeniyle Birinci Körfez Savaşı’na katılmayan Türkiye 
(ek bilgi için bkz. Alt Emperyalizm ve Türkiye), 1995 yılında İsrail ile 
anlaşarak hava kuvvetlerini modernleştirdi. Ek olarak, savaş helikop-
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terleri filosu kurulması ve insansız hava aracı kullanımına önem verdi. 
Sınır ötesinde özellikle PKK’ye yönelik operasyonların yanı sıra 
enerji koridoru olmak için de güçlü helikopter filosu gereklidir. 
Sürekli çatışmaların olduğu bir bölgeden geçen boru hatları ancak sık 
aralıklarla yapılmış eğitimli jandarma karakolları ve saldırı 
helikopterleri filosuyla korunabilir. Kafkasya ve Orta Asya’dan Orta 
Avrupa’ya kadar uzanacak, bu nedenle de ülke topraklarını boydan 
boya geçecek petrol ve doğal gaz boru hatları için gerekli sermayenin 
ve hattı tam kapasiteyle çalıştıracak enerji kaynaklarının bulunması 
yetmez; hattın korunabilmesi de gerekir. Türkiye enerji koridoru 
olmak hevesinden vazgeçmedi. Güçlü bir koruma sistemi hazırladığın-
da, gelecekteki muhtemel fırsatlar için elinin daha güçlü olacağına 
inanıyor.  

Türkiye ilk dönemde de askerî olarak güçlü bir ülkeydi. Askerî 
güç göreli bir kavramdır, ancak karşılaştırmayla anlam kazanır. Tek 
tek ülkelere karşı güçlü olmak yetmez, onların muhtemel birlikteliğine 
karşı da güçlü olmak gerekir.  

İlk dönemde “2,5 savaşı yürütecek güçte olmamak” Türkiye için 
büyük sorundu. Şükrü Elekdağ’ın kullandığı bu terimde kastedilen 
Yunanistan, Suriye ve içerde PKK’ye karşı verilecek eşzamanlı 
savaştır. Türkiye, Yunanistan ile ittifak yapmasından çekindiği için 
yıllarca Suriye’ye karşı açık tavır almadı ve ancak 1990’lı yılların 
sonlarında yeterli güce ulaştığında inandığında tavrını sertleştirecekti.  

İkinci dönemde Türkiye’nin böyle bir sorunu kalmayacaktı. 
Saddam’ı olmayan ve birliği bulunmayan Irak, Türkiye için tehdit 
değildi. Suriye’nin -iç savaştan önce güçlü bir ordusu vardı ama 
Yunanistan ile birlikte olsa bile Türkiye ile uğraşamazdı. İran bölgesel 
olarak büyük bir rakipti ama Türkiye ile askerî olarak uğraşması 
mümkün değildi. İran’ın böyle bir adım atması, ABD’nin NATO 
üyesi Türkiye’yi savunmak adına bu ülkeye saldırması için gerekçe 
yaratırdı. RF ile Türkiye’nin askerî ola-rak karşılaştırılması ise 
mümkün değildi. RF dışında Türkiye bölgenin en güçlü askerî 
ülkesiydi.  

Ülkenin askerî olarak daha da güçlenmesinde silah sanayisi 
kurulmasının önemli yeri bulunuyor.  

İkincisi; ülkenin silah sanayisi kurması, silah ihraç etmesi ve 
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savaşlara gizli ya da açık olarak katılması söz konusudur.  
Türkiye eskiden de hafif silah üretiyordu, kurulan sanayiyle daha 

ağır silahları (obüs, küçük zırhlı araçlar, küçük savaş gemileri, kısa 
menzilli roket, gibi) üretmeye yöneldi. İnsansız hava aracı üretmeyi de 
denedi ama başarılı olamadı, ancak üretim denemelerine girmesi 
Türkiye’nin silah üretimi konusunda aldığı mesafeyi de gösteriyor.  

Ülkenin silah ihracatı esas olarak Arap ülkelerine yöneliktir, az 
miktarda Afrika ülkesine de ihracat yapılmaktadır.  

Türkiye uluslar arası güç bünyesinde Afganistan savaşında yer 
aldı. Ortadoğu ve Afrika ülkelerine subayları aracılığıyla askerî eğitim 
verdiği haberleri arada bir basında yer alıyor. Silah ihraç eden ülkenin 
alıcılara silahların kullanımıyla ilgili eğitim vermesi bilinen bir 
uygulamadır. Bu eğitimin süreci içinde başka ilişkiler de kurulur.  

Türk ordusunun gizlilik içinde sürdürülen bu faaliyetleri konu-
sunda yeterli bilgiye sahip olmadığımız söylenebilir.  

Subaylar sadece eğitim vermiyor, alıyorlar da. Bu konuda sadece 
NATO ittifakının ABD ve Almanya gibi üyeleri değil, İsrail de 
önemlidir. Özellikle hava kuvvetleri subayları İsrail’de eğitim 
görmektedir. Hava kuvvetlerinin modernizasyonu konusunda İsrail’in 
katkısı dikkate alındığında bunda şaşılacak yan olmadığı görülür.  

Türkiye’nin Suriye’deki iç savaş sırasında El Nusra ve Özgür 
Suriye Ordusu’na cephane ve askerî uzman desteği sağladığı, İD 
(İslam Devleti) için de aynı desteğin söz konusu olduğu medyada 
fazlasıyla yer aldı. Desteğin boyutları kesin olarak bilinmemekle 
birlikte az olmadığı da görülebiliyor.  

Üçüncüsü; ekonomik güçlenmedir. İlk dönemde Türkiye dışarıda 
küçük yatırımlar yapmanın dışında ekonomik güce sahip değildi. Bu 
durum inşaat sektöründe ve bir oranda da telekomünikasyonda giderek 
değişi. Türkiye firmaları az oranda eski sosyalist ülkelerde büyük 
oranda ise Arap ülkelerinde büyük inşaat ihaleleri aldılar. Libya’da 
Kaddafi devrilmeden önce inşaat alanında binlerce Türkiyeli işçi ve 
mühendis çalışıyordu.  

Arap ülkelerine yapılan değişik işlenmiş maddelerin yanı sıra, 
Kuzey Irak’taki Kürt bölgesinde ya da Güney Kürdistan’da inşaat 
faaliyetinin yanı sıra ülkenin neredeyse tüm ihtiyaçları Türkiye’den 
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yapılan ihracatla karşılanıyor.  
Neo liberalizmin önemli bileşenlerinden birisinin ihracata 

yönelik ekonomik gelişme olduğundan söz edilmişti. Türkiye’de 
görülen büyük ihracat artışını da bu çerçevede görmek gerekir.  

Ülkenin ekonomik durumundaki gelişme yabancı işçilerin 
sayısının artışında da kendisini gösteriyor. 1990 öncesinde NATO’nun 
güneydoğu kanadı olan Türkiye’de yabancılar son derece azdı, 1990 
sonrasında ise hızla arttı. İlk olarak eski sosyalist ülkelerden çok 
sayıda kişi küçük ticaret ve hastabakıcılık gibi işlerde çalışmak için 
ülkeye geldi. Bunlardan bir bölümü sanayide de çalışmaya başladı ve 
Türkiye böylece ilk kez varlığı belli olacak derecede yabancı işçiyle 
tanıştı.  

Bu işçiler genellikle çok düşük ücretlerle ve pis işlerde çalışı-
yorlardı ama buna rağmen ülkeye akın sürüyordu. Nedeni, belliydi. 
Türkiye’nin ekonomik durumu -bütün sakat yönlerine karşın- çevre 
ülkelerden daha iyiydi ve kötü işlerde de olsa çalışma imkânı vardı.  

Sendikaların genellikle örgütsüz ve sigortasız çalışan yabancı 
işçilere karşı tutumu ilgisizlikle düşmanlık arasında değişiyordu. Bu 
işçiler her ücreti kabul ettikleri için yerli işçilere rakipti. Sendikaların 
tutumu da buna göre belirleniyordu.  

İkinci dönemde alanın değişmesiyle birlikte (Ortadoğu) göç 
kaynağı da değişti. Ülke artık esas olarak Ortadoğu ülkelerinden göç 
alıyordu. Dahası, Türkiye, Avrupa Birliği’ne geçiş ülkesiydi ya da bir 
çeşit transit ülke konumundaydı. Afganistan, İran, Ortadoğu ve hatta 
Afrika ülkelerinden çok sayıda kişi Yunanistan’a geçerek AB sınırları 
içine girebilmek için transit ülke olarak Türkiye’yi kullanıyordu. Bu 
amaçla ülkeye gelenlerin büyük bölümünün Yunanistan sınırını 
geçemediğini ve bir şekilde ülkede kaldığını belirtmek gerekir. Bunlar 
da yabancı işçilerin farklı bir bölümünü oluşturdular. Ardından 
Suriye’de iç savaş, bu savaşın dışarıdan müdahaleyle büyümesi ve bu 
ülkeden büyük göç dalgası geldi.  

Yapılan son açıklamaya göre, üç yılını doldurmak üzere olan iç 
savaşta Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sayısı 1.600.000 kişidir. Bunlar 
sadece kaydedilmiş olanlardır, gerçek rakamın ise iki milyonun 
üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Başka bir deyişle, Suriye nüfusunun 
onda biri Türkiye’ye gelmiştir. Bu insanlar kalıcıdır, büyük çoğunluk 
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dönmeyecektir. Zaten büyük iç düşmanlıkların var olduğu, önemli 
oranda yıkılmış bir ülkeye dönmeyi de büyük çoğunluk istemiyor. Bu 
insanlara çalışma izni verilmiştir ve sayıca az olmayan bir bölümü 
değişik işkollarında şimdiden çalışmaktadır. Ülkedeki yabancı işçi 
sayısı Suriyelilerle birlikte önemli oranda artış göstermiştir.  

Kürtlerin son 15-20 yılda büyük kentlere göç etmesi sonucu işçi 
sınıfının Kürtleşmesinden söz ediliyor. İşçi sınıfının yapısı değiş-
miştir. Bu doğru bir saptamadır, ama hepsi bu kadar mıdır?  

İşçi sınıfına olmadık özellikler yakıştıran, bu sınıfa bir türlü 
gerçekleşmeyen büyük umutlar bağlayanlar bile, yabancı işçileri 
görmüyorlar. Ülkede doğru dürüst kayıt sistemi bulunmadığı ve bu 
işçilerin büyük bölümü sigortasız çalıştığı için sayılarını tahmin etmek 
bile zordur ama gözle görülebilecek kadar çokturlar. İşçi sınıfı 
denilince akla Türkler ve Kürtler geliyor, gerisine aldıran bulunmuyor.  

Türkiye ile ABD ekonomileri karşılaştırılamaz ama yabancı, 
giderek göçmen, işçilerin rolleri konusunda bu ülkeden öğrenilmesi 
gerekenler vardır.  

Hardt ve Negri, İmparatorluk adlı kitaplarında, ABD işçi sınıfı-
nın bölünmüşlüğünü ve pasifliğini büyük oranda göçmen işçilere 
bağlarlar. Farklı halklar arasında çelişkiler ve hatta tarihsel husumetler 
vardır. Bu durum o ülkelerden gelen işçiler arasında da bulunur. ABD 
kapitalizmi bu alanda bilimsel çalışır; büyük bir işletmeye alınacak 
göçmen işçilerin arasında her halka belirli yüzde ayrılmıştır. Bu 
yüzdeler aralarındaki çelişkileri dengede tutacak, birisinin ötekine 
üstün gelmesini engelleyecek şekilde ayarlanmıştır. Böylece her 
halktan işçi kendi içinde gruplaşır, ötekine düşman olur ve sınıf bilinci 
de ancak sürünerek ilerleyebilir. Benzer durumun minyatürünü önü-
müzdeki yıllarda biz de yaşayacağız.  

Türkiye’nin bölgesel güç konumunu, yayılmacılığını, alt emper-
yalizmini anlamazsanız, ülkedeki işçi sınıfını bile anlayamıyorsunuz.  

Dördüncüsü; bir ülkenin bölgesel güce sahip olması ve yayılma-
cılığı, iç ve dış politikanın iç içe geçmesi anlamına gelir. Ülkenin 
bölgesel konumu ve genellikle abartılarak yansıtılan başarılarının 
ötesinde, yukarıda belirtildiği gibi, ülke içinde önemli değişikliklere 
de neden olabilir. Ülkenin büyük ihracat artışında yabancı ya da 
göçmen işçilerin payının ne kadar olduğu bilinmiyor ama işçi sınıfı 
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içinde bu kesimin ağırlığı arttıkça payları da artmaktadır. Bu kesim, 
başka ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi, genellikle en pis işlerde en 
düşük ücretle çalışmaktadır.  

 
2.1.3. ALT EMPERYALİZM: YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ  
 
Türkiye alt emperyalizminin birinci dönemini başarısızlıkla 

kapatmıştı. Başarıyı amaçlanan sonuca önemli oranda ulaşılması 
olarak değerlendirirsek, bu sonuca varabiliriz. Ne ki, bu sonuçtan 
hareketle Türkiye’nin tümüyle başarısız olduğu düşünülemez. Türkiye 
eskiden Kafkasya, Orta Asya ve hatta Balkanlar’da hiç yoktu; birinci 
dönemin sonunda bu geniş alana girmiş bulunuyordu.  

Türkiye alt emperyalizminin ikinci döneminde hızlı yükselmenin 
ardından önemli başarısızlıkla karşılaştı. Ne ki, sonuçta ulaşılmış olan 
ilk dönemdekinden fazladır. Bu süreci yakından inceleyelim.  

Alt emperyalizmin ikinci döneminde ilk yıllarda hızla yükselen 
AKP, Ortadoğu’yu ve “Arap baharı” adı verilen süreci yanlış 
okuyunca inişe geçti. Yanlışı anlamaması ve eski çizgisinde ısrar 
etmesi bu inişi hızlandırdı.  

İşsizlik, yoksulluk, rüşvet ve umutsuzluğun yıllardır biriken 
tepkisinden kaynaklanan kitle hareketlerinin Müslüman kardeşler ve 
türevlerini iktidara getireceği ve böylece bölgede geniş bir Sünni 
ittifak kurulabileceği ve AKP’nin de bunun lideri olabileceği 
hesaplandı. AKP, başlangıçta bu konuda ABD ile uyum içindeydi. 
İsrail’in bölgede sürekli tepki toplayan politikasının geleceği yoktu. 
Bu ülkenin yanı sıra Türkiye’nin de bölgede etkinleşmesi ve 
muhalefetin lideri durumuna gelmesi tercih edilirdi. Başlangıçtaki 
gelişmeler de istenilen yöndeydi. Ne ki, Azerbaycan’da eski KGB 
yöneticisi Haydar Aliyev’e karşı darbe yapmayı Türkiye’de darbe 
yapmakla karıştıran zamanın başbakanı Tansu Çiller nasıl fena halde 
yanıldıysa, aynı durumla AKP de karşılaştı.  

Ortadoğu ülkelerindeki ılımlı islamla (başlangıçtaki değerlendir-
meyle El Kaideci olmayan İslam) Türkiye’dekinin birbirinden çok 
farklı olduğunu ABD başlangıçta göremedi. Arap ülkelerinde islamın 
günlük hayattaki etkisi Türkiye’deki tüm islamlaşmaya rağmen 
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bizdekiyle karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Bu ülkelerde 
Müslüman Kardeşler iktidarı, “aşırı islama” (El Kaide ve türevleri) 
gelişme yolunu açar. Bu gruplar Arap ülkelerinde yıllardan beri esasen 
örgütlüdür ve kendilerine karşı sık sık kanlı operasyonlar yapılmasına 
rağmen durum böyledir. ABD bir süre sonra bunu anladı ve 
politikasını değiştirerek Müslüman Kardeşler ve türevlerini destekle-
mekten vazgeçti. Türkiye ise geç gördü ya da şimdi bile yeterince 
göremedi ve eski politikasını sürdürdü.  

Ortadoğu gibi dost ve düşmanın sürekli değiştiği çok bileşenli bir 
coğrafyada yumurtaları aynı sepete koyarak politika yapmak yanlıştır. 
Önemli bölgesel amaçları olan devletler birkaç seçenekli politika 
yaparlar, seçeneğin birisinde beklenen gelişme olmazsa diğerlerine 
ağırlık verirler. Tek politikaya bağnazca saplanmak yerine amaca 
ulaşmak için değişik seçenekler de hazır tutulur. Ortadoğu’da ABD 
bile daha ihtiyatlı davranır ve dostlarından hiç birisini dışlamadan 
Barzani ve PYD de dahil olabildiğince fazla politik özneyle iş 
yapmaya çalışırken, AKP’nin pervasızlığı ancak cahilliğin verdiği 
cesaretle açıklanabilir.  

Bölgesel egemenlik istekleri olan ülkeler için ekonomik ve 
askerî olarak güçlü olmak yetmez, bu gücün kültürel boyutu da 
bulunmalıdır. Bu boyutu Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde “şanlı 
Türk tarihi” söylemiyle ve Türk dili kurultayları düzenlenerek 
kurulamayacağı görüldü. Balkan ülkelerinde büyük reklamla faaliyete 
başlayan Yunus Emre Enstitüsü başarılı olamadı. Almanya’da kurulan 
ve Türkçe eğitim veren okullar da bekleneni veremedi.  

AKP, İslam kültürüne vakıf olduğunu düşünerek Ortadoğu’da 
kültürel etkinlik kurabileceğini sanıyordu. Kültürel gelişmişlik çok 
konuşup yazmak ve değişik bileşenleri eklektik olarak (parlamenter 
demokrasi ve İslam gibi) bir araya getirmek değildir; varolana yeni bir 
yorum getirmektir. AKP islamcı düşüncede bunu yapabilecek 
durumda değildir ve Osmanlı’nın kültürel çapsızlığını sürdürmektedir.  

Mevdudi, Ali Şeriati, Seyyid Kutub gibi İslam yorumcularına 
sahip olmayan Türkiye islamcılarının, Ortadoğu’da kültürel etkinlik 
kurması mümkün görünmüyor. Gerekli teorik ve pratik birikime sahip 
olsalardı, İslam ülkelerinde politikanın ne kadar değişken olduğunu, 
görünürdeki değişkenliğin altındaki sürekliliğin parametrelerini görür 
ve politikalarına da buna göre yön verirlerdi. Oradan buradan alıntı 
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yaparak oluşan birikiminizi ancak Türkiye’de satabilirsiniz, özgün 
yorum ve çizgilerin olduğu ülkelerde değil…  

 
2.1.4. ALT EMPERYALİZM VE KÜRTLER  
 
Alt emperyalizmin önemli özelliklerinden birisinin -bağlı olunan 

büyük gücün isteklerini kayıtsız şartsız yerine getirmemek, kendi 
isteklerini dayatabilmek ve bölgesel olarak önemli bir güç olmanın 
avantajı çerçevesinde manevra yapabilmek- Türkiye özelinde yıllar-
dan beri kendisini açık olarak gösterdiği konu, ülkedeki ve bölgedeki 
Kürtlerle ilgilidir.  

Birinci dönemde, ANAP daha sonra DYP ve devlet Kürt 
kelimesine bile karşıydı. Birinci Körfez Savaşı’nın ardından Kuzey 
Irak’ta uçuşa yasak bölge ilan edilmesini ve ABD’nin koruması 
altında Barzani ve Talabani’nin bölgede artan oranda egemenlik 
kurmasını endişeyle izliyordu. Kandil de bu dönemde ortaya çıktı ve 
PKK’nin Kuzey Irak’ta geri plandaki bir politik aktör olarak ortaya 
çıkması Ankara’yı iyice rahatsız etti. (Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi 
ilgili referanstan edinebilirsiniz.)  

İkinci dönemde Türkiye politikasını değiştirecekti. İkinci Körfez 
Savaşı sonucu Saddam’ın devrilmesi ve Kuzey Irak’ta (artan oranda 
ve açık olarak Güney Kürdistan olarak adlandırılan) federal yönetimin 
kurulmasıyla Türkiye’nin sınırında bir Kürt oluşumu ortaya çıktı. 
Türkiye, Özal döneminden başlayarak Barzani ile iyi ilişki sürdürdü. 
AKP ise Arap ülkeleri ve örgütleriyle ilgili olarak gösteremediği 
esnekliği Kürtler konusunda gösterdi. Sınır komşusu Kürt oluşumunu 
kabul etti ve bölgeyle ilişkisini geliştirdi.  

Bölgenin yiyecek ve dayanıklı tüketim malları ihtiyacının 
tamamına yakını Türkiye tarafından karşılandığı gibi, inşaat şirketleri 
de bölgede büyük ihaleler aldı. Güney Kürdistan petrol sayesinde 
zengindir ve yerli nüfustan sonra bundan en çok yararlanan da Türkiye 
şirketleridir.  

Güney Kürdistan Türkiye’nin Ortadoğu’da kültürel olarak da 
etkin olabildiği tek bölgedir. Yoğun ticari ilişki sonucu Türkçenin 
yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, Türk televizyonlarının “kültür 
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ürünü” olan diziler de izlenmektedir. Güney Kürdistan için İstanbul, 
Paris demektir.  

AKP içerdeki barış süreciyle -şimdilik- sona eren silahlı çatış-
mayı Kürdistan’ın başka bölgelerine -özellikle Batı Kürdistan’a- taşıdı 
ve Barzani ile yakınlığını koruyarak PKK ile mücadeleyi sürdürdü. 
Silahlı çatışmanın alanı ve doğrudan tarafı olmak özelliğini kaybetti. 
Türkiye yerine destekledikleri savaşmaya başladı.  

İD’nin ABD’nin karşı tutumuna rağmen PYD’ye karşı destek-
lenmesi, Kobani’de ABD bombardımanı sonucu bu destek sonucuna 
ulaşamasa bile, Türkiye’nin kendi isteklerinde ısrar edebilmesi ve 
manevra kabiliyeti bakımından dikkat çekicidir. Türkiye’nin bölgede 
kesinlikle kabul etmeyeceği bir oluşumun gerçekleşmesi çok zordur 
ve bunu herkes bilmektedir. PKK’nin “Misak-ı Milli Konferansı” gibi 
önerileri, bu gerçeğin etrafından dolaşma çabasıdır. AKP’nin Türkiye 
sınırları dışında PKK ile şu veya bu şekilde yakınlaşması Barzani ile 
uzaklaşması anlamına geldiğinden, böyle bir öneriyi benimsemeleri 
mümkün değildir.  

Kürtler bölgede önemi artmış politik aktör olmakla birlikte iki 
noktanın akıldan çıkarılmaması gerekir:  

Kürtler adlı tek politik aktör yoktur. Türkiye içinde ve dışında 
birkaç tane aktör vardır. AKP, Arap devletleri ve örgütlerine yönelik 
olarak gösteremediği esnekliği Kürtler konusunda fazlasıyla göster-
mektedir.  

İkincisi ise, Türkiye’nin Kobani konusundaki başarısızlığını 
bölgede etkinliğinin kalmadığı yönünde değerlendirmek büyük bir 
yanlıştır. Irak ve özellikle Suriye’deki çok aktörlü denkleme PKK-
PYD de girmiştir, güç dengesi Türkiye’nin aleyhine değişmiştir ve 
hepsi bu kadardır. ABD de tutumunu eleştirmesine karşın Türkiye’yi 
dışlamak gibi bir yönelime sahip değildir. Önemli bir bölge devletini 
dışlayamaz da. AKP’nin aşırı boyutlara varan pervasızlığı bu gerçeği 
bilmesinden kaynaklanıyor.  
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3. ANTİ KAPİTALİST DEMOKRATİK DEVRİM  
 
Devrimi hedefliyoruz. Bu devrimin karakteri nedir, sınıf güçleri 

nelerdir?  
Türkiye bağımlı kapitalist bir ülkedir. Bu gerçek, devrimci hare-

kette -nihayet- herkes tarafından kabul edildiği için ayrıca tartışılması 
gerekmiyor.  

Kapitalist bir ülkede ancak sosyalist devrim olabilir gibi bir 
belirleme doğru değildir. Bunu açıklamak için devrim nasıl 
tanımlanır, demokratik ve sosyalist devrimlerin çeşitleri nelerdir 
konularını incelemek gerekiyor.  

Bir devrimin belirleyici özelliği, politik iktidarın sınıf yapısının 
değişmesidir. Lenin’in Nisan Tezleri ’nde ifade ettiği bu görüş, 
zamanın Rusya’sında Bolşeviklerin içinde bulunduğu kafa 
karışıklığını ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Lenin, böylece, üst 
yapıdaki devrimle alt yapıda yapılanların zamandaş olmayabileceğini, 
iki yapıdaki değişimlerin bir dönem için birbiriyle uyum içinde 
olmayabileceğini de açıklamış oluyordu.  

Rusya’da 1917 Şubat devrimi gerçekleşmiş ve Çarlık yıkılmıştı. 
Başka bir deyişle, politik iktidarın sınıfsal yapısı değişmiş, iktidara 
burjuvazi geçmişti. Çarlığın ve temsilcisi olduğu feodal büyük toprak 
sahiplerinin burjuvaziyle işbirliği yapmış olması gibi; burjuvazi de 
devrim tehlikesine karşı feodallerle işbirliği yapabilirdi. Ne ki, bu 
durum iktidardaki asıl gücün değişmiş olmasını dışlamıyordu.  

Burjuva anlamda demokratik devrim gerçekleşmişti, ama bu 
devrimin en önemli iki gereği, savaşın bitirilmesi ve toprak devrimi 
yapılmamıştı. Buradan, Nisan 1917’de büyük yol ayrımına götüren iki 
farklı sonuç çıkarılabilirdi.  

Birincisi; burjuva demokratik devrim alt yapıda buna karşılık 
düşen uygulamalar, özellikle barış ve toprak sorunu çözümlenmeden 
tamamlanmış sayılmazdı. Rusya’nın yapısal olarak sosyalist devrime 
ne kadar uygun olduğu ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, 
yapısı buna uygun bile olsa, böyle bir devrim ancak demokratik 
devrim tamamlandıktan sonra gündeme alınabilirdi. Sadece Menşe-
vikler değil, Bolşeviklerin önemli bir bölümü de bu görüşteydi.  
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İkincisi; Lenin’e göre, demokratik devrim politik olarak tamam-
lanmıştı. Barış ve toprak sorunu gibi temel görevlerin çözülemeden 
olduğu gibi durması, bu devrimin politik olarak tamamlanmış 
olmasını dışlamıyordu. Lenin’in -başlangıçta şaşkınlıkla karşılanan- 
sosyalist devrim çağrısı yapması da bu nedenleydi. Demokratik 
devrimin görevlerini ancak sosyalist devrim tamamlayabilirdi. (Rusya 
sosyalist devrim için yapısal olarak -kapitalizmin yetersiz gelişmiş 
olduğu bir ülke- uygun mudur tartışmasına, sadece Bolşevik ve 
Menşeviklerin değil, Almanya sosyal demokrasisinin de katıldığı bu 
tartışmaya girmiyorum. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Kaynakçada 
belirtilen V. İ. Lenin yazısı.)  

Burada konumuz için önemli olan saptama, devrimlerin görev-
lerinin iç içe geçmesidir. Sosyalist iktidar sadece sosyalist uygulama-
ları hayata geçirir anlayışı doğru değildir. Bu devrim, kendisinden 
önceki devrimin, demokratik devrimin eksik bıraktığı görevleri de 
tamamlar.  

Devrimci iktidarları belirleyen sınıf yapılarını belirterek devam 
etmek gerekir. İktidarın işçi sınıfı (tarım işçileri dahil) ve yoksul 
köylülük tarafından alınması, sosyalist devrim demektir.  

İktidarın işçi sınıfı, küçük burjuvazi ve ek olarak bazı durumlar-
da burjuvazinin bir kesimi ya da tamamı tarafından birlikte alınması 
ise, demokratik devrim olarak değerlendirilir.  

Burada önemle dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır.  
Birincisi; ülkenin içinde bulunduğu koşullar sonucu devrim her 

yerde aynı özellik taşımayabilir. Yine Lenin’in belirttiği gibi (bkz. Bu 
kitapta yer alan Rus Devriminden Çıkan Dersler) Petograd ve 
Moskova’da işçiler ve asker elbisesi içindeki köylüler Ekim 1917’de 
iktidarı alırken (sosyalist devrim); büyük kentler dışında iktidar bütün 
köylülükle birlikte alınmıştır. Rusya yarı feodal bir ülke olduğu için 
köylülük; tarım işçileri, yoksul köylü, küçük köylü ve tarım 
burjuvazisi olarak fazla ayrışmamıştı; ayrışma vardı ama kapitalizmde 
olduğu kadar ileri derecede değildi. İktidar, feodal büyük toprak 
sahipleri dışında bütün köylülükle birlikte alınmış, bu alanda sosyalist 
devrim ancak bir yıl sonra başlayabilmişti. Başka bir ifadeyle, Ekim 
1917’de sanayi merkezlerinde sosyalist, ülkenin büyük bölümünde ise 
demokratik devrim gerçekleşmişti. Devrimin sosyalist olarak adlan-



 102 

dırılmasının nedeni, Petograd ve Moskova’nın belirleyiciliğiydi.  
İkincisi; demokratik devrimin çeşitleri vardır ve Ekim 1917’den 

sonraki devrim örnekleri de bunu göstermiştir.  
Öncelikle milli ya da ulusal demokratik devrimi inceleyelim.  
Bu devrimde iktidarın sınıf güçleri, işçi sınıfı ve feodal büyük 

toprak sahipleri dışındaki bütün köylülüktür. Genellikle kentlerde 
bulunan ve emperyalizmin ülkedeki uzantısı komprador burjuvazinin 
yanı sıra ticaretle ve bir oranda da küçük sanayi ile uğraşan milli 
burjuvazi, en azından bir bölümüyle,  devrime katılır.  

Yarı sömürge yarı feodal yapıya sahip ülkelerde gerçekleşen bu 
devrimin temeli toprak devrimidir ve milli bütün sınıfları kapsadığı 
için “milli demokratik devrim” olarak adlandırılır. (İşgal altındaki 
sömürge ülkeler için de benzeri belirleme yapılabilir.)  

İşçi sınıfının oldukça zayıf ve genellikle de sıkı denetim altındaki 
büyük kentlerde bulunduğu bu gibi ülkelerde devrimin asıl gücü 
köylülüktür. İşçi sınıfı önderliğinin karakteri ideolojiktir ve komünist 
partisinin varlığında şekillenir.  

Çin devrimi bu konuda bilinen örnektir.  
Bugüne gelirsek; Ekim devriminden sonra 20. Yüzyılda yaşanan 

devrim deneyleri, ulusal demokratik devrimin mutlaka toprak 
devrimini gerektirmediğini gösterir. Rojava’da gerçekleşen böyle bir 
devrimdir. Kürtlerin kendi dilinde eğitim yapabilen bir ulus olarak 
ortaya çıkmaları, kendilerini yönetmede önemli adımlar atmaları söz 
konusudur, ama kapitalizmin egemen olduğu bu bölgede toprak 
devrimi söz konusu olmamıştır (bu devrimin başka özellikleri de 
vardır).  

Kürt kelimesinin bile yıllarca yasak olduğu bizde Kürtlerin 
ulusal bilinçlerini kazanmaları sürecinde toprak devriminden söz 
edilmemiştir.  

Bunlar geç kalmış uluslaşma süreçleridir ve bu süreçleri yüzyıl 
öncekilere benzeterek, “neden oradaki gibi olmuyor?” diye sormak, 
aradan geçen uzun zamanda dünyanın çok değiştiğini anlayamamakla 
özdeştir.  

Bir soruyla devam edelim: Kapitalizmin egemen olduğu bir 
ülkede toprak sorunu olmaz mı?  
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Genel olarak, “hayır, olmaz” denilemez; cevabı ülkeyi incele-
yerek vermek gerekir.  

1960’lı ve 1970’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde toprak 
sorunu vardı, köylülüğün önemli bir kesimi toprak istiyordu. Bu 
ülkeler bizden daha önce bağımlı kapitalist gelişmeye yönelmiş 
ülkeler olduğuna göre; kırsal alanda kapitalizmin gelişmesiyle zayıf-
layarak sona eren toprak sorununun benzeri neden o ülkelerde de 
gerçekleşmedi?  

Burada özeli incelemeden analoji yoluyla benzerlik kurmanın 
yanlış sonuçlara götüreceği görülüyor. 1960’lı yıllarda Latin Amerika 
ülkelerindeki gerilla hareketlerinde, “köylüye toprak” ön planda 
tutulan bir taleptir. Bu ülkelerde tarımda “latifundista” adı verilen 
büyük tarım çiftlikleri vardır ve United Fruit Company örneğinde 
görüldüğü gibi bazıları ABD şirketleri elindedir ve dünya pazarı için 
üretim yaparlar. Az topraklı köylü (genellikle küçük köylü) büyük 
iletmelerden toprak kiralar ve bu toprağın sahibi olmak ister. Bizde de 
o yıllarda toprak işgalleri olmakla birlikte, belirleyici olan, topraktan 
kaçıştır. Latin Amerika ülkelerindeki sürecin tersi görülür ve küçük 
toprak sahibi toprağını genellikle büyük toprak sahibine kiralayarak 
gider. Bu kira kendisi için ek gelir olacaktır.  

Küba’da gerilla savaşının başladığı ve hemen kitle desteği bul-
duğu Sierra Maestra küçük köylülüğün yıllardan beri toprak müca-
delesi verdiği bir alandı.  

Kapitalizmin egemen olduğu bir ülkede de toprak sorunu ola-
bilir. Kolay genellemeler yapmak yerine ülke özelinin incelenmesi 
gerekir. Burada belirleyici bir soruya geliyoruz:  

 
3.1. KAPİTALİST ÜLKEDE DEMOKRATİK 

DEVRİM OLABİLİR Mİ?  
 
Metropol ya da bağımlı kapitalist bir ülkede ancak sosyalist 

devrim olabileceğini savunmak, devrimler tarihinde 20. Yüzyılın 
başında kalmış olmak demektir.  

Kapitalist bir ülkede de demokratik devrim olabilir. Bu devrim 
anti feodal değil, anti kapitalisttir. Bu devrimin sosyalizme ya da 
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kapitalizmin aşılması yönünde gelişip gelişmeyeceği ülkedeki ve 
dünyadaki duruma bağlıdır.  

Birkaç örnek verilecek olursa:  
Bulgaristan’da devrim, Kızıl Ordu belirleyici gibi görünmesine 

karşın, önemli bir iç dinamiğe de sahipti. Kapitalist bir ülkede önce-
likle faşizmi hedef alan devrim, anti kapitalist özellikte demokratik bir 
devrimdir.  

1959’da Küba’da gerçekleşen devrim, Batista diktatörlüğünü 
hedef alan anti kapitalist yönelimli demokratik bir devrimdir. Devrime 
diktatörlüğe karşı olan işçi sınıfı ve yoksul köylülük dışında güçler de 
katılmış ve devrim sürecinde önemli rol oynamışlardır. ABD’nin katı 
tutumuna karşın, Küba devrimi, SSCB’nin desteğiyle sosyalizme 
yöneldi.  

Benzeri bir yönelme 1974’te Portekiz’deki Karanfil Devrimi için 
söz konusu olmadı. AET içinde özellikle Almanya hızla müdahale 
ederek devrimin gelişmesinin engellenmesinde önemli rol oynadı.  

Farklı koşullarda ama benzeri bir sonuç Nikaragua devriminde 
de görüldü. Sandinistler geniş bir katılımla yürütülen savaşla Somoza 
diktatörlüğünü devirdiler. Ne ki, ABD’nin yakınındaki küçük bir ülke 
devriminin, hele de Küba devriminden alınan dersten sonra, en 
azından bir süre kendi başına kalarak gelişmesi çok zordu. ABD’nin 
örgütlediği kontra saldırıları devrimin gelişme yolunu tıkadı ve ülkeyi 
büyük bir açmaza sürükledi.  

Faşizme, diktatörlüğe, tekelciliğin talan düzenine karşı devrimler 
ve devrimci kalkışmalar sosyalist değil, demokratik karakter taşırlar. 
Demokratik devrim burada anti kapitalist içeriğe sahiptir ya da 
devrimin talepleri anti kapitalist taleplerdir.  

Bu devrimin sosyalist değil demokratik olmasının nedeni, yeni 
iktidarın sınıf yapısından kaynaklanır. Sadece işçi sınıfı ve yoksul 
köylülük değil, kent ve kır küçük burjuvazisi de devrime katılır ve 
devrimci iktidarda yer alır.  

İtiraz olarak küçük burjuvazinin istikrarsızlığı belirtilebilir, ama 
sormak gerekir; işçi sınıfı çok mu istikrarlıdır? Büyük toplumsal olay-
larda işçi sınıfının sadece bir bölümü aktif katılım gösterir, önemli bir 
kesim bekler, bir kesimi de karşıda yer alır. Venezüella’da Chavez’e 
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karşı ABD petrol şirketleriyle birlikte tutum alan petrol rafineri işçileri 
hatırlanacaktır ve bu tek örnek de değildir.  

1960-1980’li yıllarda aralarında otomobil üreten fabrikalarının 
da bulunduğu büyük işletmeler genellikle kapandı, yerlerini değişik 
bölge ve ülkelere dağılmış daha küçük üretim birimleri aldı. İşçilerin 
büyük bölümü işsiz kaldı ve eskiden sol örgütlerin oy deposu olan 
yerleşim bölgelerinde bir süreden beri milliyetçi ve ırkçı partiler 
egemenlik kurmuş durumdadır. Fransa’da Ulusal Cephe’nin (FN) 
seçmenleri arasında eski işçiler ya da işsizler az değildir.  

Son yıllarda sürekli olarak işçi sayısının azalmadığından, tersine 
arttığından söz ediliyor. Bu belirleme genellikle, işçi sınıfı yok oluyor 
belirlemesine karşılık olarak getiriliyor. Doğrudur, dünya genelinde 
işçi sayısı artmıştır. Dahası, “beyin işçisi”, “eğitim işçisi”, “sağlık 
işçisi” gibi kategorilerle daha önce işçi sınıfı içinde sayılmayan 
kesimleri de sınıfa dahil etmek mümkündür. Ne ki, bu şekilde sorun 
çözülmüyor, sadece bir alandan başkasına aktarılıyor. İşçi sınıfı sayıca 
artmış olmakla birlikte sınıf eskisinden daha fazla heterojen bir yapıya 
bürünmüştür. İşçi sınıfı eskiden de homojen değildi; ileri (genellikle 
metal işçileri) ve geri (genellikle tekstil işçileri) kesimleri vardı. 
Uygun koşullarda sınıfın daha ileride olan kesimleri geride olanları 
sürükleyebilirdi.  

Birbirlerinden farklı olmakla birlikte işçi, emekçi ve çalışan 
kategorilerini özdeş kabul etsek bile, bu durum sınıfın artan iç 
farklılaşmasını ortadan kaldırmaz. İşçi sınıfı heterojenlikte küçük 
burjuvaziye yetişmiş hatta geçmiştir denilebilir. Bu sınıfın sadece 
bizde değil başka ülkelerde de sendikal düzeyde bile az görülen 
birlikteliğinin politik düzeyde gerçekleşebileceğini sanmak, ancak 
Ekim devriminin etkisinden hâlâ kurtulamamış olmakla mümkündür.  

 
3.2. İŞÇİ SINIFININ TARİHSEL ROLÜ MÜ?  
 
20. yüzyıl tarihi kendisini ve insanlığı kurtaracak devrimci bir 

öznenin bulunmadığını gösterdi. İşçi sınıfı en devrimci sınıf değildir, 
sadece devrimci özneler arasındadır. Ülkenin ve dünyanın koşullarına 
göre devrim sürecinde belirleyici olabilir veya olmayabilir.  



 106 

Klasiklerde farklı yazabilir, çünkü onlar 20. Yüzyılın özellikle 
ikinci yarısında yaşanılan büyük deneyden önce yazılmışlardır. 20. 
Yüzyıl devrimlerinin genel bir incelemesi bile, işçi sınıfının bu 
devrimlerdeki rolünün propagandası yapıldığından daha az olduğunu 
gösterecektir.  

Rusya genelinde iktidarı bütün köylülükle birlikte alabilen işçi 
sınıfı, Çin ve Vietnam devrimlerinde yok gibidir. Büyük kentlerde 
sıkışmıştır ve kırsal alanda köylülüğün yürüttüğü savaştan uzaktadır. 
İşçi sınıfı, ideolojik olarak, üyeleri büyük oranda köylülerden oluşan 
komünist partisiyle temsil edilir.  

1960’lı yıllarda yaygınlık kazanan sömürgeciliğe karşı ulusal 
kurtuluş savaşlarında da işçilerin rolü oldukça azdır, savaşı taşıyan 
köylülüktür.  

Yarı feodal ve bazıları daha geri yapıya sahip olan ülkelerde 
işçilerin kurtuluş savaşında kayda değer bir rol oynamaması, hatta 
Cezayir’de Fanon’un Yeryüzünün Lanetlileri ’nde belirttiği gibi, 
ayrıcalıklı konumu nedeniyle sömürgeciyle işbirliğine yatkın olması 
normal karşılanabilir. Burada gösterilmek istenilen, 20. Yüzyılın 
büyük kurtuluş hareketlerinde işçilerin, propagandası yapıldığı gibi, 
başat rol oynamadığıdır.  

Kapitalizmin egemen olduğu ülke devrimlerinde de benzer bir 
durumla karşılaşırız. Küba devriminin temel örgütü 26 Temmuz 
Hareketi idi ve işçilerden çok kent ve kır küçük burjuvazisiyle 
öğrenciler arasında örgütlüydü. İşçiler arasında örgütlü olan Küba 
Komünist Partisi’nin devrimdeki rolü ikinci plandadır.  

Nikaragua devriminde de benzeri bir durumla karşılaşırız.  
İşçi sınıfının militan sendikacılık deneyine sahip olduğu, 

köylüleri ve aydınları yönlendirdiği ve eylemin belirleyici gücü 
olduğu örnek, son otuz yılın uzun soluklu tek örneği Polonya’dadır. 
Polonya’da Dayanışma adlı sendikada örgütlü olan işçilerin hedefi 
reel sosyalizmdi, kapitalizm değil…  

Üçüncü sanayi devriminin ardından işyerlerinin küçülmesi ve 
üretim sürecinin iyice parçalanması sonucu işçi sınıfının toplu hareket 
yeteneği ve militanlığında önemli azalma olduğu gözlemleniyor. (Bu 
konuda https://enginerkineryazilar.wordpress.com ’da yer alan 
Marksizm ve Kaybolan Gelecek (1-8) başlıklı yazıya bakılabilir.) İşçi 
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sınıfı kendisine bağlanan aşırı umutları sürekli olarak yanlış 
çıkarmaya devam ediyor. İşçilerin şu veya bu ülkedeki bir eylemde 
gösterdikleri militanlık hemen büyük genellemelere konu yapılıyor ve 
sonuç yine aynı oluyor.  

1990 sonrasında kapitalizme karşı potansiyel azalmadı, tersine 
arttı. Bu potansiyelin yeterince eyleme geçmemesinin önemli 
nedenlerinden birisi, geleceğin kaybolmuş olmasıdır. 20. Yüzyıl 
boyunca insanlık için daha iyi bir geleceği temsil eden Marksizm, bu 
iddiasından fiili olarak vazgeçmek zorunda kaldı ve yerini de 
yeterince güçlü bir yeni alamadı. Venezüella, Bolivya gibi deneyler 
halen yaşanıyor. Ek olarak, küçük köylülük büyük hareketlenme 
gösteriyor; genetik tarıma, barajlara, hayvancılığın yok edilmesine 
karşı değişik ülkelerde önemli köylü hareketleri gerçekleşiyor. Bu 
durumda pratikte yıllardan beri olup bitene gözlerimizi kapatarak 
kapitalizme karşı mücadeleyi büyük oranda işçi sınıfının militanlığıyla 
sınırlandırmak ne kadar doğrudur?  

Sınıfların tarihsel rolleri eylemleriyle ölçülür, abartılı propagan-
dayla değil…  

Bulunduğumuz bölgede bu konuda durum daha da vahimdir. 
Tarihten, kimisi 20. Yüzyıldan, kimisi daha önceden gelen büyük 
sorunların bulunduğu bir bölgede yaşıyoruz. Kürtler, Ermeni 
soykırımı, Alevilik ve azınlık sorunları yapılan ağır baskılarla 
çözülmedi; birikerek günümüze geldi. İnsanların hayatını birkaç kuşak 
boyunca derinden etkilemiş sorunları, ekonomik sorunlara indirge-
yerek çözüm aramak, bırakın çözüme ulaşmayı, sorunun ne olduğunun 
bile anlaşılamamasıyla sonuçlanır.  

Sorun sınıfsaldır, işçilerin sorunları esastır ve bunlar da 
sosyalizmle çözülür türünden bir yaklaşım, boş bir saptama olmanın 
ötesinde anlam taşımaz. Bunlar hem sınıfsaldır ve hem de sınıfları 
kesen sorunlardır. Sorunların bu özelliğini görmeden kendini işçi 
sınıfıyla sınırlandırmak, sınıfa bile gidememekle sonuçlanır.  

Kadın sorunu bu konuda aydınlatıcıdır. Reel sosyalizm, yaptığı 
bütün iyileştirmelere karşın kadın sorununu çözememiş ve farklı bir 
erkek toplumu yaratmıştır. Demek ki çözüm, yapılan iyileştirmelere 
karşın, sosyalizmde de olmuyormuş! Tek çıkış yolu, çözüme kapitalist 
toplum içinde yapılan örgütlenmeden başlamaktır.  
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İşçi sınıfının doğrudan sorunları dışındakileri kimlik sorunu 
olarak görüp reddetmek -hatta daha da ileriye gidip bunu emper-
yalizmin oyunu olarak görmek- kişiyi ve örgütü büyük bir darlıktan 
başka yere götürmez. Yapılması gereken reddetmek değil, yılların 
birikimiyle gelen bu sorunların öznelerinin kapitalizme karşı 
mücadele çerçevesinde yer almalarını sağlamaktır. Kendimizi kadın-
larla sınırlandıracak olursak; burjuva kadınlar burada yer almayabilir, 
geriye kalanların -bunlar sadece işçi kadınlar değildir- teorik olarak 
tamamı yer alabilir.  

Benzeri bir durum Kürtler ve Aleviler için de geçerlidir.  
Tekrarlayacak olursak; devrim anti kapitalist karaktere sahiptir; 

ne ki, bu devrimin iktidarı işçi sınıfı ve yoksul köylülükten ibaret 
olmayacaktır. İktidarın bu sınıfsal yapısı nedeniyle anti kapitalist 
içerikteki bu devrime sosyalist devrim denilemez.  

 
3.3. DEVRİMİN TOPLUMSAL-EKONOMİK GÖREVLERİ  
 
Anti kapitalist demokratik devrim -bilinen deyimi kullanırsak- 

alt yapıda ne yapacaktır?  
Ayrıntılı bir devrim programı yerine belirleyici ilkeler üzerinde 

durmakla yetinmek gerekir. Bu tür programların belirlendikleri 
zamanla uygulandıkları zaman arasında -genellikle- zaman ve koşullar 
açısından önemli zaman farkı bulunduğu için, belirlenenle yapılan 
arasında ancak genel ilkeler düzeyinde uyum bulunur; gerisi değişir.  

Bu ilkeleri belirlerken yaşanmış sosyalizm deneyinden öğrenmek 
gerekiyor. Sanki hiçbir şey yaşanmamış, başlangıçta büyük umutlarla 
hayata geçirilenler daha sonra çıkmaza girmemiş gibi tarım, sanayi ve 
hizmet üretiminde, kısa zamanda ya da azçok uzun sayılabilecek bir 
zaman aralığında genel bir kamulaştırmadan söz etmek doğru değildir. 
Unutulmaması gerekir ki, anti kapitalist toplumlar bundan sonra da 
güçlü bir kapitalist emperyalizmle birlikte yaşamak zorundadır. 
Kapitalizmin seçeneği olmak iddiasındaki bir toplum, onun karşısında 
yaşayabileceğini göstermek zorundadır. Tersi durumda kapitalizm ne 
kadar çekilmez olursa olsun, ne kadar tepki toplarsa toplasın, 
alternatifi olmadığı için yaşamaya devam eder.  
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Anti kapitalist bir programın eksenini SBKP’nin 1917 sonrasında 
ne yaptığı değil (her alanda hızlı kamulaştırma), 1960’lı yıllarda DAC, 
Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya’da tartışılan (bir oranda 
SSCB’de de yapılan) reel sosyalizmde reform programı oluşturma-
lıdır. Bu program reel sosyalizmde ekonomik sorunların (tıkanmanın) 
görülmeye başlandığı 1960’lı yıllarda gündeme gelmiş, reformcular 
eski çizgiyi savunanlara karşı kaybetmişlerdi. Onların öngördükleri 
“böyle gidersek kaçınılmaz olarak yıkılacağız” (Fritz Behrens) gibi 
felaketli sonuçlar, yaklaşık 25 yıl sonra artık düzeltilmesi mümkün 
olmayacak derecede kendini gösterecekti.  

Unutulmaması gerekir ki, “reel sosyalizm” değişik çeşitleriyle 
bundan sonra da devam edecektir. Dünya devrimi zamandaş olmadığı 
sürece -önceki bir bölümde incelendiği gibi, o zaman da başka büyük 
sorunlar ortaya çıkacaktır- kapitalizme seçenek olmak iddiasındaki 
ekonomik-toplumsal sisteme sahip ülke ya da ülkeler güçlü bir 
kapitalizmle birlikte yaşamak zorunda olduğu sürece, sosyalizm “reel” 
denilen karaktere sahip olacaktır. Bize düşen SSCB’nin 74 yıl sürmüş, 
büyük başarıların yanı sıra önemli başarısızlıkları da içeren tarihinden 
öğrenmek, “teoride böyle yazılmış” temelinde yapılamayanı -küçük 
değişikliklerle- bir kere daha denemeye kalkışmamaktır. (Adlarını 
belirtmiyorum, gerçekte bütün reel sosyalist ülkelerin tarihinden 
öğrenmek gerekir.)  

O dönemki tartışmaların ayrıntıları geride kalmış olmakla 
birlikte, çözüm olarak sunulan öz halen geçerlidir ve son olarak Küba 
tarafından hayata geçirilmiştir. (Bkz. www.enginerkineryazilar.word-
press.com ’da Küba Yazıları). Bu da tarımda, sanayide ve hizmet 
sektöründe küçük üreticiliğin ya da işletmeciliğin varlığının korun-
masıdır. Kamu sektörü belirleyici olmakla birlikte (bu amaçla gerekli 
kamulaştırmalar yapılacaktır) üretimin her alanında küçük üreticilik 
de bulunacaktır. Uygulanacak politika konusunda geçmişte bu 
sektörün en gelişmiş olduğu Macaristan ve bir süreden beri de Küba 
deneyinden yararlanılmalıdır.  

Burada Marksist-Leninist teoriden kaynaklanan şöyle bir itirazda 
bulunulabilir; küçük burjuvazi kapitalizmi üretir. Küçük burjuvazinin 
bir bölümü için böyledir ve önemli olan bu üretimi vergi politika-
larıyla denetimde tutmaktır. Ek olarak, kamulaştırmanın kapitalizme 
engel olamadığını reel sosyalizmin tarihinde yeterince görmüş 
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bulunuyoruz. Küçük üreticiliğin yaygın olduğu Macaristan’da bile, 
1989 sonrası ortaya çıkan kapitalistlerin ancak yüzde on kadarı küçük 
üretimden zenginleşerek gelmiş, kapitalistler esas olarak kamu 
sektörünü denetleyen komünist partisinden (ya da ismi farklı ama 
özelliği aynı olan partiden) doğmuştur. Reel sosyalist ülkelerde 
kapitalizm önce ekonomide hakim olup, daha sonra iktidar burjuvazi 
tarafından ele geçirilmemiş; tersine toplumun her alanında etkin 
olanların kapitalizme yönelmesinin ardından devletin yağmalan-
masıyla burjuvazi ortaya çıkmıştır.  

Kapitalizmi savunan eski komünistler devleti soyarak hızla 
zenginleşirken, kapitalizme uygun yasal değişiklikler yapılmasına 
büyük önem verdiler. Mülkiyetin kutsallığı ve miras hakkı yasal 
olarak tanınmadan devleti soymak hem tehlikeli hem de anlamsızdır.  

Reel sosyalizm sonrası kapitalizmin en vahşisi, neredeyse hiçbir 
alanda özel küçük işletmeciliğin bulunmadığı eski Sovyet cumhuriyet-
lerinde yaşandı.  

Tekrar edersek: Kapitalizme seçenek olan toplum, kapitalizmle 
birlikte yaşamayı başarmak zorundadır. Genel sosyal güvenlik 
sistemiyle, temel mal ve hizmetlerin ucuzluğuyla ve kişinin özgürce 
gelişmesini sağlayan kültürel bileşenleriyle kapitalizme karşı alternatif 
olabilir. Kapitalizmle birlikte yaşamak zorunda olan ve ekonomik-
sosyal sistemiyle kapitalizme alternatif olmak iddiasında olan bir 
toplumda, kapitalizm tehlikesi hiçbir zaman ortadan kaldırılamaz, 
ancak azaltılabilir. Bu tehlikenin genel bir kamulaştırmayla ve her 
alana yayılmış çeşitli yasaklamalarla ortadan kaldırılacağını sanmak 
yanlıştır. Bu yolla toplum ancak cendereye sokulur ve bu da ancak bir 
süre geçerli olabilir.  

Bu maddeyi bitirirken kısaca iki noktaya daha değinmek gerekir.  
Birincisi; reel sosyalizmin tarihinin öğrenilmesi herkes için 

önemlidir. Bu tarih öğrenilmeden itirazlarda bulunmak temelsizdir.  
İkincisi; reel sosyalizmin tarihini, bu büyük başarıların yanı sıra 

büyük başarısızlıklarla da dolu tarihi, “yaşanılan zaten sosyalizm 
değildi” diye önemsememek, kişiyi daha büyük açmaza götürür.  

Reel sosyalizm “Marksist sosyalizm” değildi ama kapitalizme 
karşı alternatif toplum oluşturulması amaçlanıyordu; yapabildiklerinin 
ve yapamadıklarının titizlikle incelenmesi gerekir. Tersi durumda, 



 111 

1848’de Komünist Manifesto’nun yayımlanmasından beri geçen 160 
yıldan fazla sürede bir türlü hayata geçirilemeyen Marksist sosya-
lizmin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz, sorusuyla karşılaşırsınız 
ve nasıl cevap verirsiniz, bilemem…  

 
4. ÇALIŞMA VE ÖRGÜTLENME ANLAYIŞI  
 
Bu konuda da genel ilkelerle sınırlı kalınması gerekir. Bu ilkeler 

çerçevesinde gelişme sağlandığı oranda daha ayrıntılı bir anlayışa 
ulaşılabilir. Pratikte ne gibi sorunlarla karşılaşıp bunları nasıl 
çözeceğinizi ancak genel olarak önceden bilebilirsiniz. Buna rağmen 
ayrıntılı plan erken yapıldığında iki tehlikeyle karşılaşılır:  

Birincisi; pratiğin öngörülerinize uygun olarak gelişmemesine 
karşın, ayrıntılı planınızda değişiklik yapmakta geç kalırsınız, belki de 
hiç yapamazsınız. Plan, planı yapanı da önemli oranda belirlediği için, 
beklenmeyen gelişmelere zamanında tepki verilemeyebilir.  

İkincisi; devrimci harekette sık rastlanır; savunulan bir türlü, 
yapılan başka türlüdür. Görünürde teoriye bağlıdırlar, ama pratikte 
başka türlü yaparlar ve işin kötüsü aradaki farklılıktan da rahatsız 
olmazlar. İstendikten sonra her konuda uygun bir açıklama bulu-
nabilir!  

Savunduklarının yapılamayacağını gördükleri halde değiştirmez-
ler, ama pratikte savunulan teoriye uygun olmasa bile kendilerince 
yapılabilecek olarak görülenleri yaparlar.  

Halk savaşı konusu bu konuda meşhur örneklerden bir tanesidir. 
Neredeyse kırk yıldır halk savaşını savunan örgütlerden bazıları 
yapmaya teşebbüs bile edememiş, bazısı ise başarılı olamayarak 
küçük bir alanın dışına çıkamamıştır. Bu durumda lafta kalan halk 
savaşı sınırlı kalınan bölgeyle özdeşleşip folklorik bir karaktere 
bürünür. Teoride esnekliğe yer bırakılmamış, pratik ise teoriden 
bağımsız hale gelerek “esnekleşmiş”tir. Bu tür yapıların bir türlü 
gelişememesini, bir dönem bile olsa ön plana çıkamamasını, “kendine 
bile çalım atmak” düzeyine ulaşmış “esnekliklerine” bağlamak 
gerekir. Hiç inandırıcı olmadıkları için, biyolojik çoğalma (örgüt 
üyelerinin çocukları, akrabalar, vb.) dışında gelişme yolu bulmaları 
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zordur, bulduklarında da geçicidir.  
Çalışma ve örgütlenme anlayışı konusunda devrimci harekette 

yaygın olan bazı yönelimleri maddeler halinde incelemek yerinde 
olacaktır.  

 
4.1. MECLİS ÖRGÜTLENMESİ  
 
Devrimci harekette çok sayıda insan merkezi örgütlenmeyle 

özdeşleştirilen parti örgütlenmesine haklı nedenlerle tepki duyuyor. 
Hiçbir özelliği olmayan kişilerin çeşitli yollardan merkeze girmeleri, 
yetki sahibi olmanın yeteneksizliği gizleme aracı olarak kullanılması, 
insanların konumlarının periyodik olarak yeniden değerlendirilmesi 
yerine merkeze bir kere girenin sürekli olarak kalması, üyelerin farklı 
görüş ve insiyatiflerinin bastırılması gibi…  

Demokratik merkeziyetçi (demokratik yanı çok az uygulanmış 
olmakla birlikte Leninist parti örgütlenmesi bu isimle anılır) yapıya 
karşı, alternatif olarak meclis örgütlenmesi savunulmaktadır.  

Bu örgütlenmede -en azından formel olarak- hiyerarşik yapı 
yoktur, kararlar üyelerin katıldığı toplantılarda tartışılarak alınır. 
Merkez yerine koordinasyon denilir ve görevi de yönetmek değil, yapı 
içindeki değişik insiyatifler arasında eşgüdüm sağlamaktır.  

Meclis örgütlenmesini çekici kılan iki etken daha vardır: 12 
Eylül’deki ağır yenilginin faturası merkezi örgütlenmeye çıkarılır ve 
ek olarak devrimci hareketin en kitlesel örgütlenmesi de bu özelliğini 
merkezi olmamaya borçlu olduğunu savunmaktadır…  

Meclis tipi örgütlenme birçok konuda benzememesine karşın 
Sovyet tipi örgütlenmeyi andırıyor. Sovyet ya da konsey tipi örgüt-
lenme büyük kitle hareketlerinin tümünün başlangıcında görülür. Kitle 
toplanarak karar alır ve uygular ya da yasama ve yürütme arasında 
ayrım yoktur. Yöneticilerini kendisi seçer ve gerek gördüğü zaman 
görevden alabilir. Özellikler uzatılabilir… Önemli olan, bu tip 
örgütlenmenin tarihte ortaya çıkıp kaybolduğuna dikkat etmektir; bu 
tip örgütlenme sürekli olamamıştır. Karşı tarafın baskısı sonucu şu 
veya bu düzeydeki kitle hareketi bastırılmış ve Sovyet tipi örgütlenme 
dağılmıştır. Bir başka neden ise, bu örgütlenmeyi yapanların ısrarcı 
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olmamaları ve kısa süre sonra önemli sorunlarla karşılaşmalarıdır.  
Marx-Engels’in Paris Komünü gibi bir kent ve birkaç aylık 

zamanla sınırlı önemli ama küçük bir deneyden çıkardıkları büyük 
sonuçları başka örneklerle irdelemek gerekir. Sovyet örgütlenmesi 
belediye sınırları dışına çıktığında büyük sorunlarla karşılaşır. Bunu 
1918-1919 Almanya devriminde görmek mümkündür. Birimler 
arasında koordinasyon kurulamaması, bitmez tükenmez tartışmalar, 
toplumsal yaşamın farklı alanlarının birbirine bağlanmasındaki 
zorluklar ve diğerleri… (Paris Komünü örneğinde takıp kalmayan ve 
sonraki uygulamaları da inceleyen önemli bir yapıt için bkz. 
Pannekoek, 2008, aynı konuda Max Adler’e de bakılabilir.)  

Konuyla ilgili olarak önemli incelemeler yapan Alex Demirovic’ 
in saptaması önemlidir. Sovyet tipi örgütlenme bütün kitle hareket-
lerinde başlangıçta görülmekle birlikte süreklilik kazanamamıştır. Bu 
başarısızlık teorinin ilk halinde kalmasını sağlamış ve eleştiriden de 
muaf kılmıştır. (Bkz. Almanya solunun önemli teorik dergilerinden 
Prokla, Sayı 155)  

Sonuçta garip bir durum ortaya çıkıyor: Marx-Engels’in Paris 
Komünü’nde kendini yönetmeyle ilgili görüşlerini okuyup sürekli 
olarak tekrar edersiniz ve imkân bulduğunuzda hayata geçirmeye 
çalışırsınız; ne ki, önceki örneklerde görüldüğü gibi teori bir türlü 
uygulanamaz. Gerekçe olarak burjuvazinin baskısını ya da SBKP 
örneğinde olduğu gibi Bolşeviklerin önemli bir kesiminin uygulamaya 
karşı olmasını gösterirsiniz ve bu söylem yıllarca sürüp gider. Teoride 
yetersizlik olabileceği, bir türlü uygulanamayan bir görüşü sürekli 
tekrarlamanın anlamsızlığı düşünülmez.  

Evet, Sovyet örgütlenmesine dışarıdan ve içerden zorluk çıkarıl-
mıştır, ama bunu söylemek başarısızlık için gerekçe değildir. Engeller 
ve zorluklar yapılan işe dahildir; böyle düşünülmesi gerekir. Engeller 
ve zorluklar doğal olarak olacaktır; başarısızlığı bunların çıka-
rılmasında değil, bunların aşılmasında yeterli olunamamasında aramak 
gerekir. Soruna bu yönden bakıldığında yerel demokrasi, taban 
demokrasisi gibi kavramlardaki önemli eksiklikler daha kolay 
görülebilir.  

Meclis tipi örgütlenmenin tarihi bu kadar uzun değildir, ama 
başarısızlık konusundaki benzerlik çarpıcıdır.  
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Meclis tipi örgütlenmenin devrimci harekette ilk uygulanma 
örnekleri olarak ülke içinde Fatsa, dışında Almanya örnekleri verile-
bilir. Fatsa’yı değerlendirme dışı bırakmak gerekir, çünkü yapanların 
anlatısıyla durumu bilen farklı örgütlerden insanların anlatıları 
birbirinden farklıdır. Fatsa’da demokratik uygulamalar yapıldığı, 
halkın yönetime katılmasının bir oranda da olsa sağlandığı doğrudur; 
ne ki aynı Fatsa’da yıllardan beri gerici partilerin seçim kazandığı da 
gerçektir. Sağlam bir uygulamanın daha kalıcı iz bırakması beklenirdi.  

Almanya’da yaşanılan ve adına insiyatif örgütlenmesi denilen 
uygulama daha açıklayıcıdır. Burada sorunları yalın olarak görebilmek 
de mümkündür çünkü Sovyet örgütlenmesinde olduğu gibi bu 
uygulamayı dağıtmaya çalışan baskı söz konusu değildir ve buna 
rağmen başarılı olunamamıştır.  

1980’ler Almanya’da Yeşiller’in yükseldiği yıllardır. Yeşiller, 
parti örgütlenmesine karşı insiyatif türü örgütlenmeleri savunurdu. Bu 
örgütlenmeler hiyerarşik olmayacak ve taban demokrasisine dayana-
caktı. Almanya’da Devrimci İşçi adını taşıyan Devrimci Yol’un 
Yeşiller’e yakınlığı nedeniyle bu anlayışı hemen benimsemesi şaşırtıcı 
değildir. Şaşırtıcı olan, aynı anlayışın Yeşiller’de ve Türkiyelilerde 
birbirinden farklı sonuçlar vermesidir.  

Şu veya bu örgüt ya da bir deyimle örgüt olmayan örgüt tipi, 
hangi toplumda uygulandığı dikkate alınmadan herkesin kullanabile-
ceği eşya örneğinde olduğu gibi oradan oraya taşınamaz.  

Sol veya değil her örgüt içinden doğduğu toplumun kültürel 
özelliklerini yansıtır. Bu yansıtma sağ ve sol örgütlerde farklı olabilir 
ama toplumun kültürel özelliklerinden bağımsız bir yapı söz konusu 
olamaz. Almanya’daki örgütlenme anlayışlarından -insiyatif gibi- 
hoşunuza gideni alıp, oldukça farklı bir kültürel yapıdan gelmiş 
Türkiye insanına uygulamaya çalışırsanız, başarılı olamamak bir yana, 
neden böyle olduğunu da anlayamazsınız. Burada sorunu kötü niyet, 
dar örgütsel çıkarları düşünmek çerçevesinde görmemek gerekir. 
Bunlar vardır, olumsuz etkileri de inkâr edilemez; ne ki, bunlar 
olmasaydı da başarılı olunamayacaktı.  

Almanya bir performans toplumudur, Türkiye ise değildir. 
Almanya’da herhangi bir konu uzun veya kısa süre tartışılır ve herkes 
görüşünü ifade ettikten sonra tartışma biter, uygulamaya geçilir. 
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Görüş birliği sağlanamamışsa uzlaşma arayışına gidilir, olmuyorsa 
herkes kendi anlayışını uygulamaya yönelir. Türkiye insanında ise bu 
aşamaya bir türlü ulaşılamaz, bitmez tükenmez tartışmalar -kendini 
tekrarlıyor olsa bile- sürüp gider. Sonuç, doğal olarak, yapının işlevsiz 
kalması, adı var kendi yok durumuna gelmesi ve dağılmasıdır. Çok 
sayıda Meclis örgütlenmesinin sonu böyle oldu.  

Demirovic bu bıktırıcı gevezeliğin Sovyet tipi örgütlenmede de 
görüldüğünü ve uzun tartışmalardan bıkan kitlenin toplantılara 
katılmamaya başladığını belirtir. Adler ve Pannekoek 20. Yüzyıl 
başındaki Sovyet deneyinden söz etmektedir ama sorun değişme-
miştir.   

Son yıllarda ÖDP gibi “parti olmayan parti” örneklerinde 
görülen Meclis tipi örgütlenmenin sonuçsuzluğunu yaşadık. Benzer 
örnekleri Meclisler kurmak kararı alan ama uygulayamayan HDK’da 
ve Gezi sonrası İstanbul’da oluşan ve bir süre sonra varlığı sona eren 
yerel meclislerde de gördük.  

Einstein, “sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç alacağını 
sanmak aptallık göstergesidir” derken, doğa bilimlerindeki 
örneklerden hareket etmişti. Toplumsal konularda ise sürekli değişim 
olduğu için, burada tekrarlanmayı daha genel çerçevede ve değişen 
kültürel ortamı dikkate alarak değerlendirmek gerekir.  

Sonuçsuz ve sürekli tekrarlanan tartışma ve sürtüşmelerin -diğer 
adıyla didişmenin- yaygın olduğu bir kültürel yapı içinden çıkan 
devrimci hareketin, bu özellikten bağımsız olacağı düşünülemez. 
Bitmez tükenmez tartışmaların iş yapmanın yerine geçtiği bir yapı 
kaçınılmaz olarak dağılır ya da katılan sayısı o kadar azalır ki, adından 
başka Meclis’e benzeyen özelliği kalmaz.  

Kimsenin önceliğinin bulunmaması ve herkesin görüşünü 
serbestçe söyleyebilmesiyle sorunların büyük oranda çözülebileceğini 
sananlar için şaşırtıcı bir sonuç, ama durum budur ve aynı örneği 
yeniden yaşamanın anlamı da yoktur.  
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4.2. MERKEZİ ÖRGÜTLENME  
 
Merkezi örgütlenmenin değişik çeşitleri bulunmaktadır ve tek 

seçenek Leninist demokratik merkeziyetçilik değildir. Demokratik 
merkeziyetçiliğin sadece merkeziyetçilikten -o da yozlaşmış biçimde- 
ibaret olduğu, demokratik yanın oldukça zayıf kaldığı belirtilmelidir. 
Yasadışı çalışma koşullarında bu durum -bir oranda- mazur 
görülebilir; ne ki, Marksist-Leninist iktidar partilerinde de benzeri 
örnekler kural durumuna gelmiştir.  

Demokratiklikten anlaşılan, açık tartışma ve oylama veya 
seçimle sonuca varılmasıdır. İşleyiş demokratik gibi görünmekle 
birlikte, üst bir kademeye seçilen kişinin yerini korumak için 
yetkilerini kullanarak parti ya da örgüt içinde örgütlenebileceği, 
kendisine bağlı ilişkiler yaratabileceği düşünülmemiştir. Çok sayıda 
komünist partisinde bu tür ilişkiler neredeyse olağanlaşmıştır. 
Merkezin -sözde- bulunmadığı, ağ tipi örgütlenme ya da meclis 
örgütlenmesinde de benzeri ilişkilerin varlığını son olarak ÖDP 
örneğinde yaşadık.  

Bu nedenle iktidarda olan ya da olmayan komünist partilerinde 
veya başka ad taşıyan benzeri örgütlerde genel sekreteri değiştirmek, 
ABD başkanını değiştirmekten daha zor olmuştur. ABD’de başkan iki 
dönem seçilebilir ve bir daha seçilemez; KP’lerde ise genel sekreterin 
-ve yakın ilişkilerinin- ölünceye kadar sürekli olarak yeniden seçildiği 
örnekler az değildir. Bu insanlar bu kadar başarılı idiyseler, komünizm 
neden bu haldedir, diye sormak gerekir.  

Tartışma ve seçimin sınırlı olarak uygulanabildiği yasadışı 
çalışma koşullarında yöneticilerin keyfiliğinin ulaştığı boyutu tahmin 
edebilirsiniz. Yasadışılık koşullarında durumu tam olarak anlayabil-
mek, bir şekilde denetleyebilmek neredeyse mümkün değildir.  

Devrimci hareket, kongrede yöneticilerini seçen, ancak kongre 
delegelerini merkez komitesinin belirlediği partiler/örgütler görmüş-
tür. Görünürde demokratik mekanizma çalışıyor, ne ki, yeni merkez 
komitesini seçecek delegeleri de MK belirliyor. Demokratik görünüm-
lü bu anti demokratik mekanizmayı burjuva siyasi partilerinde de 
görebilirsiniz. Bir kere parti başkanı seçilen, işini biliyorsa ömür boyu 
orada kalabilir.  
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Geçmişte yanlış olan merkeziyetçilik değildi, onun -bazan 
tümüyle- denetim dışı kalabilmesiydi. Demokratik olarak görülen 
uygulamalar -tartışma, seçimle göreve gelmek gibi- yeterli değildir, 
asıl olan yapısal tedbirlerdir. Merkeziyetçilik yaygın özenklikle 
birlikte bulunmalıdır. Özerk kurumlar, bölgeler ve işleyiş merkeziyet-
çiliği denetler ve onun sınırsız etkinlik kazanmasını önler.  

Birisi burjuva toplumundan olmak üzere iki örnek verilirse:  
ABD başkanının iç politikadaki yetkileri, bizdeki cumhurbaş-

kanından azdır. Yasal olarak orada başkanlık burada ise -henüz- 
başkanlık sisteminin olmaması uygulamada aşılabilecek bir engeldir. 
ABD başkanı ülkedeki herhangi bir belediyenin işine karışamaz, 
“şuraya şöyle bir bina yapılsın” veya “kapalı yerde sigara içiyorlar, 
engelleyin” diyemez. Belediye özerktir, kendi organları vardır; başkan 
seçimle geldiği gibi içişleri bakanı da -gerek görüldüğünde- onu 
görevden alamaz.  

Devrimci örgütün faaliyet gösterdiği alanlardan her biri, 
yapılanmanın program ve tüzüğü çerçevesinde kalmak şartıyla, 
faaliyetlerinde özerk olmalı, yöneticilerini seçebilmeli, bunlar yukarı-
dan atanmamalıdır.  

Önemle belirtmek gerekir ki, en demokratik içerikli tüzük bile 
demokratik işleyişin güvencesi olamaz. Her kuralı çiğnemenin yolu 
mutlaka bulunur. Yapılacak olan merkezin etki alanını sınırlamak ve 
bunu da yapısal olarak, özerkliğe sahip örgütlenmeler aracılığıyla 
yapmaktır.  

Şunun da unutulmaması gerekir: Haklarına sahip çıkan ve onları 
gerektiğinde merkeze karşı da savunabilen insanlar olmadıkça, 
keyfiliğe karşı her önlem yetersiz kalır. Yapılması gereken bu 
insanlara güvence vermektir ve bunun da en iyi yolu çalışma alan-
larındaki özerkliktir.  

 
5. SOLUN TARİHİNDEN KURTULMASI  
 
Devrimci hareket kendi tarihinin yükünden kurtulmalıdır. Bu 

yükten kaçmanın, ajitasyonla yapılan geçmiş güzellemesinin sonuç 
vermediğini; geçmişten kalan çözülmemiş sorunların her zorlukta 
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yeniden ortaya çıktığını gördük. Geçmişi abartarak ve düzelterek 
aktarmak ve giderek kendi uydurdukları tarihe inanmak, ancak geçici 
bir süre çözüm olabiliyor.  

Devrimci hareketin 12 Eylül 1980’den sonra ya da son 35 yıldır 
yaşadığı trajediyi Nasuh Mitap’ın vefatı kadar iyi anlatan başka örnek 
bulunamaz.  

Devrimci Yol’un kurucularından olan Nasuh Mitap, 12 Eylül’ 
den kısa süre sonra merkezi düzeydeki diğer arkadaşlarıyla birlikte 
yakalandı ve 1991’e kadar hapishanede kaldı. Tahliye olduktan sonra 
değişik gerekçelerle devrimci hareketten uzak durdu ve vefatına kadar 
geçen 23 yıl boyunca politik faaliyette yer almadı. Başarılı bir işadamı 
oldu, Trakya’nın vergi rekortmeni olduğu söylenir.  

Nasuh Mitap devrimci bir önder olarak anıldı. 12 Eylül önce-
sinde böyle olduğu açıktır. Türkiye devrimci hareketinin Diyarbakır’ı 
sayılan Mamak’ta geçen on bir yılda Devrimci Yol’un sergilediği kötü 
performans (direnmek konusunda zayıf kalmak, ana davada siyasi 
savunma yapamamak) sorumlusu olarak da tek başına kendisi gösteri-
lemez. Ne ki, neredeyse çeyrek yüzyıldır devrimci politik faaliyetle 
ilişkisi bulunmuyordu, ama bu durum kimseyi rahatsız etmedi. Çok 
kişi aynı durumda olduğu için, 12 Eylül öncesindeki, 35 yıl öncesin-
deki devrimciliğini -abartarak ve gerekli gördüğü düzenlemeleri 
yaparak- anlatmakla yetindiği için, bu durumu normal karşılamak 
gerekir.  

Dahası var: Cenazeye katılanlar Nasuh Mitap’a “devrim sözü” 
veriyorlar. Bölgesinin vergi rekortmeni olan başarılı bir işadamına 
“devrim sözü” verilmesi sanırım bize özgü bir durumdur, başka 
ülkede benzerinin olacağını sanmıyorum. Solun 35 yıldır yaşadığı 
büyük trajediyi bundan daha iyi gösteren başka bir örnek bulmak 
zordur.  

Sol örgütlerin reel sosyalizmin tarihi ve çözülmesi üzerine 
dikkate alınacak analiz yapamamalarını da bu bağlamda açıklamak 
mümkündür. 1980 öncesinde yeniden ve yeniden yaşamakla meşgul 
oldukları için 1989’a kadar gelememişlerdir.  

Burada 1968 ile ilgili bazı belirlemeler yapılması gerekiyor.  
1968 ilk küresel hareket olarak kabul ediliyor. Değişik ülkelere 

yayılan; gelişmiş kapitalist ülkelerde, sosyalist ülkelerde ve bağımlı 
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ülkelerde gerçekleşen bu hareket sembolik olarak bir yılın adıyla 
anılmakla birlikte, gerçekte ise bir dönemdir ve “uzun 68”den söz 
edilmesi gerekir.  

Uzun 68 bölgelere göre değişiklik gösterir. Latin Amerika ülke-
leri için bu dönemin 1959’da Küba devrimiyle başladığı ve 1973’te 
Şili’de Allende’nin darbeyle devrilmesiyle sona erdiği kabul edilir.  

Bu dönemin dünya çapındaki ortak simge ve konuları da değişik-
lik gösterir. Che Guevara ve Vietnam savaşı sosyalist ülkeler dışında 
ortaktır; ne ki, zamanın reel sosyalist ülkeleri olan Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Polonya’da bunlar gündeme gelmemiştir. Bu ülkelerde 
ön plandaki sorun, reel sosyalizmdeki reformla ilgilidir.  

Bizde ise 68 dönemi, 1965’te TİP’in TBMM’ne 15 millet-
vekiliyle girmesiyle başlatılabilir ve bu dönem 12 Eylül 1980 
darbesiyle sona erer. Bu dönem kendi içinde 1972 öncesi ve sonrası 
olmak üzere aynılıkların yanı sıra farklılıklar da içeren iki bölüme 
ayrılabilir.  

68’i güçlü bir şekilde yaşamış ülkelerde (ABD, Fransa, 
Almanya, o zamanki adıyla Çekoslovakya, Meksika, vd.) bu dönem 
çoktan sona erdi, başka bir deyişle “uzun 68” bitti. Yıllardan beri 68 
döneminde yaptıklarından söz eden insanları bulamazsınız. Bu 
dönemi yine güçlü olarak yaşamış olan bizde ise bitmedi. Bizdeki 
uzun 68 değil, bitmeyen 68 ’dir ve solun tarihinden kurtulması, bu 
68’in bitirilmesi anlamına gelmektedir. 68’in bitirilmesi artık bu 
dönemle yaşamamak, başka bir ifadeyle bu dönemin kutsallığını artık 
kullanamamak anlamına geliyor. Çevrenize baktığınızda halen 
devrimci olan ama 68’den başka konuşacak sermayesi de bulunmayan 
insanlar görebilirsiniz. Benzer bir durum 78’liler için de geçerlidir. 
Bizdeki 68’in bu ikinci döneminde, geçmişten başka -o da düzeltilmiş 
olarak- konuşacak sermayesi bulunmayanlar daha da fazladır.  

Tarihi -o da düzeltilmiş biçimiyle- bugüne taşımaktan başka 
sermayesi olmamak, çürümenin bir çeşidi sayılabilir. Bu konuda o 
kadar ileriye gidilmiştir ki, anlatılan 12 Eylül öncesine bakarak 12 
Eylül sonrasını anlayabilmek mümkün değildir. 12 Eylül öncesi, 
hatalar da bulunmakla birlikte, bu kadar iyiyse, 12 Eylül sonrasındaki 
bozgun -yenilgi değil- neden yaşanmıştır; cevabı yoktur.  

İnsanlar çok yaşlı olurlar ve sürekli olarak yıllar önce yaptık-
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larını hatırlarlar; bu, olabilir, ama 50’li yaşlardaki insanların 35 yıl 
önce ne yaptıklarını anlatmanın ötesinde sermayeleri bulunmuyorsa, 
burada ciddi bir durum var demektir.  

Fazlasıyla uzamış bizim 68’imiz artık bitirilmelidir ve bu nasıl 
yapılabilir? Soru önemlidir çünkü “yapılmalıdır” türünden saptamalar, 
nasıl yapılabileceği de belirtilmediği sürece fazla anlam taşımaz.  

Bitmeyen 68’in sona ermesinde iki nokta belirleyicidir:  
Birincisi; geçmişin değerlendirilmesidir, ama şimdiye kadar 

yapıldığı gibi değil… Sondan ya da 12 Eylül sonrasından başlayıp 
geriye doğru gitmek gerekir. 12 Eylül sonrasında yenilgi değil de 
bozgun yaşanmışsa, bunun nedenlerinin 12 Eylül öncesinde aranması 
gerekir. 12 Eylül öncesi -hatalar da bulunmasına karşın- genel olarak 
iyi bir dönem ise, sonrasının bu kadar kötü olmaması gerekirdi. 12 
Eylül öncesindeki devrimci hareketin iyi olduğu kadar kötü hatta 
oldukça kötü özellikleri de vardı.  

1974-1980 döneminde devrimci hareketin önemli özelliklerinden 
bir tanesi, sol içi şiddettir; devrimci örgütlerin birbirlerinden çok 
sayıda insan öldürmesidir. Bu şiddet sonraki yıllarda azalmış olarak 
da olsa sürmüştür. Bu azalmayı geçmişin iyi bir değerlendirmesinin 
yapılmasından çok sol hareketin güçsüzlüğüne bağlamak doğru olur. 
(Bu konu Sol içi şiddet ve Nebil Rahuma Olayı adlı kitapta incelen-
miştir, kitabın genişletilmiş ikinci baskısı yayınlanacaktır.)  

Çok kısa olarak özetlenecek olursa; içinde yaşadığımız şiddet 
toplumundan şiddetten uzak bir solun çıkması mümkün değildi. 
Aileden okula, mahalleden polise kadar şiddetin günlük olay haline 
geldiği bir toplumdan çıkan solda şiddetin olması değil, olmaması 
garip olurdu. Önemli olan bunun bilincinde olmak ve toplumsal olanın 
sola olabildiğince az yansıması için gerekli önlemleri almaktır. 
Aytekin Yılmaz’ın konuyla ilgili görüşüne göre; 12 Eylül sonrasında 
sol içi şiddet, örgütler arasından örgüt içi şiddete dönüşmüştür. 
Yoldaşını Öldürmek adlı kitabında 1991-2000 arasında kendisinin 
bildiği örgüt içi infazları inceler. Başka bir deyişle, sol içi şiddet 
sürmüştür ve gerek solun gerek güçsüzlüğü ve gerekse de kamuoyu 
baskısının artması sonucu gerilemiştir, ama yeniden güçlenmeyeceğini 
söyleyemeyiz. Nitekim fırsatını bulduğu zaman ortaya çıkan örnekleri 
görüyoruz.  
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Üzerinde daha fazla durulması gereken bir konudur.  
İkincisi; geçmişi değerlendirmek önemli olmakla birlikte, onun 

yerine başkasını koymadıkça ondan kurtulamazsınız. Devrimci 
hareket her fırsatta 12 Eylül öncesine dönmekten vazgeçmeli, başka 
sermayesi bulunmayan devrimci rantiyelerden de kurtulmalıdır. Bunu 
yapabilmek için insanların kendilerini tanımlayabilecekleri başka bir 
dönemin bulunması gerekir.  

12 Eylül sonrasında ne kitle örgütlenmesinde ve ne de birlik 
deneylerinde önemli bir başarı elde edemeyen solun kendisini 
tanımlayabileceği bir dönem bulunmuyor ve içine düşülen çıkmazdan 
bir türlü kurtulamamanın ikinci temelini de bu başarısızlık oluşturu-
yor. 35 yıl öncesindeki başarılara kaçmanın, sonrasındaki başarısızlık-
ları kapatacağı sanılıyor ve doğal olarak böyle de olmuyor.  

İstemekle başarıya ulaşılmıyor. Bunun için geçmişin iyi değer-
lendirilmesinin yanı sıra, önemli birikime de sahip olmak gerekiyor. 
Burada teorik birikimi çok sayıda kitap okumaktan ibaret olarak 
görmemek gerekir. Okumak önemlidir ama değişik konularda ve geniş 
bir çerçeve içinde okunması şartıyla…  

Lenin’in Emperyalizm kitabını defalarca okumuş, ek olarak 
Sosyalizm ve Savaş ile Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky’yi de 
bitirmiş olabilirsiniz. Bunlara ek olarak çok sayıda Marksist klasiği de 
okumuş olabilirsiniz. Ne ki, emperyalizmin bu dönemdeki özellik-
lerini bilmiyorsanız, ABD’nin büyük bir sermaye ithalatçısı olmasını 
Leninist tahlile uygun değildir diye kabul etmiyorsanız, alt emper-
yalizmden de haberiniz yoksa; Marksist klasikleri ezbere bilmek ne 
işe yarar, diye sormak gerekir.  

Reel sosyalizmin çözülerek dağılmasının üzerinden çeyrek 
yüzyıl geçmiş olmasına karşın, 20. Yüzyılın tarihini büyük oranda 
etkilemiş bu sistemin yükselmesini ve düşmesini analiz edemiyor-
sanız; bildiğiniz teori ne işe yarar diye sorulması gerekir.  

Solun kendi tarihinin yükünü üzerinden atabilmesi için, geçmişin 
iyi değerlendirilmesinin yanı sıra başarıya ihtiyacı bulunuyor. Bu ise, 
içinde bulunduğumuz şartlarda teoriye daha büyük önem vermeden 
mümkün görünmüyor.  
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5.1. TEORİNİN ÖNEMİ  
 
Teori her zaman önemli olmakla birlikte bu dönemde önemi 

daha da artmıştır. Dünyayı yorumlamakla yetinmek eksiktir, onu 
değiştirmek gerekir. Bu saptama doğrudur ama önemi eskisine göre 
azalmıştır, çünkü dünyayı değiştirebilmek için önce onu anlamak ya 
da doğru yorumlamak gerekir. Yanlış bildiğiniz bir dünyayı değiştir-
me şansınız yoktur.  

Bu konuda çok sayıda örnek verilebilir ama en uygunu 
emperyalizm konusu olsa gerektir. Az olmayan sayıda devrimcinin 
kafasında yıllar önceki bilgiler temelinde şekillenmiş soyut bir 
emperyalizm kavramı var ve her önemli gelişmeyi doğrudan ona 
bağlayarak açıklamaya çalışıyorlar. Açıklama günü kurtarmaktan 
başka işe yaramıyor çünkü hemen ardından karşıt yönde bir açıklama 
gerekiyor. Ya ABD emperyalizmi iyice şaşırmış durumda ya da 
“Allah’ın işine akıl ermez” der gibi “emperyalizmin ne yapacağına 
akıl ermez” denilmesi gerekiyor.  

Ortadoğu’da “Arap devrimleri” olarak yanlış adlandırılan olaylar 
dizisinde bu durumu açık olarak görmek mümkündür. Kendimizi Arap 
dünyasının en önemli ve bölgenin de önde gelen ülkelerinden birisi 
olan Mısır ile sınırlandıracak olursak…  

Mısır’da büyük gösterilerden sonra Mübarek rejiminin düşmesi 
devrim olarak adlandırıldı. Bazı devrimciler kalabalık gördükleri her 
yerde devrim olduğunu sanıyorlar, tıpkı bazı Avrupa ülkelerindeki 
genel grevleri abartılı değerlendirmeleri gibi… Bu ülkelerde yıllardan 
beri genel grev yapılır; önemlidir ama bizde sanıldığı gibi devrimci 
durumun ortaya çıkması her zaman için söz konusu değildir. 
Ülkemizde hiç genel grev olmadığı için, farklı bir ülkede olduğunda, 
onu, bizde gerçekleşmiş gibi değerlendiriyoruz. Bir ülkede ilk kez 
genel grev yapılmasıyla, kazanılmış bir hak olarak yıllardan beri 
yapılması birbirinden farklıdır ve ne gibi gelişmelere yol açacağı; 
işçilerin birliği, halkın diğer kesimlerinin durumu, burjuvazinin 
olanakları vb. gibi çok sayıda faktörün değerlendirilmesine bağlıdır.  

Başka türlü de davranabilirsiniz. İşçi sınıfının yükselen mücade-
lesinden, kapitalizmin günlerinin sayılı olduğundan söz eder, bu tahlili 
de Marksizm-Leninizm söylemiyle süslediniz mi, ortaya açıklayıcı bir 
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analizin çıktığını sanırsınız. Genel grev biter, sokak çatışması bile 
olmaz, hayat normale döner ve siz de kısa süre önce yaptığınız tahlili 
unutmak zorunda kalırsınız!  

Bir yıl kadar önce Hamburg’daki birkaç binanın işgal edilme-
sinden ve işgalcilerin polisle çatışmasından yeni bir Gezi örneği 
çıkarmaya çalışanlar fena yanıldılar, ardından ne savunduklarını 
kendileri bile unuttu. Gün kurtarılmış ve “devrimci bir analiz” yapıl-
mıştı, bu kadarı da yeterdi!  

Bu örneği teorik kısırlığın ilerlemiş düzeyini göstermek için 
verdim; devam edelim…  

Leninist olduklarını iddia edenler eğer Lenin’in devrim tanımını 
bilseler ve Mısır hakkında da bilgi sahibi olsalar, bu ülkedeki değişimi 
devrim olarak değerlendirmezlerdi. Ülkede ekonomide ve politikada 
oldukça etkin olan Mısır ordusu olduğu gibi duruyordu. Bu etkinliğin 
düzeyi için şu karşılaştırma yeterlidir: TC ordusunun ekonomi ve 
politikada en etkili olduğu dönemdeki gücü bile Mısır ordusuna göre 
geride kalır.  

Mübarek’in devrilmesinin ardından toplumdaki en örgütlü güç, 
Müslüman Kardeşler öne çıktı ve “emperyalizmin yeni oyunu” teorisi 
de hemen güncellik kazanıverdi. Bu teoriye göre; ABD bölgeyi 
yeniden düzenlemeyi ve ılımlı islamı öne çıkarmayı amaçlıyordu. Bu 
teoriye “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) adı verildi. AKP de 
Müslüman Kardeşler’i desteklediğine göre teori olup biteni açıklar 
gibi görünüyordu. Ne ki, bu açıklama görüntüden ibaretti ve ABD’nin 
herhangi bir sorun yaşamadığı Mübarek rejimini neden devirmeye 
yöneldiği sorusunu cevaplandırmıyordu. Mısır ile ABD’nin önemli 
bölgesel müttefiki İsrail’in arasında da sorun olmadığına göre, 
Mübarek rejiminden iyisinin olmaması gerekirdi.  

Bu arada devrimci hareketin bir bölümünü açmaza düşüren yeni 
bir gelişme gerçekleşti ve İsrail’e karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 
“anti emperyalist” olarak tanımlanan Filistinli Hamas, bu şeriatçı 
örgüt, merkezini yıllardan beri bulunduğu Şam’dan Kahire’ye taşıdı. 
Hamas ile Müslüman Kardeşler kardeş örgütlerdi ve kardeş Mısır’da 
etkin duruma geçtiğine göre, merkezin taşınması da normaldi.  

Nasır’ın Baas rejiminin mirasçısı olan Mısır’daki yönetim 
işsizlik, yolsuzluk ve değişik kanunsuzluklarla yıllardan beri büyük 
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tepki topluyordu ve onu deviren kitle hareketi de bu tepki temelinde 
şekillenmişti. ABD ve Mısır ordusu da çürümüş rejimi devirmek 
isteyen kitle hareketi önünde durmak yerine, tarafsız gibi görünmeyi 
tercih etmişlerdi. Müslüman Kardeşler ABD’ye karşı olmadığını 
belirtiyordu. Mısır Komünist Partisi yıllar boyu bu örgütle birlikte 
muhalefet yürütmüştü ya da kitle üzerinde etkinliği yoktu ve bu 
durumda karşı çıkmamak en iyisiydi.  

Mübarek rejimi ABD tarafından değil, ABD’ye rağmen devril-
mişti çünkü ABD’nin bu rejimi devirmek için herhangi bir nedeni 
yoktu. 1956-1958 döneminde Küba’da çürümüş Batista rejimine karşı 
sol potansiyelini tahmin edemedikleri 26 Temmuz Hareketi’ni 
desteklemişler, en azından açık olarak karşı çıkmamışlardı. Dönem ve 
ülkeler farklı olmakla birlikte bu iki tutum birbirine benzetilebilir.  

Solun önemli bir bölümünün “Mısır devrimi”ni açıklamasında 
ilginç olan, işçi sınıfı ve halkı dillerinden düşürmeyenlerin gerçekte 
bunları hiçe saydıklarının bir kere daha ortaya çıkmasıdır. İşçi sınıfı 
ve emekçi halk kandırılacak, aldatılacak, kullanılacak bir kesimdir ve 
her ne hikmetse bir türlü bilinçlenemezler. Gerçekte ise işçi sınıfının 
da içinde olduğu emekçi halkın kendine göre bilinci ve tepkileri vardır 
ve bu tepkiler birikerek büyük kitle hareketine ve uygun koşullarda 
iktidar değişikliğine yol açabilir. Mısır’da olan da buydu.  

Mübarek’in devrilmesinin ardından yapılan ilk seçimleri kazanan 
ve iktidarını Mursi ile somutlaştıran Müslüman Kardeşler’in düşüşü 
hızlı oldu. Şeriat isteklerini hemen açığa vuran ve Mübarek’in 
devrilmesini sağlayan kitlesel gösterilere katılanların bir bölümüyle de 
çelişkiye düşen Ihvancılar, ordunun da müdahalesiyle iktidardan 
uzaklaştırıldılar. Ardından da Müslüman Kardeşler yasaklandı. Bu 
yasaklama yeni bir uygulama değildi çünkü önceki yıllarda da yarı 
yasaklı durumdaydılar ve yine de toplumda iyi örgütlenmişlerdi.  

Mısır ordusunun arkasında ABD’nin olduğu biliniyordu ve ne 
olmuştu da ABD tutum değiştirmişti? ABD, Arap ülkelerinde ılımlı 
islamı desteklemenin kısa sürede şeriat isteyen islama yol açacağını 
görmüş ve yanılgısını düzeltmişti. Arap ülkelerinde islamın toplumsal 
yaşamdaki yeri bizdekiyle karşılaştırılamayacak kadar fazladır. 12 
yıllık AKP iktidarı altında yaşanılan islamlaşmaya rağmen Türkiye’ 
nin Mısır’a göre çok daha laik olduğu söylenebilir. (Mübarek 
döneminde bile Mısır yolcu uçaklarında “kaza duası”nın okunması bir 
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örnektir.)  
En önemli Arap ülkesi sayılan Mısır’da bile -ılımlı İslam sayılan 

gerçekte ise öyle olmayan- Müslüman Kardeşler iktidar olamadıktan 
sonra, BOP’un sonu gelmiş demekti. Daha sonra “Arap devrim-
leri”nin başladığı Tunus’ta da iktidara gelmiş olan islamcı parti seçimi 
kaybetti.  

Solun bir bölümü hem Mübarek’i ve hem de onun rakibi 
Mursi’yi ABD’nin nasıl olup da devirdiğini anlamaya çalışsa ve BOP 
demeyi sürdürse de, BOP bitmişti. Bilindiği üzere bu tür süreçler 
birdenbire başlamaz ve yine birdenbire tümüyle bitmez. Ne ki, 
Mısır’da hayata geçmemesi, ek olarak da Suriye’deki İslamcılara 
yönelik desteğin geri çekilmesi BOP’un bitişe gittiğini yeterince 
gösteriyor.  

Güncel analiz ya da “Arap devrimleri” örneğinde olduğu gibi 
kısa sayılabilecek bir dönemsel analiz, sanıldığının aksine, az değil 
fazla bilgi gerektiren ileri düzeyde bir analizdir. Bunun için 
emperyalizmin içinde bulunulan dönemdeki özelliklerini bilmek 
yetmez. Ek olarak, politik islam ve genel olarak da olsa Arap 
ülkelerinin yakın tarihi (Baasçılığın yükselmesi ve düşmesi), alt 
emperyalizm ve yeni sosyal hareketler konularında bilgi sahibi 
olmanız ve bu bilginin iç bağlantılarını kurabilmeniz gerekir.  

Yeni sosyal hareketler üzerinde de kısaca durulması gerekiyor. 
İlk örneği 1968’de ve küresel ölçekte görülen, belirli bir sınıfa özgü 
olmayan, farklı sınıfları kapsayan yeni sosyal hareketleri anlamadan, 
günümüzün kitle hareketlerini anlamak mümkün değildir.  

Yeni sosyal hareketlerin zaman içinde değişiklik gösteren özel-
likleri anlaşılmadığı durumda, kalabalık görülen her yerde “devrim 
olduğunu” sanmak -devrimden ne anlaşıldığı da ayrı bir konudur- 
normaldir. Benzer anlayışsızlığı Gezi konusunda da görmek müm-
kündür.  

 
6. YENİ SOSYAL HAREKETLER  
 
Çok sayıda ülkeye yayılan ve bir dönem süren 68 hareketi için, 

işçi sınıfının önderlik yapmadığı ve birçok ülkede önemli bir rolünün 
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bile bulunmadığı ilk büyük yeni sosyal harekettir denilebilir. Çevre 
hareketi, kadın hareketi, barış hareketi, nükleer enerji kullanımına 
karşı hareket, ATTAC, ırkçılığa karşı hareket, kent hareketleri, LGBT, 
kimlik ya da kimliğinin tanınmasını isteyen hareketler hemen 
sayılabilecek olanlardır; gerçekte sayı daha fazladır.  

Kadın ve barış hareketleri daha önce de vardı, ancak 68 sonra-
sında bir çeşit “yeniden doğuş” yaşadılar.  

68’in önemli özelliklerinden bir tanesi de küreselliktir. İç farklı-
lıklar da taşımakla birlikte çok sayıda ülkede ve zamandaş denile-
bilecek kadar kısa aralıklarla gerçekleşmiş olmasıdır.  

Hemen her ülkede değişik zaman ve kitlesellikte görülen bu 
hareketlerin ortak zeminini anlayamıyorsanız, bunları “emperyalizmin 
oyunu” olarak görebilirsiniz. Marksistlerin önemli özelliklerinden bir 
tanesi burjuvaziyi aşırı yüceltmektir. Marx-Engels ile başlayan ve 
Komünist Manifesto’nun yazıldığı dönemde doğal karşılanabilecek bu 
özellik sonraki yıllarda da sürmüş, kapitalizmin emperyalist aşamada 
yok olmaya mahkûm olduğunun ilan edildiği dönemde bile, Marksist-
Leninistler burjuvazinin çizdiği genel çerçeveden çıkamamıştır.  

Sürekli büyüme ve sürekli artan verimlilik temelinde üretim 
kapitalizme aittir. Marksist sosyalizm bunu kapitalizmin neden olduğu 
felaketli sonuçlara yol açmadan başarabileceğini sanmış, ancak 
yapamamıştır.  

Kapitalizmi ağır ve haklı olarak eleştirdiği zaman bile onun 
çerçevesinden çıkamayan Marksistlerin bu özelliği, günümüzde emper-
yalizmi lanetleyerek ve yücelterek sürmektedir. “Arap devrimleri”nden 
“bölücü kimlik hareketleri”ne kadar her alanda halkları manipüle 
edebilen emperyalizm (ve onun temelindeki tekelci kapitalizm), bunu 
gerçekten yapabiliyorsa eğer, gerçekten de yüceltilmeye layıktır!  

Sürekli olarak sınıftan ve emekçilerden söz edenlerin, her önemli 
olayı açıklarken onları hiçe saymaları ilginç bir durumdur.  

Yeni sosyal hareketler belirlemesindeki “yeni” sözcüğü açıklama 
gerektirir. İşçi sınıfı hareketi de sosyal bir harekettir ve sınıfın farklı 
kesimlerini barındırır. Sosyalist işçilerin yanı sıra, sosyal demokratlar, 
sağcılar, ırkçı ve faşist işçiler de, çok sayıda ülkede partileri ve 
sendikalarıyla işçi sınıfı hareketinde yer alırlar. Sosyalistlerin işçi 
sınıfı hareketinde çoğunluğu oluşturması az rastlanan bir durumdur.  
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Dünyanın her tarafı kaynıyor, olaysız bir ülke yok denilebilir. 
Her tarafta kimisi kitlesel protestolar gerçekleşiyor, çatışmalar 
yaşanıyor. Olaylara eskinin perspektifiyle bakıldığında üç önemli 
eksik görülüyor.  

Birincisi: İşçi sınıfı bu protesto hareketlerinin içinde ya çok az 
bulunuyor ya da çoğunlukta olduğu durumlarda bile önderlik yapması 
söz konusu olmuyor.  

İkincisi: Protesto hareketlerine katılanlar kapsamlı bir politik 
projeden yoksunlar. Geleceğe yönelik talepleri bulunmakla birlikte 
sosyalizmden ya da Marksist sosyalizmden söz edildiği söylenemez.  

Üçüncüsü: Protestolara katılan güçler ve protesto konusu sürekli 
değişiyor. Bir gün öğrenciler ve eğitim reformu, ardından banka 
çalışanlarının protestosu, ardından ücret anlaşmazlığı nedeniyle 
demiryolu işçilerinin grevi, nükleer santral yapımına karşı gösteri, 
yeni barajlar yapılmasına karşı protesto, vd.  

Protestolara katılanlar sürekli değişiyor, süreklilik ve homojenlik 
-eskiden alışmış olduğumuz oranda- bulunmuyor.  

Dünya genelindeki bu durumu “burjuvazinin ve emperyalizmin 
oyunları” olarak açıklamak, buna açıklama denebilirse tabii, mümkün-
dür. Açıklama konusundaki umutsuz denilebilecek bir başka çaba ise, 
protestoları eskiden bildiğimiz eksene oturtmaya çalışmaktır: İşçi 
sınıfının merkezde bulunması ve sınıfın partisinin de öncülüğü 
ekseni…  

Olmuyor ve olur gibi görünmesi için de bu kez olanları teorinin 
kalıplarına sığdırmak için zorlamalar başlıyor. İki örnek vermek 
gerekirse: 

İlki, Venezüella örneğidir. Bu ülkede Chavez’in partisi, petrol 
üretiminden elde edilen büyük geliri halkın refah düzeyini yükseltmek 
için kullanmaya başladı. Ek olarak da zor durumdaki Küba’ya ucuz 
petrol vererek bu ülke ekonomisine önemli katkı yapıyor.  

Bu ülkede petrol dışındaki sanayi üretimi cılızdır ve petrolden 
elde edilen büyük gelirle üretici sanayi kurulmasına da gidilmiyor. 
Petrol fiyatlarının bir süreden beri aşırı derecede düşük olması, RF 
gibi bu ülke ekonomisini de zora sürüklüyor.  

Petrol gelirinin halka çok sayıda hizmetin finanse edilmesi 
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yoluyla dağıtılması  tartışmasız iyi bir uygulamadır ama bunun 
sanayide yüksek verimliliğe dayanan, üretici güçlerin hızlı geliştiril-
mesini amaçlayan Marksist sosyalizmle ilgisi yoktur. Venezüella’da 
gerçekleşen ve adına “21. Yüzyıl sosyalizmi” denilen uygulama, 
gerçekte güçlü bir sosyal devletin kurulmasıdır. Bu sosyalizmin 
motoru işçi sınıfı da değildir.  

Bugünün koşullarında Venezüella’da devrim uzun bir süreç 
olacaktır ve güçlü sosyal devlet de buna yönelik önemli bir adımdır 
yönündeki değerlendirme doğrudur ve en azından olmayanı varmış 
gibi göstermekten de daha iyidir.  

İkinci örnek, sol yönetimin işbaşında olduğu Bolivya’dır. Bu 
ülkedeki millîleştirmelerin, yerli halkın haklarını tanıyan yasal 
düzenlemelerin motoru yine işçi sınıfı değildir. Bu ülkede “kimlik 
politikası”nın ağır bastığı ve yıllardır dışlanan yerlilerin sol yönetimin 
önemli destekçisi oldukları da belirtilmelidir.  

Bazı insanlar kendilerini bir yandan Marksist ya da Marksist-
Leninist olarak tanımlıyorlar, diğer yandan da Latin Amerika 
ülkelerindeki sosyalizm örneklerini gelecek için umut olarak görüyor-
lar. Bu nasıl iştir, anlamak mümkün değildir. Geleceğe umudunu 
yitirmemek için yeni örneklere ihtiyaç duymak ve bu arada da inanılan 
eski normları sürdürmeye çalışmak… Gittikçe zorlaşarak da olsa 
yapılmaya çalışılan budur ve bakalım daha ne kadar sürecektir?  

Sınıflarla sosyal hareketlerin ilişkisi 30 yıl öncesinde daha açıktı. 
Bunun nedeni sınıfların açık sınırlarla belirgin olması ve sınıf 
bilincine sahip kolektif özne olmanın da ülkelere göre değişmekle 
birlikte yaygınlığıydı. İşçi sınıfı belirlemesi yaygın olarak kullanılırdı 
ve bunun için sol görüşlü olmak da gerekmezdi. Bu sınıfın ekonomik 
ve politik temsilcileri vardı. Bunların kimisi 1970’li yıllardaki DİSK 
gibi sol, kimisi TÜRK-İŞ gibi sağ, kimisi de Almanya’daki DGB gibi 
sosyal demokrattı. İşçi sınıfının komünist, sosyalist, devrimci, bazı 
ülkelerde sosyal demokrat adını taşıyan partileri vardı. Sol sendika-
cılığın güçlü olduğu ülkelerde sınıf seçimde genellikle bu partiye oy 
verirdi.  

İşçi sınıfının yapısı o zaman da homojen değildi, farklı kesimleri 
vardı. İşçiler büyük üretim birimlerinde çalışıyor ve bu durum onların 
kolektif hareket-kolektif bilinç özelliklerini artırıyordu. İşçi kentleri ya 
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da kentlerde işçi mahalleleri yaygın olarak vardı. İşçi sınıfı çalışanlar 
ya da emekçiler kategorisinde çoğunluğu oluşturuyordu.  

O yıllara kadar işçi, sanayide ya da tarımda esas olarak beden 
gücüyle üretim yapan kişi demekti.  

1970’li yılların ortalarından başlayarak üretimin yapısı değişti, 
yirmi yıl kadar sonra bu değişim bütün kapitalist ülkelerde egemen 
duruma geldi. Üretim birimleri küçüldü, üretim süreci daha fazla 
parçalandı; ek olarak yeni işçiler (teknik elemanlar, sağlık ve eğitim 
işçileri, hızla gelişen ulaşım ve turizm işçileri gibi) de sınıfa katıldılar.  

İşçiler ve genel olarak çalışanlar sayıca azalmadı, tersine arttı 
ama sınıf içindeki gelir düzeyi ve sosyal konum gibi farklılıklar da 
büyüdü. Medya araçlarının gelişmesiyle birlikte eskiden zayıflayarak 
da olsa varolan işçi ve emekçilere özgü kültürel farklılık da ortadan 
kalkacak kadar azaldı. İşçi kentleri ortadan kayboldu ya da azaldı. Bu 
gelişmeler sonucunda ortak duygu ve ortak davranış temelinde 
şekillenen kolektif özne de zayıfladı. Bu durum ekonomik ve politik 
alandaki temsilcilerin zayıflamasına da yansıdı. Sendikalar ve sol 
partiler büyük güç kaybettiler.  

Bu gelişme sosyal bilimlerde sınıf kavramının az kullanılmaya 
başlanmasına da yansıdı. Buna karşı gösterilen tepki gerçekte 
çaresizliği yansıtıyordu. “Sınıftan kaçış”tan söz edilmeye başlandı, 
gerçekte ise sınıf analizi ve işçi sınıfı belirlemelerinin az kullanılması 
neden değil, sonuçtu. Sınıfsal yapının daha heterojen duruma 
gelmesinden kaynaklanıyordu ve bu durum sadece işçiler ve emekçi-
lerle ilgili de değildi.  

Burjuvazinin iç ilişkileri de değişti, burjuvazi içinde yeni güç 
dengeleri oluştu. Son olarak TAFTA örneğinde de görüldüğü gibi 
tekelci de olsa sonuçta ağırlıkla ulusal olan burjuvazilerin üzerinde 
uluslararası (transnational) burjuvazi oluştu. (Burada uluslararası 
teriminden ulusal olanların koalisyonunu değil, ulusları kesen bir 
gelişmeyi anlamak gerekir.) Orta burjuvazinin küçük bir kesimi 
üretim sürecindeki değişimle birlikte konumunu iyileştirerek tekellere 
yaklaştı, daha büyük bir kesiminin durumu ise kötüleşti, toplumsal 
statüsü geriledi.  

Burjuvazi içindeki kavgayı ülkemizde yıllardan beri kemalist 
işbirlikçi tekelcilerle “Anadolu kaplanları” arasında da görüyoruz. İşçi 
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ve emekçi sınıfların iç yapısındaki değişim gibi burjuvazinin değişimi 
ve yeni güç ilişkileri de her ülkede ayrıca incelenmelidir. Bu konuda 
genel belirleme yeterli değildir, özelin de incelenmesi gerekir. Bu 
konuda ilk olarak akılda tutulması gereken, üretim sürecindeki 
değişim ve diğer teknolojik ilerlemelerle birlikte ortaya çıkan 
heterejonleşme ile sınıflar içinde ve aralarında yeni güç ilişkilerinin 
kurulmasının sadece işçi ve emekçilere özgü olmadığıdır.  

İşçi sınıfının yapısı genişledi ve sınırları bulanıklaştı. İşçi sınıfı-
nın eskiden olduğu gibi ileri kesimlerinin (genellikle daha iyi eğitim 
görmüş ve görece yüksek ücret alan metal işçileri), geri kesimleri 
sürüklemesi görülmüyor. İşçi sınıfı artık kendisinin bile öncüsü 
olamayacak durumdadır. Sınıfın farklı kesimleri ayrı eylemlerle ayrı 
ayrı haklarını arıyor, aralarında -bazen- dayanışma da oluyor, ama 
genellikle bu bile görülmüyor.  

Üretimin ve sınıf yapısındaki değişime neo liberalizmin bireysel-
leşme anlayışının etkin olmasını da eklemek gerekir. Hayek’in 
belirlemesiyle temel olan bireydir, toplum yoktur. Bireyin toplumu 
ailesi kadardır (akrabalığın önemli olduğu ülkelerde ailenin sınırları 
genişleyebilir).  

Son 20-25 yıllık toplumsal pratikte ise ancak bir oranda böyle 
oldu denilebilir. Sınıf kimliği geriye düşmekle birlikte insanlar yine de 
aileden daha geniş bir kolektif kimliğe sahip oldular. Ülkemizden 
örnek verirsek; işçi ve emekçi kimliklerinin yerine Kürt, Alevi, kadın, 
Müslüman gibi kimlikler ön plana çıktı (ülke dışında ise göçmen). İşçi 
sınıfında eskiden görüldüğü gibi bu kimliklerde de iç bölümler 
bulunuyor; işçi ama hangi işçi ya da Kürt ama hangisi gibi.  

Bu temelde yeni sosyal hareketlerin özellikleri daha kolay 
anlaşılabilir.  

Bu hareketler bünyelerinde tek sınıfı değil, sınıflar bileşkesini 
barındırırlar. Örnek olarak Aleviliği alırsak; “Alevilere eşit haklar 
tanınsın” talebi geniş ve önemli bir taleptir. Alevi işçi de Alevi 
burjuvazi de aynı talebi savunur. Bu talebin içeriği ve nasıl gerçekleş-
tirilebileceği konusundaki farklılıklar aynı talebi savunan farklı 
örgütlerde şekillenir.  

Gezi’nin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Farklı sosyal 
hareketlerin “yaşadığım yere ve hayat tarzıma dokunma” talebiyle bir 
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araya gelmesidir Gezi. Çalışanlar kitlenin ağırlıklı kesimini oluşturur-
ken, işsizler ve öğrenciler de harekete katılmıştır. Gezi’nin sınıfsal 
yapısı heterojendir, katılımcıları da oldukça çeşitlidir. Kadınlardan 
anti kapitalist Müslümanlara, LGBT’lilerden işsizlere, öğrencilerden 
Kürtlere kadar geniş bir kesim vardır.  

Yeni sosyal bir hareketi sınıf hareketine dönüştürmek mümkün 
değildir, böyle bir dönüşüm onun yapısına aykırıdır ve ancak, o da 
gerçekleşebilirse, büyük bir parçalanmayla olabilir. Bileşenlerin 
bırakın kendi aralarında anlaşmayı, her bileşenin kendi içinde 
anlaşması bile mümkün değildir. Örnek olarak Gezi’de yer alan 
kadınları verirsek; AKP’nin kadın karşıtı politikasını reddetmek, 
bunun yerine neyin konulması gerektiği üzerinde anlaşmayı gerek-
tirmez.  

Gezi’yi dönüştürme çabaları zamanla eriyerek kayboldu, yerini 
“yeni bir Gezi gelecek” umuduna bıraktı. Gezi’nin büyük bir yeni 
sosyal hareket özelliğini anlayamayanları, orada daha da büyük bir 
hayal kırıklığı bekliyor.  

 
7. NASIL BİR TOPLUM İSTİYORUZ?  
 
Bu başlığa gelinceye kadar çok sayıda konuda analiz yapıldı ve 

bunların temeli de insanlığın 20. Yüzyılda yaşadığı büyük tecrübeye 
dayandırılmaya çalışıldı. 20. Yüzyılın başındaki ve sonundaki 
dünyalar birbirinden çok farklıdır. Yüzyılın başında teoride varolan 
ama henüz yaşanmamış olan sosyalizm, yüzyılın içinde kitaplarda 
yazıldığı gibi olmasa da 74 yıl yaşandı ve hiç de iyi sonuçlanmadı.  

İktidardaki sosyalizmin tarihini atlayarak geleceğe yönelik ciddi 
bir analiz yapılamaz. “Yaşanılan Marksist sosyalizm değildi” 
denilebilir, ama hiç uygulanamamış bir teoriyi insanlığın geleceği için 
umut kabul etmek ancak varsayımlarla mümkündür. Anti kapitalist 
toplum (sosyalist belirlemesini kullanmıyorum çünkü hem büyük 
prestij kaybına uğradı hem de birbirinden hayli farklı anlamlara 
gelebiliyor), kitaplarda anlatılanlardan farklı, başka bir deyişle reel 
olacaktır. Marksist sosyalizm anlayışı hayata geçebilseydi eğer, ne 
kadar büyük sorunlarla karşılaşacağı yazının başlarında açıklanmıştı.  
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Kapitalizmi aşan bu anti kapitalist toplumun kendi yasallıkları 
olacaktır. Bu toplumun hedefi komünizm değildir, komünist toplumun 
ilk aşaması da değildir.  

Komünist toplumda, klasik tanıma göre; herkesten yeteneğine 
göre, herkese ihtiyacı kadar ilkesi geçerlidir. Günümüz dünyasında 
burada iki büyük sorun vardır:  

Birincisi; insan ihtiyacının sınırı yoktur, ihtiyaçlar karşılandıkça 
başkaları ortaya çıkar, ihtiyaç sürekli yenilerini üretir. İnsanın 
olabilecek bütün ihtiyaçlarını karşılamak iddiasındaki komünist 
toplum, gelişmiş bir tüketim toplumudur. Üretim o denli gelişmiştir 
ki, her çeşit ihtiyaç karşılanabilir, yenileri çıkınca onlar da karşılana-
bilir.  

Yeryüzü bu düzeyde bir tüketimi kaldırabilecek durumda 
değildir. Sınırsız tüketim, sınırsın üretim demektir ve ne kadar çevreci 
yapılırsa yapılsın gezegenimiz böyle bir üretim ve tüketimi kaldı-
ramaz.  

Geçmişte konunun tartışılması sırasında, gelecekteki toplum 
insanlarının sınırsız üretim ve tüketim konusunda dikkatli olacakları, 
doğayı zorlamayan sınırlar içinde kalacakları karşı düşünce olarak 
savunulmuştu. Bu durumda klasik tanım değişmekte ve komünizmin 
anlamı farklılaşmaktadır. Konumuz ise çok kullanılan bilinen tanımla 
ilgilidir.  

İkincisi; Marksist sosyalizmde olduğu gibi üretici güçlerin hızla 
geliştirilmesi artık gerekmiyor. 19. Yüzyıl ortasında ve 20. Yüzyıl 
başında kapitalizm dünya çapında egemen değildi, bugünkü kadar 
gelişmemişti. Üretim, insanlığın dünya çapındaki asgari ihtiyaçlarını 
bile karşılamaktan uzaktı. Bu durum yaklaşık 20 yıldır tarihe karıştı. 
Toplam üretim insanlığın asgari değil, geniş asgari ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek durumdadır.  

Asgari ihtiyaç, yaşamak için gerekli olan en az demektir ve 
yeterli yiyecek, içecek su, asgari barınma ve giyimi içerirken; geniş 
asgari ihtiyaç kavramında bunlara asgari eğitim, sağlık hizmeti ve 
gelecek güvencesi de eklenir. Üretimin -hizmetler dahil- ulaşmış 
olduğu düzey -dünya çapında- insanlığın geniş asgari ihtiyaçlarını 
karşılayabilir. Durum bu olmakla birlikte dağılım son derece denge-
sizdir; bazı bölgelerde insanlar açlık içindeyken, bazılarında büyük 
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israf vardır.  
Devrimci bir yönetimin ilk hedefi, ülkedeki herkes için geniş 

asgari ihtiyaçların sağlanması olmalıdır. Zaman içinde bu ihtiyaçların 
içeriği genişleyebilir. Ek olarak, eğitim ve sağlık gibi temel hizmet-
lerin ücretsiz olmasının sağlanması da önemlidir.  

Bunların yapılması üretim araçlarında özel mülkiyet ve maksi-
mum kazancı hedef alan üretim faaliyeti, kısacası kapitalizm koşul-
larında mümkün değildir.  

Üretim araçlarında özel mülkiyet hangi oranda kaldırılacak 
(geniş oranda kaldırılması zorunlu ama bu genişlikten ne anlıyoruz) ve 
yerini ne oranda kamu mülkiyeti, kooperatif mülkiyet ya da yerel 
komünal mülkiyet alacaktır; küçük üretimin genel üretim süreciyle 
bütünleşmesi nasıl olacaktır; bunların ve benzeri konuların bugünden 
belirlenmesi gerekmiyor.  

Önemli olan kapitalizmi yok etmek değil, yeniden üremesini 
engellemektir. Kapitalizmi üretim araçlarında özel mülkiyetten ibaret 
sanıyorsanız; bu özel mülkiyetin kalktığı ve eğitim sisteminin de buna 
göre değiştirildiği koşullarda, diyelim yirmi yıl sonra, kapitalizmin 
ortadan kalkmış ve eski alışkanlıkların da unutulmuş olması gerekir; 
ne ki, böyle olmadığı görüldü.  

Yeni insanın oluşması için koşulların buna uygun olarak 
değişmesi yetmez, okulla sınırlı olmayan uygun eğitim gereklidir. 
(Bkz. Che Guevara yazısı)  

Ülke güçlü kapitalist ülkelerle birlikte yaşamak zorunda 
olduğundan, sadece bu nedenle bile, kapitalizmle mücadele aralıksız 
sürmek zorundadır. Bu mücadeleyi “devrimci sınıfların diktatörlüğü” 
ve “sürekli sınıf mücadelesi”nin sürdüğü koşullar olarak görmek 
yetersizdir ve hatta yanlıştır. 1960’lı yıllarda SBKP’yi sosyalist 
toplumda devrimi sürdürmediği için eleştiren ÇKP’nin ÇHC kapi-
talizmine önderlik yapacak konuma gelmesi tarihin ironisi olsa 
gerektir.  

Burada Kürt Özgürlük Hareketi tarafından çözüm olarak getiri-
len “komünal mülkiyet” üzerinde de durmak gerekir. Yerel düzeyde 
kazancın ve tekelleşmenin sınırlandırılması gerçekleşebilir; ne ki, 
buradan genellemeye gitmek doğru değildir. Reel sosyalizmde büyük 
olanın (Grossplan ya da beş yıllık büyük planlar) çalışmaması, 
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insanlarda yerele kaçış başlattı. Hem üretim hem de demokratik işleyiş 
konularında küçüğün erdemi keşfedildi ve küçük genelleştirilerek 
büyüğe ulaşılabileceği sanılıyor.  

Bu düşünce yanlıştır ve toplum bilimlerin değişik alanlarında 
görülen tipik bir yanlıştır. Sosyal psikolojide toplum, yıllarca çok 
sayıda birey olarak görülmüş ve birey sayısının çoğalmasının 
psikolojiyi de değiştirdiği yıllar sonra anlaşılabilmiştir.  

Benzeri bir yanlışı komünistler sık olarak tekrarladı. Paris 
Komünü’ndeki kendini yönetme ve yerel demokrasi deneyi, küçük 
birim için (belediye) söz konusudur. Ölçeği büyüttüğünüz zaman 
küçükte olmayan sorunlarla karşılaşırsınız.  

Lenin, Almanya posta teşkilatının çalışmasını sosyalist ekonomi 
için örnek olarak verir. Böyle bir teşkilatın önemli bir kültür düzeyini 
de gerektirdiğini, aksi durumda çalışmayacağını bir tarafa bırakalım… 
Ekonomide önemli bir tekelin böyle çalışması, bütün ekonominin de 
böyle çalışacağı anlamına gelmez.  

Genelleme yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Küçük ölçekte 
yürüyen bir sistemin, büyükte de aynı şekilde yürüyeceği “doğal bir 
doğru” olarak görülemez. Buna rağmen üretimde ve demokratik 
işleyişte büyüğü düşünmek, kendimizin ve dünya çapında başkalarının 
deneylerinden faydalanarak çözüm üretmek zorundayız.  

Komünal üretimin önemli eksikliği, yereli kurtarıcı olarak 
görmesi ve geneli de “genişlemiş yerel” gibi düşünmesidir. Ortadoğu 
dışındaki ülkelerde bu konuda yaşanmış önemli deneyleri ise hiç 
dikkate almamasıdır.  
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8. SONUÇ  
 
40 Yıl Sonra TDAS, daha kısa olması planlanmasına rağmen, 

kırk yıl öncesindekinin boyutlarına yaklaşık olarak ulaştı. 40 yıl 
aralıklı metinler yazıldıkları dönemlerdeki dünyalar birbirinden çok 
farklı olmasına karşın, çözümleme tarzı aynı kaldı: Geneli anlamı-
yorsanız, özeli anlayamazsınız. Somutlanırsa; emperyalizmin içinde 
bulunulan dönemdeki özelliklerini anlamadan, bölgenizi ve ülkenizi 
anlayamazsınız.  

Geneli anlamak, otomatik olarak özeli de anlamak değildir. 
Özelin özgünlüğü vardır ve aynı genel içinde farklı özeller olabilir. 
TDAS’ın 40 yıl önceki versiyonunda bu özellik eksik bırakılmıştı; 
ilkinin devamı olan ve esas olarak ülke tarihini inceleyecek ikincisinin 
yazımı planlanmıştı, ama yapılamadı.  

40 Yıl Sonra TDAS’ta alt emperyalizm, anti kapitalist demok-
ratik devrim, örgütlenme anlayışı, solun kendi tarihinden kurtulması 
ve yeni sosyal hareketler gibi bölümlerle ilkindeki eksiklik bu kez 
tekrarlanmadı.  

Metni bir çıkış noktası olarak değerlendirmek uygun olur. Temel 
ilkeler belirtilmiş ve bunlara uygun -bazıları ayrıntılı- analizler 
yapılmıştır ama yine de üzerinde az durulmuş ya da hiç durulmamış 
konular kalmıştır: Kürtler, Ermeniler ve ülkemiz tarihinin “suç 
dosyası”, islamiyetin genel ve bize özgü özellikleriyle solun bu konu-
daki yaklaşımı, yenilik ve gelenek ikilemindeki tarihimiz ve eklene-
bilecek başka konular metinde yer almamıştır. Keza yeni sosyal 
hareketler bölümü daha ayrıntılı yazılabilir ve 1980’li yıllardan 
2010’lu yıllara kadar geçen zamanda sosyal hareketlerin periyodları, 
değişen özellikleri ve küresel ölçekteki iç bağlantıları üzerinde 
durulabilirdi.  

Ülkemizle ilgili konular arasında “AKP ve politika”nın önemle 
incelenmesi gerekir. “Neo liberal İslamcılık” belirlemesi doğru 
olmakla birlikte AKP’yi tanımlamakta yetersizdir. Bu parti, politika-
da, Cumhuriyet tarihinde Atatürk döneminden sonraki en yetkin 
çizgiyi temsil ediyor. Sergiledikleri büyük acemilikler de bulunmakla 
birlikte bunu belirtmek gerekir. Politikayı ekonomiye indirgemenin 
insanları anlayışsızlık hatta aptallığa sürükleyebildiği bir dönemde 
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yaşıyoruz. Aynı anlayışsızlığın bir başka çeşidi, politikayı birtakım 
numaralar yapmaya indirgemektir. Politika; mevcut koşullarda, kendi 
çıkarın için mümkün olan en iyiye ulaşmak amacıyla, içerde ve 
dışarıda, dostlar ve rakipler arasında, kimisiyle birlikte kimisine karşı 
olarak uygun çizgiyi bulmak ve izlemektir.  

Solun, sadece ülkemizde değil, politika teorisine ciddi olarak 
ihtiyacı bulunuyor.  

TDAS’tan sonra geçen kırk yılın (1975-2015) önemli bölümü 
gericiliğin yükselmesiyle karakterize olur. Neo liberalizmin sadece 
reel sosyalizme karşı değil sosyal demokrasiye karşı da zafer 
kazandığı, reel sosyalizmin çözülerek tarihten çekildiği, ulusal kurtu-
luş savaşlarının neredeyse sona erdiği, sendikaların ve işçi hareketinin 
gücünün büyük oranda gerilediği ve kapitalizmin zaferini bir kere 
daha ilan ettiği yılları yaşadık.  

Bu durum yavaş da olsa değişti. Gelecek için büyük umutlar 
beslenmesine neden olacak gelişmeler halen bulunmamakla birlikte, 
karanlık eskisi kadar koyu değildir ve gittikçe açılmaktadır.  

Kapitalizme karşı mücadeleye biz de kendi katkımızı yapacağız. 
Bu katkının ilk adımı, neye karşı mücadele ettiğini anlamaktır ve bu 
uzun yazının amacı da buna katkı yapmaktır.  

Bu yazıda üzerinde yeterince durulmayan konulardaki açılımlar 
da yapılmak zorundadır, ama önce genelden başlamak gerekiyordu ve 
yazının amacı da bu başlangıcı yapmaktır.  

 
Aralık 2014  
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RUS	DEVRİMİNDEN	ÇIKAN	DERSLER	
Engin Erkiner 

 
 

ÖNSÖZ 
 
Rus Devriminden Çıkan Dersler’i 1973 yılının yaz aylarında 

yazmaya başladım. 1974 ilkbaharında bitti. O zamanki teknik uyarınca 
mumlu kâğıda daktiloyla yazmıştım ve Ankara Emek Mahallesi’nde 
birlikte politik çalışma yürüttüğümüz üç arkadaşın kaldığı evde teksir 
makinesiyle basıldı. İlk baskı 300 tane kadardı. 1975 yazında basılan 
TDAS-1 (Türkiye Devriminin Acil Sorunları) da bu kadar çoğaltı-
lacaktı. Neden 300, diye sorulacak olursa, iki neden belirtilebilir: O 
günün koşullarında gizli basılan ve dağıtılan bir broşürün çok sayıda 
çoğaltılması uygun değildi ve kullanılan mumlu kağıt, bu sayıya 
ulaşıldıktan sonraki baskıda iyi sonuç vermiyordu. O yılların 
Ankara’sına fotokopi makinesi daha gelmemişti. İki yıl sonra sınırlı 
sayıda kırtasiyecide bulunan fotokopi makinesiyle böyle bir broşürü 
çoğaltmak da hiç uygun olmayacaktı.  

Broşürün basılmasından 40 yıl (1974-2014) sonraki bu önsözde 
konuyu iki yönden inceleyeceğim: Broşürün teorik gelişmemizdeki 
önemi ve o yıllarda solda yürütülen tartışmalara uygun içeriği.  

Rus Devriminden Çıkan Dersler, yazılmaya başlandığı yıl henüz 
bulunmayan (1973), sonraki yılda kurulan ve daha sonra Acilciler diye 
anılacak örgütün teorik gelişmesinin başlangıcı sayılır. O yıl esas 
olarak ODTÜ ve Ankara’da yoğunlaşmış, THKP-C’nin çizgisini savu-
nan ve yakında çıkması beklenen afla hapistekilerin tahliye olmasını 
bekleyen bir gruptuk. Aynı çizgiyi savunduklarına inandığımız (bir-iki 
yıl sonra fena halde yanıldığımızı görecektik) bu insanlar çıktılarında, 
dışarıda o yılların yoğun polis baskısı koşullarında oluşturulmuş 
küçük de olsa bir grup bulacaklardı.  

Bu broşür neden yazıldı? 1971 başında Ankara’da Baylan 
Matbaası’nda basıldıktan hemen sonra polisin el koyduğu Kesintisiz 
Devrim 1 yazısının daktilo ile çoğaltılmış bir örneği elimizde vardı. 
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Mahir Çayan’ın Kesintisiz Devrim 1 yazısı esas olarak Rus devrimi 
üzerineydi ve o zaman Rus Devriminden Çıkan Dersler’i yazmanın ne 
gereği vardı? Bu soru “TDAS’a ne gerek var, Kesintisiz Devrim II-III 
var ya” sorusunun öncelidir denilebilir.  

Bu broşür yazılmasaydı TDAS yazılamazdı. Burada sorun 
sadece TDAS’ın yazılmasıyla sınırlı değildir. Grubun çekirdek 
kadrosu anlayış olarak hazır olmasaydı, TDAS’ı kabul etmez, “ne 
gerek var, yazılması gereken yazılmış zaten” derdi. Böyle bir kafa 
yapısına sahip olunduğunda ne TDAS ne de Mevcut Durum ve 
Devrimci Taktiğimiz  yazılamaz ya da yazılsa bile benimsenmezdi.  

Rus Devriminden Çıkan Dersler teoriyle sürekli uğraşmamızın, 
onu geçmişi tamamlamak ve aşmak için kullanmamızın ilk adımıdır.  

İkincisi; 1917 Ekim devrimi “Kısa 20. Yüzyıl”ın (1914 veya 
1917-1991) başlangıcı olarak alınır. Birinci Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla “Uzun 19. Yüzyıl” (1789-1914) ve Avrupa’daki eski 
düzen sona erer. 1917 devrimi, 1914-1918 arasındaki büyük yeniden 
paylaşım savaşı olmadan düşünülemez. Bu ilk sosyalist devrim solun 
dünya çapındaki gelişmesini hızlandırmakla birlikte, 20. Yüzyılın 
sonraki yıllarında bu devrimin taklit edilmeye çalışılması sola önemli 
zarar da verdi. Sovyet devrimi; büyük kentlerde ya da sanayi 
merkezlerinde işçi sınıfı arasında çalışmanın esas alınması ve grev, 
genel grev gibi değişik eylemliliklerin ardından gelen ayaklanmayla 
iktidarın ele geçirilmesiyle karakterize olur.  

Aynı anlayışın Çin’de de uygulanmaya çalışılması, 1925 Kanton 
ayaklanmasında binlerce işçi ve komünistin öldürülmesiyle sonuç-
lanır. Çin Komünist Partisi’nin büyük kentlerden kırsal alana çekil-
mesi bu başarısızlıktan sonradır.  

İlk bakışta Çarlık Rusyası da Çin de sanayinin az sayıda 
merkezde toplandığı yarı feodal ülkelerdir. İki ülkede de köylülüğün 
toprak sorunu vardır. Çarlık Rusyasının zayıf da olsa emperyalist, 
Çin’in ise yarı sömürge olduğu unutulursa, iki ülke arasında önemli 
benzerlikler bulmak mümkündür.  

Ekim devrimi sadece yeni devrimlerin değil, sosyalistler arasında 
bu devrim hakkında farklı değerlendirmelerden doğan mücadelenin de 
yolunu açtı. Stalin-Troçki isimlerinde simgelenen farklı çizgilerin 
mücadelesi Bolşevik Partisi içinde bir dönem önem taşıdı, ama başka 
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ülkelerde sosyalist hareketlerdeki etkisi zayıf oldu. Bu ülkelerdeki 
sosyalist hareketlerde asıl iç mücadele konusu; işçi sınıfı mı yoksa 
köylülük mü, kentler mi yoksa kırlar mı, sorularında ortaya çıkıyordu.  

1960’lı yıllarda bu sorular bizim gibi dışa bağımlı kapitalist 
ülkelerde sosyalist hareket içindeki önemli tartışma konularından 
birisini oluşturdu.  

Silahlı mücadele ya da genel olarak hakim mücadele biçimi de 
bu sorulara verilecek cevaplarla doğrudan bağlantılıydı; uzun süreli 
silahlı mücadele mi (öncü savaşı ve halk savaşı), yoksa kısa süreli mi 
(ayaklanma); kısa sayılabilecek hazırlık döneminden sonra başlana-
bilir mi, yoksa silahlı mücadele ancak gelişmiş bir kitle çalışması 
temelinde mi yükselebilir?  

Sosyalist harekette bu konudaki şiddetli tartışma örneğini 1960’lı 
yıllarda Latin Amerika ülkelerinde açık olarak görmek mümkündür. 
Bölge ülkelerindeki Sovyetçi komünist partileriyle Küba Komünist 
partisi ve Che Guevara arasında karşılıklı suçlamalara kadar giden 
şiddetli bir tartışma vardı.  

1917 sonrasında, Kızıl Ordu desteğiyle gerçekleşenler hariç, 
hiçbir sosyalist devrim Sovyet örneğine uymadı; ne Çin, ne Vietnam 
ve ne de Küba…  

Sovyet devrimi, yarı feodal bir ülkede gerçekleşmesi nedeniyle, 
Gramsci’nin sözleriyle nasıl “Kapital’e karşı devrim” ise; Çin, 
Vietnam ve Küba devrimleri de “Ekim devrimine karşı devrim”diler. 
O devrimin çizgisine uymamışlardı.  

Sovyet devrimi nasıl oldu ve neden bir benzeri daha 
gerçekleşmedi? Bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadan ne klasik halk 
savaşının ne de silahlı propagandayı temel alan THKP-C çizgisinin 
savunulması mümkün değildi.  

Rus Devriminden Çıkan Dersler (Sovyet değil Rus devrimi 
denmesinin nedeni Mahir Çayan’ın da aynı deyimi kullanması 
nedeniyledir; devrimin iki merkezi Petrograd ve Moskova, Rusya’da 
olduğu için yanlış da sayılmaz) broşürü, bu devrimin özgünlüğünü, 
hangi koşullarda gerçekleştiğini ve o koşullar (en önemlisi dünya 
savaşıdır) dışında neden tekrarlanamayacağını ortaya koymak 
iddiasındaydı.  
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Broşürün içeriğiyle ilgili olarak da iki noktayı belirtmek gerekir:  
Birincisi; partinin hangi koşullarda ve nasıl kurulacağı konusu o 

dönemdeki THKO anlayışına karşı yazılmıştır. Parti kurmayı pasifizm 
olarak gören ve “mücadelenin kızıl alevleri içinden doğacak örgüt”ten 
yana olan THKO’nun bir kesimiyle o dönem Ankara’da bağlantımız 
vardı. Karşılıklı olarak ama küçük oranda dayanışma içindeydik. 
Birbirimizle ilgili düşüncelerimiz 1970’den beri pek az değişerek 
sürüyordu. Onlar bizi “yazı yazmaya meraklı pasifistler”, biz de onları 
“eylemden başka şey düşünmeyen heyecanlı tipler” olarak görüyor-
duk.  

Kartal-Maltepe cezaevinden kaçarken ve Kızıldere’de gerçek-
leşen THKP-C ve THKO arasındaki ittifakın daha alt kademede 
karşılığı yoktu.  

İkincisi; broşürde “Ekim Devrimi’nin temel olarak bir burjuva 
devrimi olduğu gerçeğine bugüne kadar ülkemizde dikkat 
edilmemiştir…” deniliyor. Bu konuda Lenin’in İşçi ve Köylü İttifakı 
adı altında toplanan yazılarından bir alıntı da yapılıyor:  

“1917 Ekim’inde, biz, iktidarı bütün köylülükle birlikte ele 
geçirdik. Sınıf mücadelesinin köylerde henüz gelişmemiş bulunması 
ölçüsünde bu, bir burjuva devrimiydi.”  

Ekim Devrimi’nin temel olarak bir burjuva devrimi olması 
konusu açılıyor ve buradan anlaşılması gerekenin; bir ülkede sosyalist 
devrim yapılabilmesi için, demokratik devrimin tamamlanmış 
olmasının gerekli olmadığı, demokratik devrimin sosyalist bir iktidar 
altında da tamamlanabileceği belirtiliyor.  

Bunlar doğru ve önemli konular, hele de o yıllardaki ülkemiz 
solu için…  

Ne ki, konunun daha fazla açılması gerekirdi.  
Ekim devrimi büyük kentlerde, Petrograd ve Moskova’da 

sosyalist bir devrimdir. Burjuvaziyi devirmiştir ama bu burjuvazi -
ülkeyi yöneten burjuvazi olmakla birlikte- yarı feodal ülkedeki 
burjuvazinin küçük bir bölümüdür. Kırsal alandaki zayıf tarım 
burjuvazisi toprak devrimini uygulayan Bolşeviklerle birlikte 
davranmış, bu alandaki sınıf mücadelesi ancak bir yıl kadar sonra 
keskinleşmeye başlamıştır.  
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1917 Ekim Devrimi’nin başlıca iki uygulaması savaşı bitirmek 
ve toprak devrimi olmuştu. Bunların ikisi de burjuva demokratik 
karakterde uygulamalardır, ama hayata geçirilebilmeleri için iki büyük 
kentte burjuvazinin devrilmesi gerekmiştir. Lenin’in de belirttiği gibi, 
“gerçek proletarya devrimi köylerde ancak 1918 yazında” 
başlayacaktı.  

Bu konunun daha ayrıntılı incelenmesi gerekirdi.  
Rus Devriminden Çıkan Dersler’in yazılmasından 36 yıl sonra, 

2009 yılında, Lenin ile ilgili uzun bir inceleme yazmak fırsatım oldu. 
Vladimir İlyiç Ulyanov başlıklı bu inceleme Etik Yayınları tarafından 
çıkarılan “1900’den Günümüze Büyük Düşünürler” kitap dizisinin ilk 
cildinde (sayfa 3-58) yayınlandı. Göz atmanızı tavsiye edebilirim.  

 
Engin Erkiner 
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RUS DEVRİMİNDEN ÇIKAN DERSLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
GİRİŞ  
 
Ülkemizdeki devrimci hareketin bugünkü durumunda Rus 

Devrimi üzerine değil de, hareketimizin acil görevleri ve Türkiye 
devriminin geleceği üzerine görüşlerimizi belirtmek akla daha yakın 
gelebilir. Ancak unutulmaması gerekir ki, devrimci teori oportünizmle 
mücadele içinde gelişir. Çağdaş oportünizmin maskesinin 
düşürülmesi, Türkiye ve dünya devriminin sorunlarının çözümlenmesi 
için Rus Devrimi’nin iyi anlaşılması kesinlikle gereklidir. İstisnasız 
bütün pasifistler şu veya bu şekilde Rus devrimine sığınırlar, Lenin’i 
kendi sapmalarına dayanak yapmaya çalışırlar. Bu bakımdan Rus 
Devrimi’nin temelinde yatan karmaşık etkenleri iyi anlamak, Rus 
Devrimi’ne özgü niteliklerle bütün devrimler için genelleştirilebilecek 
özellikleri dikkatle ayırmak gerekir.  

Rus Devrimi’ni başlıca üç bölümde inceleyeceğiz:  
1 – Rusya’nın Gelişimini Farklı Kılan Etkenler  
2 – Devrim Teorisi-Parti Teorisi-Çalışma Tarzı  
3 – Rus Devriminin Genel Gelişim Çizgisi 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
RUSYA’NIN GELİŞİMİNİ  

FARKLI KILAN ETKENLER 
 
 
III. Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme 

dönüşmesi, emperyalizmin sürekli bunalımlar 
döneminin başlangıcı:  

 
1860’lardan itibaren serbest rekabetçi kapitalizm, tekelci 

kapitalizme dönüşmeye başlamıştır. Ekonomik buhranlar, yeni 
bilimsel ve teknik buluşlar ve banka sermayesinin sanayi yatırımlarına 
yönelerek sanayi sermayesi ile bütünleşmesi (mali oligarşinin doğuşu) 
küçük işletmeleri silmiş, ekonomide tröstlerin ve kartellerin 
egemenliğini sağlamıştır.  

Tekelci kapitalizm döneminde sermayenin organik bileşiminin 
artması sonucu kâr oranının eğilimli düşüşü ve iç pazarın doyma 
noktasına erişmesi tekelleri ulusal sınırlarının dışında yeni pazarlar 
aramaya zorladı. Tekellerin elindeki sermaye fazlası sömürge ülkelere 
kanalize edildi. Emtia ihracına dayanan eski tip sömürgecilik 
politikası, yerini sermaye ihracına dayanan emperyalist sömürgeciliğe 
bıraktı. Dünya tekeller tarafından paylaşıldı, nüfuz bölgelerine ayrıldı.  

Sermayenin ulusal sınırları aşarak bütün dünyaya yayılması 
diyalektik bir bütün içinde değerlendirilmesi gereken şu sonuçları 
doğurdu:  

III- Sömürge ülkelerdeki yatırımlarda sermayenin organik 
bileşimi düşük ve işçilik de ucuz olduğundan kâr oranı 
yüksektir.  

Böylece sömürge ülkelerden Pazar ve yatırım alanı olarak 
faydalanan tekeller toplam kâr oranını artırdılar.  

2- Kapitalizmden doğup gelişen tekel artık onun ölümünü ifade 
etmektedir. Tekelci kapitalizm, üretimi yoğunlaştırarak, küçük 
işletmeleri yıkarak ve belli ölçüde planlı üretime geçerek sosyalizme 
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iyice yaklaşmıştır. Özellikle 1857-1960 ekonomik krizinden sonra 
kapitalizmin üretici güçleri geliştirdiği, toplumda burjuva anlamda da 
olsa refah sağladığı yükselme dönemi artık sona ermiştir. 
Emperyalizme dönüşen kapitalizm artık üretici güçlerin gelişimini 
engellemekte, frenlemektedir. Üretim sürecinin sosyal niteliği ile 
üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişki keskinlik 
kazanmıştır.  

“Emperyalizmin neden can çekişen kapitalizm olduğu, 
sosyalizme geçit teşkil ettiği kolayca anlaşılabilir; kapitalizmden 
doğup gelişen tekel, artık kapitalizmin ölümüdür. Ve onun sosyalizme 
geçişinin başlangıcıdır.”( Lenin)  

Tekelci burjuvazi metropollerde keskinlik kazanan emek-
sermaye çelişkisini biraz olsun yumuşatabilmek için, sömürgeler 
sayesinde artan toplam kâr oranı sonucu elde ettiği fazla artı-değerin 
bir kısmını dağıtarak, güçlü bir işçi aristokrasisi yaratmaya ve böylece 
işçi hareketini bölmeye ve zayıflatmaya çalışmıştır. Örneğin bu 
dönemde en geniş sömürgelere sahip olan İngiltere’de aristokrat 
işçiler, toplam işçi sayısının %15’ini meydana getirmektedir.[1]  

3- Sermaye ihracına dayanan yeni tip sömürgecilik, sömürge ve 
yarı-sömürge ülkelerde emperyalist baskı ve sömürünün daha da 
artmasına neden olmuştur. Böylece bu ülkelerde anti-emperyalist millî 
bilinç uyanmış ve sömürge kurtuluş savaşları hız kazanmıştır.  

4- Serbest rekabetçi dönemde belirgin olmayan kapitalizmin 
sıçramalı ve dengesiz gelişim kanunu tekelci dönemde bütün 
açıklığıyla ortaya çıktı. Bilimsel ve teknik buluşlar ve bunların 
üretime uygulanması diğerlerine göre nisbeten geri olan bir kapitalist 
ülkenin, sıçramalı bir gelişme ile ileri ülkelere yetişmesi sonucunu 
veriyordu. Böylece devletler arasındaki güçler dengesi değişiyor, eski 
güç dengesine göre paylaşılan sömürgelerin yeniden paylaşılması 
zorunlu hale geliyordu. Sömürgelerin yeni güç dengesine göre 
paylaşılmasının tek yolu emperyalistlerarası yeniden paylaşım 
savaşlarıdır.  

“Bunun doğal sonucu, emperyalist cephede yarıklar açılması ve 
bu açılan gediklerde sosyalizmin zaferinin mümkün olmasıdır.”[2] 

“Ve artık tarihsel bir dönem geride kalıyordu. Tarih yeni bir 
sayfasını çeviriyordu. Bu yeni sayfanın başlığı, proleter devrimler 
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çağıdır. “Barış” dönemi artık geride kalıyordu. Artık proleter 
devrimcilerinin dünyayı yorumlamaktan, değiştirmeye geçecekleri, 
herşeyin altüst olacağı, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımlarını 
yaşamaya başlayacağı dönem başlıyordu”.”[3]  

Emperyalist dönem, kapitalizmin sürekli buhranlar çağıdır. 
Ancak sürekli buhran, kesiksiz buhran değildir. Bu, kapitalizmin 
öldürücü buhranının zaman zaman kesilmesi fakat yok olmaması 
demektir. Sürekli buhranın temeli kapitalizmin objektif gelişme 
kanunlarıdır. Kapitalizm iç dinamiği gereği tekelci kapitalizme 
dönüşmüş ve yine zorunlu olarak sermaye ulusal sınırları aşarak bütün 
dünyaya yayılmıştır. Burada iki şeyi karıştırmamak gerekir: 
Kapitalizm, emperyalizme dönüşmesiyle sürekli ve genel bunalımlar 
çağına girmiştir. Ancak emperyalizmin genel bunalım dönemleri 
sınıflandırılırken I. Bunalım döneminin I. Yeniden paylaşım 
savaşından sonra başladığı kabul edilir. Burada bir çelişki yoktur. 
Emperyalizm, serbest rekabetçi dönemde mevcut olmayan, sosyalizm 
için gerekli objektif şartları yaratmıştır. Ancak eğer proleter 
devrimcilerinin mücadelesi olmasaydı, emperyalizmin buhranlarından 
faydalanılmasaydı ve dünyanın bir parçası emperyalizmin 
sömürüsünden kurtarılarak sosyalist sistem, emperyalizme karşı güçlü 
bir alternatif olarak ortaya çıkmasaydı, emperyalizmin sürekli krizleri 
onun için büyük bir tehlike meydana getirmezdi. Onun için 
emperyalizmin öldürücü krizlerinin birinci döneminin Sovyetler 
Birliği’nin kurulduğu I. Yeniden paylaşım savaşından sonra başladığı 
kabul edilir.  

 
II. Emperyalist dönemin özelliklerinin Rusya’ya yansıması 
 
Feodalizmden kapitalizme geçen ilk ülke İngiltere’dir. Böylece 

İngiltere bir süre kapitalist gelişimin öncülüğünü yapmıştır.  
Ancak kapitalizmi diğerlerine göre nisbeten geri olan ülkelerin 

ileri ülkelere yetişmeleri için onların bütün gelişim aşamalarından 
geçmeleri zorunlu değildir. Yeni bilimsel ve teknik buluşlar ve ileri 
ülkelerin üretim tecrübesinden faydalanılması kapitalizmi nisbeten 
geri olan ülkelerin kapitalist gelişim yolundaki bazı aşamaları 
atlamasını mümkün kılar. Bu, kapitalizmin sıçramalı ve dengesiz 
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gelişim kanunudur. Diğer yandan emperyalist dönemde ulusal sınırları 
aşan sermaye sömürgelerde olduğu kadar kapitalist gelişim yolunda 
nisbeten geri kalmış ülkelerde de yatırım olanakları buldu. Zayıf iç 
dinamikle birleşen yabancı sermaye bu ülkelerde kapitalizmin hızlı ve 
dengesiz gelişimini sağladı. Troçki’nin “eşitsiz ve birleşik gelişme 
kanunu”nun[4] belirttiği bu gelişim özellikle Çarlık Rusya’sında 
kendini göstermiştir. Kapitalist gelişim yolunda, ileri ülkelere göre, 
nisbeten geri kalan Rus ekonomisi onların gelişim yolunu tekrarla-
mamıştır. Dışarıdan gelen sermaye ve ileri tekniğin sonucu Çarlık 
Rusya’sı Batı’da gelişimi yıllarca süren lonca ve manüfaktür üretim 
aşamalarını ve fabrika üretiminin başlangıcında uygulanan az verimli 
üretim metodlarını süratle atlamış, zamanın en ileri tekniğinin 
uygulandığı fabrika üretimine geçmiştir. Yabancı teknik ve sermaye 
ülkenin belirli merkezlerinde sanayinin olağanüstü bir hızla gelişimine 
yol açmıştır. 1905-1914 arasında endüstri üretimi yaklaşık olarak iki 
misli artmıştır. Ancak kapitalist gelişim yolunda önemli aşamaların 
süratle atlanması, “eşitsiz ve birleşik gelişim” sonucu ülkenin genel 
görünümü şöyleydi: Belirli merkezlerde, zamanın en ileri üretim 
tekniğinin kullanıldığı yoğun fabrika üretimini çevreleyen feodal 
büyük toprak mülkiyetinin ağır bastığı, yer yer ortaçağ görünümünü 
taşıyan bir tarımsal yapı; başta ulaşım olmak üzere altyapı tesislerinin 
yok denecek kadar az olması. Bunun yanı sıra Rusya’da temel 
sanayiler de yoktur.  

“… Rusya, sanayileşmede ileri adımlar atmakla birlikte, gene de 
Batı Avrupa’ya göre geri bir ülkeydi ve yabancı kapitalistlere bağımlı 
durumdaydı. Rusya’da makina ve tezgâh imalatı yoktu, makinalar ve 
tezgâhlar dışarıdan ithal ediliyordu. Aynı şekilde otomobil sanayisi, 
kimya sanayisi, kimyasal gübre üreten sanayisi de yoktu.”[5]  

Çarlık Rusya’sında önemli sanayi işletmeleri yabancıların 
elindedir. “1914’den önce, Rusya’nın en önemli sanayi işletmeleri, 
başta Fransa, İngiltere, Belçika (…) olmak üzere, yabancı sermayenin 
elindeydi. Rusya’nın en önemli metalürji fabrikaları Fransız 
kapitalistlerinin elinde bulunuyordu. Genellikle metalürjinin hemen 
hemen dörtte üçü (% 72) yabancı sermayeye bağlıydı. Kömür 
işletmelerinde -Döneç havzasında- durum aynı idi. Petrol üretiminin 
yarısına yakın kısmı İngiliz-Fransız sermayesinin elindeydi. Rusya 
sanayisinden sağlanan kârların aslan payı yabancı bankalara, daha çok 
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da İngiliz ve Fransız bankalarına akıyordu.”[6]  
İleri kapitalist ülkeler tarafından sömürülen bir ülke olmasının 

yanı sıra Çarlık Rusya’sı dünyanın en büyük sömürgeci ülkelerinden 
biridir. Özellikle askeri gücüne dayanarak çevresindeki ülkeleri 
insafsızca sömürür.  

Çarlık Rusya’sının bu hızlı ve dengesiz gelişimi onu en büyük 
krizlere elverişli duruma sokar. En ileri üretim tekniğinin uygulandığı 
merkezleri kuşatan geri ve ilkel ekonomi üretici güçlerin gelişimini 
iyice frenler, üretici güçlerin gelişimi ile üretim ilişkileri arasındaki 
zıtlığı keskinleştirir. Emperyalist sistemin krizleri, aşırı dengesiz 
ekonomik ve sosyal yapı sonucu, Çarlık Rusya’sına birkaç misli 
şiddetle yansır, toplum, kısa sürede patlama noktasına yaklaşır. Ayrıca 
İngiltere ve Fransa’nın aksine Çarlık Rusya’sının sömürgeleri, 
kendisine komşu olan ülkelerdir. Sömüren ülkedeki kriz ve toplumsal 
patlamalar kısa sürede (ki 1905 ve 1917 devrimlerinde böyle 
olmuştur) sömürgelere de yayılır.  

 
III.  Bu gelişimden çıkan sonuçlar 
 
III- Burjuvazinin zayıflığı:  
 
Rus burjuvazisi; el emeği, manüfaktür üretimi, fabrika üretimi 

sırasını takip ederek gelişmemiştir. Dolayısıyla Rus burjuvazisinin 
müttefiki olabilecek, küçük sanayi üretiminin gerici etkilerini taşıyan 
kalabalık bir şehir küçük üreticiler sınıfı yoktur. Şehir küçük-
burjuvazisi Rus Devrimi’nin hiçbir döneminde etkin rol 
oynayamamıştır. Bir sömürücü sınıf olarak burjuvazi bütün 
toplumlarda daima azınlıkta olmuştur. Burjuvazinin gücünü onun 
üretim ve yönetim tecrübesi ve diğer sınıflarla kurduğu ittifaklar 
sağlar. Ancak Çarlık Rusya’sının ekonomik ve sosyal gelişim sonucu 
Rus burjuvazisi yönetimi için gerekli ittifakları (kalabalık bir şehir 
küçük üreticiler sınıfı, köylülüğün kazanılması, işçi sınıfının 
parçalanması) kuramayacak durumdadır. Ayrıca burjuvazi elde ettiği 
artı-değeri Çarlık ve yabancı sermaye ile paylaşmak zorundadır.  

Sonuç olarak Rus burjuvazisi Batı-Avrupa burjuvazilerine göre 
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zayıftır.  
2- Proletaryanın gücü:  
 
Rus proletaryası, Batı-Avrupa proletaryası gibi el emeği, 

manüfaktür üretimi aşamalarından geçerek fabrika üretimine 
gelmemiştir. Dışarıdan gelen ileri teknik ve sermaye sonucu Rusya’da 
fabrika üretimine geçiş diğer kapitalist ülkelere göre çok daha hızlı 
olmuştur. Bunun sonucu küçük sanayi üretiminin gerici etkileri, 
geriye dönüş özlemi Rus proletaryasında görülmez. Burjuvazinin elde 
ettiği artı-değeri yabancı sermaye ve Çarlıkla paylaşmak zorunda 
kalması, onun bu artı-değerin bir kısmını dağıtarak Batı-Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi güçlü bir işçi aristokrasisi yaratmasını 
engellemiştir. Rus işçi sınıfı bölünmemiştir. Rus Devrimi’nde 
oportünizmin her çeşidi (ekonomizm, menşevizm, tasfiyecilik, sosyal 
şovenizm) kısa dönemler hariç işçi sınıfını etkisi altına alamamıştır. 
Bunun nedeni, Bolşeviklerin uzun ve inatçı mücadelesi olduğu kadar 
Rusya’da oportünizmin sosyal temelinin bulunmayışıdır.  

“Memleketimizdeki durum ‘sosyalist oportünizmin’ işçi kitleleri 
arasında kök salmasına elverişli değildir. Rusya’da oportünizm ile 
reformizmin her çeşidini aydın tabaka ile küçük-burjuvazi, vb. 
arasında görebiliriz, ama politik bakımdan aktif işçi tabakaları 
arasında bu, önemsiz denecek kadar azdır. Ülkemizde imtiyazlı işçi ve 
masa memuru tabakası çok ince bir tabakadır; yasalara uyma fetişizmi 
burada yaratılamaz”.[7] 

Batı-Avrupa’nın ileri teknik ve sermayesinin yardımıyla fabrika 
üretimine hızlı geçişin sonucu olarak Rus işçi sınıfı ülkenin belirli 
bölgelerinde olağanüstü temerküz halindedir.  

“500 ve daha fazla işçi çalıştıran büyük işletmeler, 1901’de 
bütün işçinin % 46.7’sini içine aldığı halde, bu oran 1910’da % 54’ü 
buldu; yani tüm işçinin yarısından fazlası bu tip işletmelerde 
çalışıyordu. Bu durum sanayide o güne kadar görülmemiş bir 
yoğunlaşmanın ifadesiydi. Kuzey Amerika gibi ileri bir sanayi 
ülkesinde bile, o zamanlar büyük işletmelerde bütün işçinin ancak üçte 
biri çalışıyordu.”.[8]  

Rusya’da işgücü temerküzü, üretim temerküzünden yüksektir. 
Büyük işletmelerde çalışmak işçi sınıfını nicelik bakımından olduğu 
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kadar nitelik bakımından da yükseltir. Bütün bunlara Rus işçisinin 
içinde yaşadığı dayanılmaz çalışma şartları, günümüze göre pek az 
gelişmiş tekniğin sonucu propaganda ve pasifikasyon araçlarının 
yetersizliği ve Rus toplumunun buhranlara karşı çok hassas olan 
yapısı da eklenirse, Rus proletaryasının kendiliğinden-gelme yüksek 
dinamizminin nedenleri anlaşılmış olur.  

Rus işçi sınıfının 1905 Devrimi’nde dünyanın o güne kadar 
görmediği, çoğunluğu kendiliğinden-gelme, büyük bir grev dalgası 
yaratabilmesinin temelinde bu dinamizm yatar. Bu bakımdan Rus 
Devrim tarihinde, devrimin yükselme ve düşme dönemlerinin grev 
istatistiklerine göre belirtilmesi doğaldır. Dinamik ve yoğun işçi sınıfı 
hareketi aşırı dengesiz ekonomik ve sosyal yapıyı temellerine kadar 
sarsabilmektedir.  

Çarlık Rusya’sında kendiliğinden gelme işçi hareketi o seviyede-
dir ki, Bolşeviklerin işçi sınıfı arasında henüz yeterince örgütlü 
olmadıkları 1905’de Lenin, Zubatov’un kurduğu legal sendikalar 
hakkında özetle şunları demektedir: İşçi sınıfı hareketinin legal hale 
getirilmesi sosyal-demokratlar için yararlıdır. Zubatov sosyalist bir 
ajitatörün kolay kolay yapamayacağı bir şeyi başaracak, işçi sınıfının 
en geri kesimlerini harekete geçirecektir. Ve bir kere harekete 
geçtikten sonra işçiler mücadeleyi sürdüreceklerdir.  

İşçi sınıfı hareketini kontrol altına almak için uygulanan Zubato-
vizm sonunda Çarlığa karşı dönecektir.[9]  

 
3- Köylü meselesi:  
 
Serflik 1860’da kaldırılmıştır; ancak çeşitli biçimlerde yer yer 

devam etmektedir. Çarlık Rusya’sında tarımsal yapının iki önemli 
özelliği vardır: Feodal büyük toprak mülkiyeti ve toprağın ortak 
kullanımına dayanan komünler. 1917’de köylülerin toprakta özel 
mülkiyetin kaldırılmasını istemelerinde komün tipi tarımsal 
işletmelerin uzun yıllar süren varlığının da etkisi vardır. 1906’da, 
1905 Devrimi’nin etkisiyle Çarlık o güne kadar yasak olan komün 
topraklarının alınıp satılabileceğine karar verdi. Köylüler hisselerine 
düşen topraklarla komünden ayrılmaya zorlandılar. Bu hareketin 
temelinde Çarlığın, zengin köylülerin kişiliğinde kırsal alanlarda 
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kendisine destek sağlama politikası yatar. Banka kredileri ile 
desteklenen zengin köylüler komün topraklarını yağma ettiler, kırsal 
alanlarda bir Kulak sınıfı doğdu. Ancak Çarlığın tarımı 
kapitalistleştirme çabaları, feodal büyük toprak mülkiyetine 
dokunulmadığı için fazla başarılı olamadı. Elindeki zaten az olan 
toprağı da kaybeden köylülerin durumu iyice kötüleşti. Özellikle 
şehirlerde işçi sınıfı hareketinin yükseldiği dönemlerde kırsal 
alanlarda da ayaklanmalar oldu. Ancak, Ekim Devrimi’ne kadar kırsal 
bölgelerdeki mücadele temel olarak köylülükle feodal büyük toprak 
sahipleri arasındadır. Köy burjuvazisi ile köy proletaryası arasındaki 
mücadele Ekim Devrimi’nden sonra önem kazanmıştır. (Bu süreci 
ileride etraflıca inceleyeceğiz.)  

Rus Devrimi’nin kaderi, Lenin’in de sürekli belirttiği gibi, hangi 
sınıfın -proletaryanın ya da burjuvazinin- köylünün desteğini 
kazanacağına bağlıdır. Burjuvazi 1917 Şubat-Ekim dönemi hariç Rus 
köylüsünün desteğini kazanamamıştır. Bunun temel nedeni 
burjuvazinin zayıflığıdır. Çarlık Rusya’sının kapitalist gelişim 
sürecine diğer ülkelere göre geç ve hızlı girmesi, elde edilen artı-
değerin Çarlık ve yabancı sermaye ile paylaşılma zorunluluğu Rus 
burjuvazisinin zayıflığının temelleridir. Bu şartlar aynı zamanda işçi 
sınıfı hareketinin güçlülüğünün de nedenleridir. Rus burjuvazisi 
feodalizmi yıkacak ya da feodalleri sınıf değiştirmeye zorlayacak -
yukarıdan aşağıya- (Alman veya Junkers tipi) kapitalistleşmeyi 
gerçekleştirecek güçten yoksundur. Rusya’da burjuvazi ancak etkili 
toprak reformunu gerçekleştirerek kitle desteğini kazanabilirdi. Küçük 
üretici köylüler, cumhuriyetin ilk zamanlarında oldukça önemli 
sayıdadırlar ve burjuva iktidarının temel desteğini oluştururlar. Ancak 
Rus burjuvazisi, tarihsel şartlar sonucu, kendisinden çok daha güçlü 
olan işçi sınıfına karşı daima Çarlığın desteğine ihtiyaç duymuştur.  

Sonuç olarak, Rus burjuvazisi hem zayıftır, hem de gerek kendi 
güçsüzlüğü, gerek işçi sınıfının gücü sonucu kendi iktidarına taban 
teşkil edecek sınıfa yaklaşabilmekten uzaktır. Rus burjuvazisi, tarihsel 
şartlar sonucu, hiçbir zaman gerçek bir burjuva demokratik devrimini 
gerçekleştirmek için çalışmamıştır, Çarlıkla ittifak kurarak meşruti 
monarşiden ileri gidememiştir. İşçi sınıfının demokratik devrimde 
önderliği için gerekli objektif şartlar mevcuttur.  
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SONUÇ  
 
“İşte bunun için Rusya’nın emperyalizmin çelişkilerinin kesin 

sonucunu verecek olan çatışma noktası olması gerekiyordu; bu sadece, 
bu çelişkilerin Rusya’da özellikle rezilce, özellikle tahammül edilmez 
şekilde belirmesinden ötürü değildi; sadece Rusya’nın, Batı’nın mali 
sermayesini, Doğu’nun sömürgelerine bağlayan Batı emperyalizminin 
başlıca desteğini teşkil etmesinden ötürü de değildi; fakat bunlarla 
birlikte, emperyalizmin çelişkilerini devrimci yoldan çözümlemeye 
sahip gerçek kuvvetin yalnız Rusya’da bulunmasından ötürüydü. “  

Rusya dünya emperyalist zincirinin en zayıf halkasıdır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
DEVRİM TEORİSİ – PARTİ TEORİSİ – 

ÇALIŞMA TARZI 
 
 
Ülkemizde Leninist parti teorisi kadar yanlış anlaşılmış ve 

özellikle tahrif edilmiş ikinci bir şey daha mevcut değildir. Kimilerine 
göre parti sihirli bir formüldür, hiçbir ön hazırlık olmadan kurulur ve 
hareketi toplayıverir. Kimilerine göre ise parti hareketin ileri 
aşamalarında kurulur, o zamana kadar küçük gruplar kendi başlarına 
çalışmayı sürdürürler. Kimilerine göre parti bir odada toplanan birkaç 
kişinin kafasından doğar. Kimilerine göre ise parti ancak mücadelenin 
ileri aşamalarında “savaşın kızıl alevleri içinden” doğar.  

Dışardan bakıldığında bu konuda küçük bir mesele bile yokmuş 
gibi görünür. Devrimci hareketin en sağından en soluna kadar bütün 
gruplar Lenin’in parti teorisini geliştirdiği “Ne Yapmalı?” ve “Bir 
Adım İleri İki Adım Geri ”yi okumuşlardır. Bu eserler üzerinde hiçbir 
anlaşmazlık yoktur. Ancak iş uygulamaya gelince tahrifatlar, 
yanlışlıklar peşpeşe gelir. Lenin tarafından açıklıkla ortaya konulmuş 
böyle bir konuda devrimci gruplar arasında ortaya çıkan farklar ilk 
bakışta şaşırtıcı gibi görünür. Ancak bu farkların temeli parti 
teorisinde değil, devrim teorisinde yatar.  

Dünyayı yorumlama tarzı değişik olanların elbette değiştirme 
tarzları da değişik olacaktır. Parti teorisindeki anlaşmazlık tek başına 
ele alınamaz, temelde daima devrim teorisindeki anlaşmazlık yatar. 
Parti teorisi daima devrim teorisinden çıkar.  

Bu konuda RSDİP’nin II. Kongresinde Lenin ile Martov arasında 
çıkan ve partinin Bolşevik ve Menşevik hiziplerine bölünmesine yol 
açan tartışmayı hatırlamak yeter. Bütün mesele, stratejik ve taktik 
hiçbir değeri yokmuş gibi görünen bir maddeden çıkmıştı: Parti 
tüzüğünün birinci maddesi. Bu madde parti üyelerinin tanımı üzerine 
idi. Bolşeviklere göre; “Parti üyesi, onun programını kabul eden ve 
partiye hem maddi yönden, hem de parti örgütlerinden birine kişisel 
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katılmasıyla destekleyen kişidir.”[11] Menşeviklere göre ise, parti 
üyesi olmak için parti örgütlerinden birinde çalışmak zorunlu değildir. 
Bolşeviklere göre parti, üyelerini kendisi seçen bir örgüttür, dolayı-
sıyla belirli bir disipline ve seçme üyelere sahiptir. Menşeviklere göre 
ise, üyeler kendi kendilerini partiye kaydederler, dolayısıyla belirli bir 
disiplin yoktur, devrimci geçinen herkes nitelikleri ne olursa olsun 
parti üyesi olabilirler. Bu iki değişik örgüt görüşünün altında aslında 
apayrı iki devrim görüşü yatmaktadır. Bu konu üzerinde ilerde 
etraflıca duracağız.  

 
I – LENİNİST DEVRİM TEORİSİ 
 
A – Teorinin Tarihi Kökleri; Marks ve Engels’in devrim 

teorileri ve bu teorinin II. Enternasyonalce yozlaştırılması:  
 
Marks ve Engels’in devrim teorisi, proletarya devrimi için objek-

tif şartların olgunlaşmadığı, burjuvazinin üretici güçleri geliştirdiği, 
toplumda burjuva anlamda da olsa refah sağladığı, kapitalizmin 
emperyalizme dönüşerek sürekli krizlerinin henüz başlamadığı 
dönemin özelliklerini yansıtır. Proletarya devrimi için objektif şartlar 
henüz hazır olmadığından Marks ve Engels’in devrim teorilerinde 
ekonomik ve sosyal determinizm ağır basar, yapılan ihtilâlci 
girişimler ne kadar cesur olursa olsun, kişinin iradesinden bağımsız 
objektif şartlar henüz hazır olmadığından daima yenilgi ile biter.  

Marks ve Engels’in devrim teorisinin başlıca özelliği şöyle 
özetlenebilir:  

1) Bu teori kapitalizmin üretici güçleri geliştirdiği, proletarya 
devrimi için objektif şartların hazır olmadığı dönemin özelliklerini 
yansıtır.  

2) Dünya devrimi -Avrupa devrimi kastedilmektedir- üretici 
güçlerin gelişme seviyesinin, dolayısıyla işçi sınıfının kültür ve örgüt 
düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde başlayacak ve zamandaş olacaktır.  

3) Bürokrasi ve militarizmin henüz yeterince yerleşmediği bazı 
ülkelerde (İngiltere ve ABD) devrim barışçı yoldan gerçekleşebilir.  
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Kapitalizmin henüz emperyalizme dönüşmediği barışçı gelişme 
döneminde büyük seçim zaferleri kazanan II. Enternasyonal partileri 
Marks ve Engels’in devrim teorilerini bir dogma olarak ele aldılar. 
Emperyalist dönemin değişen şartlarına aldırmadan, emperyalizm 
öncesi dönem için önerilen devrim teorisini uygulamakta ısrar 
ettiler (Toplumsal gerçekler yığınından işine geleni almak, bu her 
çeşit oportünizmin temel karakteridir). II. Enternasyonal partileri 
özel durumlar için söylenen işçi sınıfı iktidarının barışçı yoldan 
kurulabileceği tezini değişen şartları dikkate almadan genelleştirdiler. 
Bu durumda işçi sınıfının devrimci eğitimi için çalışmaya lüzum 
yoktu. İşçi sınıfının nüfusun çoğunluğunu meydana getirmesini 
beklemek gerekiyordu. O zaman iktidar kendiliğinden ele geçecekti.  

Leninist devrim teorisi içeride ekonomizme, menşevizme, 
tasfiyeciliğe, sosyalşovenizme; dışarıda ise II. Enternasyonal 
oportünizmine karşı verilen amansız mücadele içinde şekillenmiştir.  

 
B – Leninist Devrim Teorisinin Temel İlkeleri:  
 
Leninizm emperyalist dönemin Marksizmidir, emperyalist buh-

ranlar döneminin, proleter devrimler çağının özelliklerini yansıtır.  
Emperyalist dönemde ulusal sınırları aşan sermaye dünyanın her 

tarafına yayılmıştır. Ulusal ekonomi kavramı önemini kaybetmiştir. 
Artık birbirinden oldukça bağımsız ulusal ekonomiler değil, bir bütün 
olarak dünya emperyalist sistemi mevcuttur.  

Devrimin objektif şartlarını tek tek ülkelerde değil, sistemin 
bütününde aramak gerekir.  

“Eskiden proletarya devrimine hazırlık devresinin şartlarının 
tahlili, genellikle ayrı olarak ele alınan şu veya bu ülkenin ekonomik 
durumu bakımından yapılırdı. Şimdi artık meselenin bu tarzda tetkiki 
yetersizdir. Şimdi meseleyi, bütün ülkelerin veya ülkelerin 
çoğunluğunun ekonomik durumu açısından, dünya ekonomik durumu 
bakımından tetkik etmek gerekir; çünkü ülkeler ve milli ekonomiler 
kendi kendilerine yeterli birimler olmaktan çıkmışlar, dünya 
ekonomisi denilen bir zincirin halkaları haline gelmişlerdir.”[12]  

“Eskiden ayrı ayrı ülkelerde veya daha doğrusu gelişmiş şu veya 
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bu ülkede, proletarya devrimi için objektif şartların varlığından veya 
yokluğundan söz etmek adetti. Artık bu görüş yetersizdir. Şimdi 
devrim için objektif şartların, dünya emperyalist ekonomi sisteminin 
tamamında bir bütün olarak mevcut olup olmadığından sözetmek 
gerekir; çünkü, sistemin, tümü ile eğer devrim için olgunlaşmamışsa 
veya daha doğrusu olgunlaştığı için bu sistemin içinde sanayi 
yönünden yeter derecede gelişmemiş bazı ülkelerin bulunması, devrim 
için aşılmaz bir engel teşkil edemez.”[13]  

Emperyalist sistem bütünü açısından devrim için olgunlaş-
mıştır. Avrupa devrimi için objektif şartlar hazırdır.  

Emperyalist sistemin bir bütün olarak devrim için olgunlaşma-
sı ne demektir?  

Emperyalist dönemde kapitalizm sürekli ve derin buhranlar 
dönemine girmiştir. Bu dönemde ekonomiler oldukça bağımsız 
birimler olmaktan çıkmışlardır. Sistemin krizleri, tekel öncesi 
dönemdeki gibi, bir veya birkaç ülkede sınırlı kalamaz, sistemin 
tümüne yayılır ve bütün ülkeleri etkiler. Zaman zaman ağırlaşan bu 
sürekli kriz işçi sınıfına, daha önce mevcut olmayan, iktidarı ele 
geçirme olanağını verir. Emperyalist dönemde devrim için gerekli 
objektif şartlar sistemin bütünü açısından olgunlaşmıştır.  

Bu ilkelerin ışığında Leninizmin temel tezlerini şöyle 
sıralayabiliriz:  

 
III) Ekonomik gelişme ile sosyal uyanış arasındaki 

uyumsuzluk: 
 
Serbest rekabetçi dönemde kapitalizm, üretici güçleri geliştiriyor 

ve toplumda burjuva anlamda bir refah sağlıyordu. Bu özellik tekel 
öncesi dönemin Marksist devrim teorisine ekonomik gelişme (üretici 
güçlerin gelişmesi) ile sosyal uyanış arasında paralellik şeklinde 
yansımıştır. Devrimin üretici güçlerin en fazla geliştiği ülkelerde 
başlaması gerektiği tezi buraya dayanır. Emperyalist dönemde ise 
üretim ilişkileri, üretici güçlerin gelişimini frenlemektedir, üretici 
güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişki keskinlik kazanmıştır. 
Emperyalist dönemde bütün ülkelere yayılan ve zaman zaman 
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derinleşen sürekli buhran sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 
aşması için gerekli objektif şartları yaratmaktadır.  

Devrim için sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi aşması şarttır. 
Kapitalizmin gelişme tarihi göstermiştir ki, ekonomik gelişim 
burjuvaziye sosyal uyanışı bastıracak veya saptıracak olanakları da 
verir. (Propaganda ve pasifikasyon araçlarının etkinleşmesi, artı-
değerin bir kısmının dağıtılarak işçi aristokrasisi yaratılması, vb.) 
Sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi aşmasının objektif şartları 
emperyalist dönemde mevcuttur. Ancak objektif şartların hazır olması 
yetmez, çünkü işçi sınıfı kendiliğinden sosyalist bilinç kazanamaz. Bu 
bilinç ona dışarıdan iletilmelidir. Bu açıdan parti teorisinin 
emperyalist dönemde geliştirilmiş olması tesadüfi değildir.  

Emperyalist dönemde sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 
aşması için gerekli objektif şartların varlığı, bu şartlar altında işçi 
sınıfının iktidarı ele geçirebileceği ve geçirmesi gerektiği meselesi 
Bolşeviklerle, II. Enternasyonal arasındaki çatışmanını temelini 
meydana getirir.  

“Oportünistler, proletaryanın, ülkenin çoğunluğunu teşkil 
etmeden, iktidarı ele geçiremeyeceği ve geçirmemesi gerektiğini 
temin ederler. Bu iddianın ispatı, delili yoktur; çünkü bu tezi, ne teorik 
olarak, ne de pratikde haklı göstertmek imkânsızdır. Lenin, bu II. 
Enternasyonal baylarına pekâlâ dediğinizi kabul edelim diyor, fakat 
nüfusun azınlığını teşkil eden proletarya, emekçi kitlelerin büyük 
çoğunluğunu kendi etrafında toplayabildiği (savaş, tarım buhranı, 
vb.) bir tarihi durum meydana gelince niçin iktidara geçmesin? 
Proletarya, sermayenin cephesini yarmak ve genel gelişmeyi hızlan-
dırmak için elverişli uluslararası ve iç durumdan niçin faydalan-
masın?” (abç)[14]  

Emperyalist dönemde üretici güçlerle üretim ilişkileri arasın-
daki çelişkinin keskinlik kazanması sonucu, kitlelerin bilinçlenmesi-
nin ekonomik gelişmeyi aşmasının objektif şartlarının mevcudiyetin-
den, zorunlu olarak, herhangi bir ülkede işçi sınıfı iktidarının 
üretici güçlerin gelişimine direkt olarak bağımlı olmadığı sonucu 
çıkar.  

“Devrim nereden başlayacaktır? Sermayenin cephesini yarmak 
nerede, hangi ülkede mümkündür?  
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Eskiden bu soruya sanayinin en gelişmiş olduğu yerde, 
proletaryanın çoğunluğu teşkil ettiği yerde, daha yüksek kültür, daha 
çok demokrasi olan yerde diye cevap verilirdi.  

Hayır -der Leninist devrim teorisi-, devrimin mutlaka sanayinin, 
vb. en gelişmiş olduğu yerde başlaması şart değildir. Emperyalizm 
zincirinin en zayıf olduğu yerde sermayenin cephesi yarılacaktır; 
çünkü proletarya devrimi dünya emperyalist zincirinin kırılmasının 
sonucudur ve devrime başlayan ülkenin kapitalist anlamda daha 
gelişmiş ülkelere oranla az gelişmiş olması, bununla beraber 
kapitalizmin çerçevesi içinde bulunması pekâlâ mümkündür.”[15]  

Kapitalizmin gelişmesi işçilerin sayısını artırır, onların büyük 
işletmelerde toplanmasını sağlar; böylece işçi sınıfı hem nicelik, hem 
de nitelik bakımından gelişir. Ancak emperyalist dönemde işçi sınıfı 
iktidarını temel olarak bu gelişime bağlamak Leninizmden sapmaktır. 
Emperyalist kapitalist üretim ilişkileri üretici güçlerin gelişimini 
engellediğinden devrimi emperyalizmden beklemek demektir. 
Emperyalist dönemde işçi sınıfı iktidarı üretici güçlerin gelişimine 
direkt olarak değil, dolaylı olarak bağlıdır.  

Bu Leninist tez büyük tarihi öneme sahiptir. Emperyalist 
dönemde devrimciler ülkenin ekonomik gelişimi emekçileri 
güçlendirecek ve bilinçlendirecek diye beklememeli; kitlelere dışardan 
bilinç götürerek ekonomik gelişimle sosyal uyanış arasında hakim 
sınıflarca çeşitli biçimlerde sağlanan dengeyi bozmalıdırlar. Bu denge 
kendiliğinden değil, ancak devrimcilerin aktif mücadelesiyle bozulur, 
kitleler ancak bu şekilde gerçekten devrim yolunda ilerler.  

Pasifistler bu Leninist ilkeyi özellikle tahrif ederler. Emper-
yalizmin sürekli buhranlar döneminde kitlelerin bilinçlenmesini daima 
temel olarak ekonomik gelişmeye bağlarlar. Bugüne kadar rastlanan 
yüzlerce örnekten en sonuncularına bakalım:  

“14 Ekim seçimlerinin sonuçları, Türkiye’deki sosyo-ekonomik 
yapı değişmesinin, kapitalistleşme sürecinin hızlanmasının, buna bağlı 
olarak sınıflararası ve sınıflar için farklılaşma ve çelişkilerin artışının, 
sınıf ve grupların çıkar ayrılıklarının farkına varmaya başlamalarının, 
yani bilinçlenme sürecinin hızlanmasının siyasal yapı ve oy 
dağılımındaki yansımasıdır.”[16]  

“Yine aynı gelişme CHP’nin 1973 seçimlerindeki başarısının da 
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nedeni olarak gözükmektedir. Kapitalizmin gelişmiş olduğu, orta 
sınıfların tekelci sermaye tarafından ezildiği, sanayi ve tarım işçileri-
nin önemli sayılara kavuştukları büyük ve ileri ekonomik yapıdaki 
illerde, CHP kesin başarı kazanmış ve oy artırmıştır. Bu durum, 
kapitalizmin gelişmesiyle birlikte giden toplumsal ve sınıfsal bilinç-
lenmenin sonucudur.”(abç)[17]  

“Ayrıca şunun da bilinmesinde fayda var; işçi sınıfının bir görevi 
de üretimi geliştirmektir. Çünkü gelişen üretim, üretim güçleriyle 
üretim ilişkileri arasındaki çatışmayı hızlandırır.”[18]  

İşte II. Enternasyonalin günümüzdeki temsilcilerinden birkaç 
tanesi. Kişi, emperyalist dönem öncesi Marksizmi, değişen şartları 
dikkate almadan, emperyalist döneme uygulamaya kalkarsa işte böyle 
saçmalar. Bu çok bilmiş beylerin mantığına göre düşünecek olursak 
bazı enteresan sonuçlara varırız. Kitlelerin uyanması ve bilinçlenmesi 
temel olarak kapitalizmin gelişimine bağlıdır. O halde devrimin en 
ileri kapitalist ülkelerde başlaması gerekir, çünkü kapitalizmin 
gelişimine bağımlı olarak, işçi sayısı, örgütlenme ve sosyal uyanış 
fazladır. Görünüşte sağlam temellere oturan bir mantık; ancak 
düşünmek gerekir: Geçmiş devrimler neden; Rusya gibi kapitalizmin 
nisbeten geri kalmış veya Çin, Küba, Kore, Vietnam ve diğerleri gibi 
kapitalist gelişim bakımından oldukça geri ülkelerde gerçekleşti de, en 
ileri kapitalist ülkelerde bir türlü gerçekleşemedi? Yoksa bu baylar 
geçmiş devrimleri devrimden saymıyorlar mı?  

Emperyalist dönemde kitlelerin bilinçlenmesinin ekonomik 
gelişmeyi aşmasının objektif şartları mevcuttur. Onun için 
emperyalist dönemde kitlelerin bilinçlenmesi temel olarak 
kapitalizmin ve üretici güçlerin gelişmesine değil, devrimci mücade-
leye bağlıdır. Yanlış bir anlamayı önlemek için bu konuyu detay-
larıyla açıklayalım:  

Subjektif şartların hazırlanmasında temel daima objektif 
şartlardır. Eğer objektif şartlar yetersizse devrimin subjektif şartları 
hazırlanamaz. Kapitalist sistemin yıkılabilmesi herşeyden önce 
sistemin bünyesindeki çelişkilere dayanır. Eğer kapitalist sistemin 
bünyesindeki çelişkiler hiçbir zaman antagonizma kazanamayacak 
olsaydı, devrimciler ne yaparlarsa yapsınlar bu sistemi yıkamazlardı. 
Tekel öncesi dönemde, kapitalizm üretici güçleri geliştirdiğinden 
sistemin bünyesindeki çelişkiler keskinlik kazanamıyordu. Devrimin 
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objektif şartları mevcut değildi. Kapitalizmin emperyalizme 
dönüşerek sürekli buhranlar dönemine girmesiyle devrim için objektif 
şartlar sistemin bütünü açısından hazır hale geldi. Bu durumda, 
emperyalist dönemde objektif şartlar hazır olduğundan esas olan 
subjektif şartların hazırlanmasıdır. Emperyalizmin sürekli buhranlar 
döneminde, emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri üretici güçlerin 
gelişimini engellediğinden sosyal uyanış ekonomik gelişimle paralel 
gitmez. Bunun aksini savunmak, emperyalist dönemde de devrimin 
objektif şartlarının bulunmadığını savunmak demektir.  

Herhangi bir ülkede devrimci durumun meydana gelebilmesi için 
sadece sistemin genel buhranlarının mevcudiyeti yetmez, o ülkenin 
kendi millî bunalımını da yaşaması gerekir. İlerde göreceğimiz gibi 
aslında bu, geniş ölçüde sistemin genel buhranlarının ülkeye şiddetle 
yansımasından ibarettir. Bu açıdan ülkede kapitalizmin gelişmesi 
(sadece kapitalizmin iç dinamikle geliştiği ülkeleri ele alıyoruz) küçük 
ve kapalı üretim birimlerini yıktığından, sınıfsal farklılaşmayı 
derinleştirdiğinden, işçi sınıfını nicelik ve nitelik bakımından 
geliştirdiğinden devrime yararlıdır. Ancak dünyada devrime yararlı 
pek çok şey vardır. Önemli olan şudur; devrimciler dikkatlerini 
devrim için büyük önem taşıyan noktalarda mı toplamalıdırlar yoksa 
ikinci dereceden önem taşıyan noktalarda mı? Esas noktada 
(emperyalist sistemin sürekli krizlerinin yarattığı objektif şartlardan 
faydalanarak aktif mücadele ile sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 
aşmasını sağlamak) toplanması gereken dikkati ikinci derecedeki 
noktalara (işçilerin sayıca artması, kapitalistleşmenin getirdiği 
bilinçlendirme, vb.) yöneltmek devrimci harekete hedef şaşırtmaktır.  

Herhangi bir ülkede işçi sınıfı iktidarı emperyalist sistemin 
krizlerine, bu krizin o ülkeyi etkileme derecesine, kitlelerin bilinç ve 
örgüt düzeyine, ülkenin devrimci geçmişine, öncü partinin yığınlar 
içindeki gücüne ve partinin doğru önderliğine bağlıdır.  

Ekonomik gelişme ile sosyal uyanış arasında paralelik arayan bu 
görüşlerin günümüzde geri-bıraktırılmış ülkeler için özel bir önemi 
vardır. Geri-bıraktırılmış ülkelerde kapitalizm iç dinamikle değil de, 
yukarıdan aşağıya, emperyalizmin kontrolü altında geliştirildiğinden 
sosyal uyanışı temel olarak ekonomik gelişmeye bağlamak, kitlelerin 
bilinçlenmesini emperyalizmden beklemek demektir.  
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b) Devrimin sosyal muhtevası ile öncü sınıfı arasındaki 

farklılık:  
 
Emperyalist dönemde burjuvazi devrimci niteliğini yitirmiştir, 

kendi devrimini yapamaz. Burjuvazinin güçlenen proletaryaya karşı 
feodal düzenin baskı güçlerine ihtiyacı vardır, onun için, feodalizme 
karşı kararlı hareket edemez, uzlaşır. Demokratik devrim feodalizm 
yıkılarak, aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya feodallerle 
uzlaşılarak uzun ve ızdıraplı bir yoldan kaldırılır. Feodalizm devrimci 
yoldan kaldırılmaz, bunun yerine feodaller burjuvalaştırılır. 
Emperyalist dönemde devrimciliğini yitiren burjuvazi demokratik 
devrimde geçmişte onun müttefiki olan, demokratik devrimden en 
büyük yararı sağlayacak olan köylülere ihanet eder.  

Emperyalist dönemde ulusal sınırları aşan ve özellikle kapita-
lizme geri (demokratik devrim sürecini tamamlamamış) ülkelerde 
yatırım olanakları bulan sermaye, bu ülkelerde Çarlık Rusya’sında 
olduğu gibi zayıf iç dinamikle bütünleşerek veya III. Bunalım 
döneminde olduğu gibi yukarıdan aşağıya kapitalizmin hızlı ve 
dengesiz gelişimini sağlar. Kapitalistleşmede dış dinamiğin büyük 
rolü sonucu milli burjuvazinin gelişimi ve güçlenmesi kapitalizmin 
gelişiminin gerisinde kalır. Günümüzde geri bıraktırılmış ülkelerdeki 
gelişimi ve güçlenmesi emperyalizmle bütünleşmiş olarak gerçekleşen 
işbirlikçi tekelci burjuvazi ile millî burjuvazi karıştırılmamalıdır. 
Birincisinin demokratik devrimde önderliği zaten söz konusu olamaz. 
Böylece emperyalizmin sürekli buhranlar döneminde işçi sınıfının 
nüfusun çoğunluğunu etrafına toplayabilmesi, millî burjuvazinin 
zayıflığı ve bunun sonucu emperyalizme ve feodal unsurlara karşı 
sonuna kadar kararlı tavır alamaması ve işçi sınıfının geçmişe göre 
güçlenmesi (Fransız Devrimi’nde olduğu gibi burjuvazinin devrime 
önderlikte rakipsiz olmayışı) işçi sınıfının demokratik devrimde 
önderliği için gerekli objektif şartları hazırlar. Emperyalist dönemde 
demokratik devrim ancak işçi sınıfının önderliğinde sonuna kadar 
yapılabilir. Ortaya şöyle bir soru çıkmaktadır: Demokratik devrim 
sürecini tamamlamamış olan ülkelerde işçi sınıfı azınlıktadır. (Çarlık 
Rusya’sında nüfusun % 80’inden fazlası köylüdür.) Azınlıkta olan işçi 
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sınıfı nasıl olur da işçiler kadar köylüleri ilgilendiren demokratik 
devrimde önder olabilir? Ancak sınıfların devrimde oynadıkları rol 
ile onların nicelikleri (nüfus içindeki oranları) arasında bağ yoktur. 
Köylüler dağınık ve küçük üretimin ve yaşayış tarzlarının sonucu 
devrimde bağımsız bir güç olamazlar. Nüfusun içinde azınlık olan 
sınıf -proletarya- şehirlerde ve büyük işletmelerde toplandığından, 
dünyayı görüş açısı köylülüğe göre çok daha geniş olduğundan, 
örgütlenmesi çok daha kolay olduğundan demokratik devrimde öncü 
olabilir. Devrimde öncü sınıfın mutlaka nüfus içinde çoğunluğu 
meydana getirmesi gerekmez. Burjuvazinin önderliğinde yapılan 
burjuva demokratik devriminde de burjuvazi azınlıktadır.  

Bağımsız bir siyasi güç olabilmesi, yönetim ve üretim tecrübesi 
ve ittifakları sonucu devrimde önder olabilmiştir.  

1905 Devrimi’nden sonra Lenin şöyle yazar:  
“İşçi sınıfı idareci rolünü kuvvetle ve bol bol göstermiştir. Aynı 

zamanda tarihi hareket içindeki kuvvetinin halkın tümü içindeki 
payından daha büyük olduğu da iyice belli olmuştur.” (abç)[19]  

Emperyalizmin sürekli buhranlar döneminde işçi sınıfı, diğer 
ezilen sınıfları yanına çekebilir ve böylece nüfusun çoğunluğunu 
meydana getirebilir. Lenin ve Stalin işçi sınıfının demokratik 
devrimde önder olabilmesi için nüfusun en az yüzde şu kadarını 
meydana getirmelidir gibisinden bir sınırlama koymamışlardır. Son 
günlerde iyice ortaya çıkan “Proleter kimdir, nedir? Ülkemizde kaç 
proleter vardır, bunlar saf proleter midir? İşportacı da proleter 
sayılabilir mi? Tekelci burjuvazi gelişsin, proleter sayısı artsın!..” 
gibisinden saçmalıklara Stalin gerekli cevabı yıllar önce vermiştir:  

“Kısaca, genel kural olarak, emperyalist cephenin zinciri 
halkaların en zayıf olduğu noktada kırılmalıdır; ve bu noktanın 
kapitalizmin en gelişmiş olduğu, proletaryanın şu, köylülerin bu kadar 
bulunduğu bir ülkede olması şart değildir. Bu sebeple, ayrı olarak ele 
alınan şu veya bu ülkenin proletaryasının genel nüfusa nisbeti 
hakkında istatistik hesaplarına, emperyalizmin ne olduğunu 
anlamamış olan ve vebadan korkar gibi devrimden korkan II. 
Enternasyonal yorumcularının verdikleri özel önem tamamen 
büyütülmüştür.”[20]  
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c- Sonuç:  
 
Emperyalist dönemde devrim için objektif şartlar sistemin 

bütününde hazır olduğundan Leninizmin temelini subjektif şartların 
hazırlanması meydana getirir ve Leninist devrim teorisinde ihtilâlci 
insiyatifin rolü ekonomik ve sosyal determinizme göre daha ağır 
basar.  

“Lenin’in devrim teorisinde, ihtilâlci insiyatifin rolü (emperyalist 
dönemin özelliklerinden dolayı) Marks ve Engels’inkilerine kıyasla 
çok daha ağırlıklıdır. Emperyalist dönemde, devrimlerin maddi 
temelleri hazır olduğu için, meseleyi çözmek ihtilâlci insiyatifin 
uygun zamandaki atılımına kalmaktadı.r”[21]  

Leninist devrim teorisinde ihtilâlci insiyatifin ağır basması 
Lenin’in ve Bolşeviklerin iradesinin sonucu değildir; çünkü 
Leninizmin temelinde ihtilâlci insiyatif değil, işçi sınıfı iktidarının 
nasıl kurulacağı ve nasıl yaşatılacağı meselesi yatar.  

“Leninizmin temel meselesi, Leninizmin hareket noktası, (…) 
proletarya diktatörlüğü meselesi, proletarya diktatörlüğünün kuruluşu, 
pekiştirilmesi şartları meselesidir.”[22]  

Bolşevikler, Marks ve Engels’in dönemine göre daha aktif 
mücadele metodlarını benimsemişlerse, ihtilâlci insiyatife ekonomik 
ve sosyal determinizme göre daha fazla ağırlık vermişlerse bu kendi 
subjektif isteklerinin sonucu değil, emperyalist dönemin objektif 
şartlarının işçi sınıfı iktidarının kurulabilmesi için gerektirdiği daha 
aktif mücadele metodlarını uygulamalarının sonucudur. İhtilâlci 
insiyatifin başarısı daima ekonomik ve sosyal şartlara bağlıdır, onunla 
sınırlanır. Tarih objektif şartlar uygun olmadığından yenilgiyle biten 
ihtilâlci atılımların örnekleriyle doludur. Lenin ve Bolşevikler geç-
mişe göre daha aktif mücadele metodlarını benimsemişlerse, bu, 
objektif şartlar öyle gerektirdiğinden dolayıdır. Böylece sağ opor-
tünizm; işçi sınıfı iktidarının kurulması için objektif şartların 
kullanılmasını gerekli kıldığı geçmişe göre daha aktif mücadele 
metodlarını kullanmayı reddetmek, ihtilâlci insiyatife objektif 
şartların gerektirdiğinden daha az ağırlık vermek; sol oportünizm; 
objektif şartları aşan, kitlelerden kopuk mücadele metodlarını 
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kullanmak, ihtilâlci insiyatife gerekenden fazla ağırlık vermek 
şeklinde tanımlanabilir.  

Leninist devrim teorisi (konumuz gereği sadece 1903-1924 
devresini ele alıyoruz) birdenbire şekillenmemiştir. Leninist devrim 
teorisinin gelişiminde başlıca üç aşama görülür:  

1903-1917 Dönemi,  
1917-1924 Dönemi,  
1924 sonrası.  
Bu aşamaları “Rus Devriminin Genel Gelişim Çizgisi” 

bölümünde etraflıca inceleyeceğiz.  
 
II – PARTİ TEORİSİ  
 
Leninist parti teorisi devrim teorisinden çıkar.  
 
Kapitalizmin gelişme tarihi göstermiştir ki, işçi sınıfının sayıca 

artması ve büyük işletmelerde toplanması, sosyalist bilince ulaşması 
için yeterli değildir. Ekonomik gelişme sosyal uyanışı da beraberinde 
getirir, ancak ekonomik gelişme aynı zamanda burjuvazinin eline bu 
uyanışı saptıracak, sınırlı tutacak olanakları da verir. Fabrika işçisi 
olmak sosyalist olmak için yeterli değildir. Burjuvazi tarafından 
sadece üretim sürecinin gerektirdiği kadar eğitilen işçi sınıfının 
kendiliğinden derin ekonomi, felsefe, bilim ve tarih temelleri olan 
sosyalist ideolojiye ulaşması beklenemez. Bu bilinç ona dışardan 
iletilmelidir.  

Emperyalist dönemde sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 
aşması için gerekli objektif şartlar mevcuttur. Ancak objektif şartların 
hazır olması yetmez, çünkü bütün sınıfların en devrimcisi olan işçi 
sınıfı bile kendiliğinden sendikalizmin ötesine geçemez.  

Onun içindir ki, parti, işçi sınıfının iktidar mücadelesindeki en 
güçlü silahıdır.  

“İktidar mücadelesinde proletaryanın örgütten başka silahı yok-
tur. Burjuva dünyasındaki anarşistçe rekabet altında ayrı düşmüş, 
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sürekli olarak yoksulluğun, köleliğin ve dejenerasyonun “derin çukur-
larına”, gerilere itilmiş olan proletarya, ancak Marksizm prensipleri 
üzerinde ideolojik birliğe ulaşarak ve çalışan milyonlarca insanı işçi 
sınıfı ordusu halinde kaynaştıran maddi örgüt birliğinin yardımıyla, 
kaçınılmaz biçimde yenilmez bir güç haline gelebilir ve gelecektir.” 
[23]  

İşçi sınıfı partisinin Rus Devrimi’ndeki başlıca gelişme aşamaları 
şöyledir: (Her ne kadar günümüzdeki devrimler objektif şartların 
farklılığından dolayı Rus Devrimi’nin gelişim çizgisini izlemiyorsa 
da, parti konusunda ortaya çıkan ayrılıklar tipiktir, örnekleri her 
devrimde görülmüştür; onun için dikkatle incelenmesi gerekir.)  

 
A – Kuruluş Döneminde Parti:  
 
Eğer kitleler eğitim eksikliği, çalışma şartlarının zorluğu ve karşı 

propaganda ile kendilerini gündelik hayatın içinde kaybetmişlerse, 
yarından ötesini düşünecek durumda değillerse işçi sınıfı ideolojisini 
kabul etmiş kişiler onlar adına harekete geçerek kitleye dışarıdan 
bilinç götürürler, onu örgütlerler. Bu kişiler için başlangıçta köken 
önemli değildir, önemli olan devrimciliği meslek olarak seçmektir, 
profesyonel devrimci olmaktır. Başlangıçta çoğunluğu işçi olmayan 
ve genellikle küçük burjuva olan bu kişiler işçi sınıfı partisini 
oluştururlar.  

“Görüldüğü gibi, başlangıçta parti ile sınıf arasındaki ilişkiler 
daha çok objektiftir; yani ideolojiktir. Partinin öncülüğünün temeli 
“ideolojiktir”. Başlangıçta önemli olan, Lenin’in deyişiyle, parti 
üyelerinin işçi veya öğrenci olması değil de profesyonel devrimci-
lerden oluşmasıdır. Profesyonel devrimcilerin teşkil ettiği savaş 
örgütünün objektif olarak proletaryanın devrimci iradesini temsil 
etmesi esastır. Ve proletaryaya bilinç bu örgüt aracılığıyla dıştan 
iletilecektir. Çünkü bu örgüt, sosyalist hareketi temsil etmek-
tedir.”[24]  

Partinin kuruluş döneminde başlıca üç sorun ortaya çıkar:  
Partinin ne zaman kurulacağı, parti üyelerinin niteliği ve parti 

çalışmasının hangi esaslara dayandırılacağı.  
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Parti, devrimci mücadelenin hangi aşamasında kurulur?  
Partinin mücadelenin başlangıcında veya ileri aşamasında kurul-

masını belirleyen etkenler nelerdir?  
Dünyanın bütün ülkelerinde devrimci hareketin başlangıcında 

çok sayıda, küçük ve birbirinden oldukça bağımsız gruplar ortaya 
çıkar. Bu gruplar kendi bölgelerinde doğru veya yanlış bir çalışma 
yürütürler. Parti meselesi daha sonra ortaya çıkar. Partinin 
kurulabilmesi için gerekli ön şartlar nelerdir? Önce dar ve birbirinden 
oldukça bağımsız grup çalışmasının çıkmaza girmesi gerekir. 
Devrimci hareket dar ve oldukça bağımsız çalışmalarla artık 
ilerleyemez durumdadır. Küçük gruplar gelişen ve yayılan mücadeleyi 
kadrosuzluk, tecrübesizlik ve teorik yetersizlik sonucu bütün 
yönleriyle -ekonomik, demokratik, politik, ideolojik veya askerî- 
yürütemez olurlar; genellikle ya çalışmalarını devrimci mücadelenin 
sadece bir yönünde yoğunlaştırırlar ya da altından kalkamayacakları 
işlere girerler. Birinci durum çeşitli sapmalara yol açar, devrimci 
mücadelenin bir yönü gereğinden fazla büyütülür, diğer yönler 
küçümsenir. Örneğin, Lenin Ne Yapmalı? ’da ekonomizm sapmasının 
küçük ve bağımsız grup çalışmasından kaynaklandığını söyler. İkinci 
durumda ise, gruplar kaldıramayacakları kadar görev yüklenirler ve 
sonunda hiçbir iş doğru dürüst yürümez. Bu durumda küçük grupların 
birleşmesi ve merkeziyetçi bir örgütlenmeye gidilerek partinin kurul-
ması zorunlu olur.  

Görüldüğü gibi, parti zorunluluk sonucu kurulur. Partinin 
kurulabilmesi için devrimci hareketin daha üst düzeyde bir 
örgütlenmeye ihtiyaç duyması gerekir. Parti, kurulduğu anda her 
sorunu çözebilecek sihirli bir güç olmadığı gibi, birkaç kişinin 
subjektif isteği sonucu kurulan soyut bir örgüt de değildir. Zorunluluk 
sonucu kurulmayan her örgüt şekilsel olarak kalır ve kaçınılmaz 
olarak bürokratizme saplanır. Devrimci hareket daha yüksek bir 
düzeyde örgütlenmeye gidilmeden başarı kazanamayacaksa, düşmanı 
yenemeyecekse partinin kuruluşu zorunlu hale gelir.  

Eğer bir ülkede devrimciler küçük ve birbirinden oldukça 
bağımsız gruplar halinde çalışarak başarı kazanıyorlarsa, düşmana 
kesin darbeler indirebiliyorlarsa, partinin kuruluşu küçük grupların 
geliştiği ve yayıldığı devrimin ileri aşamalarında gerçekleşir. 
Devrimci hareketin henüz başlangıç döneminde kurulacak bir parti, 
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hareketin daha üst düzeyde bir örgütlenmeye ihtiyacı olmadığından 
kaçınılmaz olarak şekilsel olur. Parti, devrimci hareketin en yüksek 
örgütlenme şeklidir ve zorunluluk sonucu kurulur.  

O halde partinin ne zaman kurulacağını, genel olarak düşma-
nın gücü, yani emperyalizmin hangi gelişim aşamasında bulunduğu 
(I., II., III. Bunalım dönemleri) ve ülkelerin özel şartları belirler.  

Emperyalizmin I. Ve II. Bunalım dönemlerinde, emperyalizmin 
sömürge ve yarı-sömürge ülkeler için henüz içsel bir olgu haline 
gelmediği, yeniden paylaşım savaşlarının kaçınılmaz olduğu, ülke içi 
yönetimin zayıf ve sadece belli bölgelerde (genellikle büyük şehirler) 
güçlü olduğu dönemlerde devrimci mücadele küçük ve birbirinden 
oldukça bağımsız gruplar tarafından bu ülkelerde mücadelenin ileri 
aşamalarına kadar başarıyla yürütülebilir.  

Emperyalistlerarası zıtlıkların askerî plana yansımadığı, 
emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkeler için sadece dışsal değil aynı 
zamanda içsel bir olgu haline geldiği, iç düşmanın dış düşmandan 
ayrılamadığı, emperyalizmin bütün ülkede baskı ve kontrol 
örgütünü kurduğu, devrimcilerin karşısında düşman olarak zayıf bir 
iç yönetimin değil, emperyalist dünya sisteminin bulunduğu III. 
Bunalım döneminde mücadelenin küçük gruplar tarafından ileri 
aşamalara kadar başarıyla yürütülmesi imkânsızdır. Günümüzün 
devrimci pratiği bu konuda yeteri kadar örnek vermiştir.  

Görüldüğü gibi, filanca ülkede parti erken kuruldu, falanca 
ülkede ise gerilla savaşının ileri aşamasında kuruldu cinsinden 
tartışmalar, mesele emperyalizmin ve ülkenin iç şartlarından bağımsız 
olarak ele alındığından tamamen soyuttur ve kişiyi hiçbir neticeye 
götürmez.  

Partinin kuruluş döneminde ortaya çıkan ikinci sorun parti 
üyelerinin niteliği ile ilgilidir. Bu konuda Bolşevikler ve Menşevikler 
arasında çıkan ayrılığın temeli parti ile sınıf arasındaki ilişkilere 
dayanır.  

Bolşeviklere göre, burjuvazi tarafından eğitimi çeşitli yollardan 
engellenen işçi sınıfının homojen bir kitle olması beklenemez. İşçi 
sınıfının tamamı aynı eğitim ve çalışma şartlarına sahip olmadığından 
aynı ölçüde sosyalist bilince açık değildir. Örneğin, Çarlık 
Rusya’sında işçi sınıfının en ileri, devrimci hareketin en önünde 
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yürüyen kesimi, eğitim düzeyleri ve çalışma şartları diğerlerine göre 
daha iyi olan metal işçileridir. Devrimci harekete en geç katılanlar ise, 
eğitim düzeyleri ve çalışma şartları en kötü olan tekstil işçileridir. 
Dolayısıyla işçi sınıfına dışarıdan bilinç götürecek, ona önderlik 
edecek olan partiyle sınıf özdeşleştirilemez. Sınıf ve partiyi 
özdeşleştirmek, partiye işçi sınıfının gücünü olduğu kadar zayıflığını 
da dahil etmek olur. Parti işçi sınıfının en ileri, en militan kesimini 
temsil eder. İşçi sınıfının nisbeten geri üyelerine bilinç götürülmesi 
partiyi onların seviyesine indirerek değil, işçi sınıfının en ileri üyeleri 
vasıtasıyla onları partinin seviyesine çıkartmakla olur.  

“Gerçekten işçi kitlelerinin sürekli sömürüye maruz kaldığı ve 
insani yeteneklerini geliştiremedikleri kapitalizm çağında, işçi sınıfı 
siyasi partilerinin en göze çarpan özelliği sınıflarının sadece azınlığını 
ihtiva etmeleridir. Herhangi bir kapitalist toplumda, gerçekten sınıf 
bilincine sahip işçiler, nasıl bütün işçilerin sadece bir azınlığını 
meydana getiriyorlarsa, aynı şekilde bir siyasi parti de, bir sınıfın 
ancak azınlığını ihtiva edebilir. Bu yüzden, geniş işçi kitlelerini, ancak 
sınıf bilincine sahip bu azınlığın yönetebileceğini ve liderlik 
edebileceğini kabul etmek zorundayız.”[25]  

Menşeviklere göre, parti ile sınıf özdeştir. Partiye sadece işçi 
sınıfının seçme üyeleri değil, grevci bütün işçiler alınmalıdır. Parti ile 
sınıfın ayrı tutulması temeline dayanan Bolşevikler ancak parti 
örgütlerinde aktif olarak çalışanların üye kabul edilebileceğini 
savunurlar. Partili olanlarla partiyle işbirliği yapanlar ayrılmalıdır. 
Sosyalist ile sosyalist parti üyesi aynı şey değildir. Bu ilkelerin 
ışığında kuruluş döneminde üyelerin çoğunluğu parti üyeliğinin 
gerektirdiği asgari bilinç seviyesinden dolayı kaçınılmaz olarak 
proleter kökenli değildir.  

Parti ile sınıfın özdeşliği temeline dayanan Menşevikler partiyle 
işbirliği yapanların da üye olarak kabul edilmesini isterler. Sosyalistle 
sosyalist parti üyesi aynı şeydir. Grevci her işçi, kendisini sosyalist 
kabul eden her kişi nitelikleri ne olursa olsun parti üyesi olabilmelidir. 
Bu durumda kuruluş döneminde de parti üyelerinin çoğunluğunu 
işçiler meydana getirmelidir.  

Tarih göstermiştir ki, işçi sınıfının iktidar mücadelesini 
yönetecek, sadece devrimin yükselme döneminde değil, geri çekilme 
döneminde de mücadeleyi sürdürecek olan parti mutlaka seçme 
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üyelere, sıkı disipline ve yüksek bir bilince sahip olmalıdır. Ancak 
sınıfının önünde, ilerisinde olan parti ona önderlik edebilir, işçi 
sınıfının içinden gittikçe artan sayıda sosyalist kadrolar çıkartabilir.  

Lenin’in deyişiyle:  
“Tarihte hiçbir sınıf, bir hareketi örgütlemeye ve yönetmeye 

muktedir, sivrilmiş temsilciler ve politik liderler yetiştirmeksizin 
iktidara gelmemiştir. “[26]  

Sınıfıyla özdeşleşen parti ona önderlik edemez, işçi sınıfının 
içinden sosyalist kadrolar çıkartamaz ve kaçınılmaz olarak devrimci 
mücadeleyi yürütemez. Görüldüğü gibi, örneklerine zaman zaman 
ülkemizde de rastlanan “işçisiz örgüt kurulmaz, işçiler parti içinde her 
dönemde çoğunlukta olmalıdır” gibisinden sözde proleter sevgisine 
dayanan Menşevik görüşlerin altında oportünizm yatar.  

Her devrim çoğunluğun sempatisini kazanmış bir azınlık 
tarafından yönetilir ve zafere ulaştırılır.  

“… kitleler kavramı hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. 
Bu, mücadelenin niteliğindeki değişikliklere göre değişen bir 
kavramdır. Devrimlerimiz sırasında birkaç bin işçinin kitleleri temsil 
ettiği anlar oldu.”[27]  

Görüldüğü gibi, masum kitle hayranlarının savunduklarının 
aksine, partinin her dönemde (özellikle kuruluş döneminde) büyük 
kitleleri temsil etmesi gerekmez.  

İşçi sınıfı partisi bir savaş örgütüdür. Bu mesele oportünistlerce 
her şekle sokulduğundan üzerinde önemle durulması gerekir.  

Emperyalist dönemde burjuvazinin devrilmesi, burjuva devletin 
yıkılması Lenin’in Devlet ve İhtilâl ’de belirttiği gibi ancak şiddete 
dayanan devrim yoluyla mümkündür. Burjuvazi kitleler üzerindeki 
denetimini ordu, polis ve çeşitli güvenlik örgütleriyle sürdürür ve bu 
örgütleri kullanarak devrime karşı bütün gücüyle direnir. Bu durumda 
devrimin gerçekleşmesi, burjuvazinin direncinin kırılması ile 
mümkündür; bu ise rejimin koruyucu güçlerine karşı şu veya bu 
şekilde kazanılan kesin bir askerî zaferi gerektirir. Dolayısıyla işçi 
sınıfı partisi, eğer gerçekten devrim yapmak istiyorsa askerî yöne 
önem vermek zorundadır. Askerî yöne verilen önem, değişik tarihi 
aşamalarda, değişik derecelerde olabilir; önemli olan, emperyalist 
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dönemde işçi sınıfı partilerinin iktidarı ele geçirmek için kısa ya da 
uzun bir askerî savaş vermeleri ve zorunlu olarak savaş örgütü 
olmalarıdır. Rus Devrimi dahil bütün devrimlerin tecrübesi bunu 
doğrulamıştır.  

Ancak pasifistler her şeyde olduğu gibi savaş örgütü meselesini 
de işlerine geldiği şekilde yorumlarlar. Onlara göre, partinin savaş 
örgütü olduğunu savunmak herşeye silahın ucundan bakmaktır. Bu 
görüşün tipik bir ifadesini uzunluğuna rağmen yazımıza almayı uygun 
bulduk:  

“”Öte yandan, partinin siyasal fonksiyonunu unutarak veya 
ikinci plana atarak, onu bir askerî örgüt diye gören ve gösteren, partiyi 
silahlı bir ordu çekirdeği veya askerî kurmay heyeti olarak anlayan sol 
sapma görüşü de, işçi sınıfı partisiyle bağdaşmaz. Bu sol sapma 
çizgisi, salt siyasal nitelikli işçi sınıfı partilerine “düzen örgütü” adını 
vererek, kendi parti anlayışının “savaş örgütü” olduğunu söyler. 
Böylece devrimci siyasal mücadeleyi salt askerî anlamdaki bir 
‘savaş’la kısıtlayarak, sınıf mücadelesinin binbir güçlüğü barındıran 
ve ince taktikleri gerektiren siyasal sürecini, en kestirme metodlarla 
reddetmeye çalıştığı için, son tahlilde siyasi mücadeleyi inkâr ederler. 
Sınıf mücadelesini dar bir askeri ‘savaşçı’ müfrezesinin fedakâr 
çıkışlarına ve intihar atılımlarına indirgedikleri için, bu çizgiler ne 
denli cesur olurlarsa olsunlar, işçi sınıfı ve müttefiklerinin yani geniş 
kitlelerin dışına düşmüşlerdir, böyle çizgilerin parti algılayışları 
yukarıda saydıklarımız nedenlerden dolayı, işçi sınıfı partisi ile uyuş-
maz. Latin Amerika’da “foko”culuk tarzında ortaya çıkan ve çeşitli 
pratik sol sapma deneyleri kendine bir de “parti teorisi” edinen bu 
yanlış ve zararlı çizgi, geniş emekçi kitlelerden kopuk bir küçük fedai-
ler grubunun romantik mücadelesini siyasi mücadele sanır.”(abç)[28]  

“… sol sapmalar, partiyi dar bir militanlar grubunun askerî 
örgütü diye görürler.”[29]  

“Sol sapmacı ögelerin parti anlayışı, kendi amaçlarına uygun 
biçimdedir. Bu çizgilerin partili anlayışı ise ‘eli silah tutan herkes’ 
tir.”[30]  

Bu satırların yazarını önce Marksist terminolojiye “salt siyasal 
nitelikli işçi sınıfı partisi” deyişiyle yeni bir katkıda bulunduğundan 
dolayı kutlarız. Ne demektir “salt siyasal nitelikli işçi sınıfı partisi”? 
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Yazarın sürekli olarak askerî ve siyasi yönleri birbirinden ayırma-
sından ve bunları karşıt iki yön olarak değerlendirmesinden dolayı 
“salt siyasal nitelikli işçi sınıfı partisi”nden bizim anladığımız askerî 
yönü olmayan partidir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, emper-
yalist dönemde askerî yönü olmayan partinin siyasi yönü başarılı 
olamaz; tıpkı siyasi yönü küçümseyip onu askerî yöne tabi kılan 
partilerde olduğu gibi.  

İşçi sınıfı partilerinde temelin siyasi yön olduğu ve herşeyin bu 
yöne tabi olduğu tartışma götürmez. Ancak emperyalist dönemin 
özelliklerinden dolayı, askerî yöne şartların gerektirdiği önemi 
vermeyen partinin siyasi yönü de başarısız olur. Basit bir örnek 
verelim: Parti iktidarın herhangi bir tutumunu protesto etmek için 
gösteri yürüyüşü düzenlemiştir ya da herhangi bir fabrikada grev 
vardır. İktidar günün şartları gereği gösteriyi ve grevi zor kullanarak 
ezmek niyetindedir. Bu durumda parti herhalde kitleyi polisin veya 
ordunun insafına terk edecek değildir; grevi veya gösteriyi savunmak 
için gerekli tedbirleri alması, kitleyi ona göre örgütlemesi gerekir. Bu 
ise askerî bir meseledir. Parti gerçekten kitlelere önder olmak 
istiyorsa, önderliğinin kitle tarafından kabul edilmesini istiyorsa 
kitleye mücadelenin her alanında başarılı önderlik etmek zorundadır, 
aksi halde kitlenin güvenini kaybeder.  

Düzenlediği gösteriyi koruyamayan partinin kitleden güven 
beklemesi boşunadır. Bu durumda başarısız askerî yön, siyasi yönü de 
başarısız kılar. Askerî ve siyasi yönlerin diyalektik bir bütün içinde ele 
alınması gerektiğini gösteren iyi bir örnek.  

Ancak belki de biz yanılıyoruz; belki de yazar kritik dönemlerde 
gösteri düzenlenmesine, grev yapılmasına “aman faşizm gelir” gerek-
çesiyle karşıdır.  

Parti üyelerine gelince, başlangıçta parti üyeleri dar bir militanlar 
grubundan ibaret olabilir; ancak bu durumda bile parti askerî değil 
siyasi bir örgüttür, askerî yön siyasi yöne bağlıdır. Kuruluş döneminde 
genellikle dar bir militanlar grubundan ibaret olan parti, geniş kitlelere 
yayıldığında da savaş örgütü niteliğini kaybetmez; tersine bu nitelik 
daha sağlam temellere oturur.  

İşçi sınıfı partisi yarı-askerî nitelikte bir örgüttür, yani demok-
ratik merkeziyetçilikte merkeziyetçi yan ağır basar. Gizli örgütlere 
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özgü bu özellik burjuva demokrasisi olmayan bütün ülkeler için 
geçerlidir.  

İşçi sınıfına, bilinç, içinde pek az işçi olan, profesyonel devrim-
cilerden meydana gelmiş parti tarafından dışardan iletileceğinden 
örgütlenme yukardan aşağıya gerçekleştirilir. Bu tip örgütlenmede 
parti içindeki hiyerarşik yapı da aşağıdan yukarıya gidildikçe tecrübe, 
bilinç düzeyi, denenmişlik, ihtisaslaşma, vb. arttığından parti içinde 
merkeziyetçilik, alt organların üsttekilere uyması kendiliğinden kuru-
lur (bu merkeziyetçilikle, örgüt gizli kaldığı sürece parti organlarının 
açık seçimle değiştirilememesi ve yukardan atanmasından doğan 
merkeziyetçilik karıştırılmamalıdır). Menşevikler gibi, partiyi aşağı-
dan yukarıya örgütlemeye çalışmak, işçi sınıfına dışardan bilinç 
götürme gereğini reddetmek, işçi sınıfının kendiliğinden sosyalist 
bilince ulaşacağına inanmak demektir.  

“Oportünist sosyal demokrasinin örgütlenme prensipleri aşağı-
dan yukarıya doğru örgütlenme usulünü izler ve bu yüzden mümkün 
olduğu kadar, (aşırı bir şevkle) anarşizm noktasına varan özerkliği ve 
demokrasiyi yeğ tutar. Devrimci sosyal-demokrasinin örgütlenme 
prensipleri ise, yukardan aşağı örgütlenme usulünü izler, bu yüzden de 
parçalarla ilişkide merkezin gücünün ve haklarının genişletilmesinden 
yanadır. Düzensizlik ve ayrı ayrı gruplar döneminde, tepede 
kaçınılmaz olarak, gruplardan biri vardır. Bu grup eylemi ve devrimci 
istikrarı dolayısıyla en etkili olanıydı. Devrimci sosyal demokrasi bu 
tepedeki gruptan örgütlenmeye gitmişti.”[31]  

Parti içinde alt kademelerin üste uyması, merkez komitesi 
kararlarının bütün parti üyelerini bağlaması, özellikle illegal dönemde 
çeşitli parti organlarının seçimle değil de yukarıdan atanarak 
kurulması parti içinde bir “merkez komitesi diktatörlüğüne” yol açmaz 
mı? Bu konu ülkemizde yanlış anlaşıldığından ve çok yanlış 
uygulandığından üzerinde önemle durulması gerekir.  

Lenin parti içindeki ve parti ile sınıf arasındaki ilişkileri en özlü 
biçimde şöyle belirtmiştir: “Tüzük, bütünün parçaya, öncünün geri 
kalana organize güvensizliğidir.” [32] Parti içindeki merkez komite 
dahil bütün parçalar bütünün (parti üyelerinin) denetimine tabidir. 
Parti içinde her kademede alınan kararlar harekete geçilmeden önce 
şartların imkân verdiği ölçüde parti üyeleri arasında tartışılır, kararın 
lehinde ve aleyhinde olan bütün görüşler söylenir. Karar kesinleştikten 
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sonra azınlık çoğunluğa uyar, harekete geçildikten sonra da karara 
karşı muhalefet yürütmek bölücülüktür.  

Alınan kararın yanlışlığı ileride ortaya çıkarsa eleştiri ve özeleş-
tiriyle durum yeniden gözden geçirilir ve hata düzeltilir. İşçi sınıfı 
partisini ayakta tutan, birliğini koruyan en önemli etkenlerden biri 
olan eleştiri -özeleştiri uygulamasında şunlara dikkat edilmesi gerekir:  

Parti içindeki hiçbir kişi veya organ (merkez komitesi dahil) 
eleştiri-özeleştiri uygulamasının dışında tutulamaz. İşçi sınıfı 
partisinin uyumlu bir bütün halinde çalışması ancak parti içinde 
yukarıdan aşağıya olduğu gibi aşağıdan yukarıya doğru da kontrol ve 
eleştiri-özeleştiri mekanizmasının kurulmasıyla mümkündür.  

Parti üyelerinin kendilerini yenilemeleri, olayların gerisinde 
kalmamaları gerekir. İşçi sınıfının partisinin yaşaması, parti içinde 
gerçek eleştiri-özeleştiri uygulamasının temeli parti üyelerinin bilinç 
seviyesine dayanır. Ülkemizin devrimci pratiği, içinde ne yaptığını 
bilen birkaç kişinin bulunduğu, gerisi olayların peşinden sürüklenen 
örgütlerin uzun ömürlü olamayacağını ortaya koymuştur. Devrimci 
hareket içinde nitelikleri ne kadar üstün olursa olsun herkes hata 
yapar. Bilinç seviyesinin düşüklüğü sonucu, yapılan hatayı 
zamanında doğru dürüst eleştirecek kimsenin bulunmaması hatanın 
müzminleşmesine ve daha vahim hatalara yol açar. Bu açıdan 
olayların içinde olup da yapılan hataları yetersizliklerinden dolayı 
zamanınıda eleştirmeyenler de kusurludurlar. Eleştiri-özeleştiri 
uygulaması hakkında ne kadar iyi sözler söylenirse söylensin, eğer 
sağlam temellere dayanan eleştiri yapabilecek kişiler yok ise bu 
uygulama yürümez. Devrimci hareketin memuru değil de militanı 
olmak isteyen herkes kendini yetiştirmeli, hareketin acil sorunları-
nın gerisinde kalmamalıdır. Büyük hatalar yapıldıktan sonra suçun 
tamamını merkeze yüklemek, “ben emir kuluyum, ne söylendiyse 
onu yaptım”  demek kişinin acizliğini ve yetersizliğini haklı göster-
meye çalışmasından başka bir şey değildir. Dünyanın ve ülkemizin 
devrimci pratiği göstermiştir ki, işçi sınıfı hareketi içinde bilinç 
seviyesi ne kadar düşük, sorumsuzluk ne kadar yüksek ise merkezin 
önemi o ölçüde gereğinden fazla büyütülür, herşey merkezden 
beklenir, hata yapıldığı zaman da bütün suç merkeze yüklenir. 
“Merkez eleştirilemez” veya “merkezi eleştirmeyin, yıpranır” 
gibisinden saçmalıklar hep bu dönemde açığa çıkar.  
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Sonuç olarak, partinin bir bütün halinde uyumlu olarak işlemesi, 
merkez diktatörlüğünün kurulmaması ancak bütünün parçayı 
kontrolüyle, eleştiri-özeleştirinin gerçekten etkin biçimde uygulan-
masıyla sağlanır.  

 
B – Devrimin Yükselme Döneminde Parti:  
 
Başlangıçta dar profesyonel kadrolardan oluşan parti, işçi sınıfı 

hareketiyle bağ kurdukça, işçi sınıfı içinden artan sayıda profesyonel 
devrimciler çıkardıkça sınıfıyla bütünleşir. Parti içinde işçiler 
çoğunluğu meydana getirir. (Bu ilke halk savaşı vermek zorunda olan 
ülkeler için geçerli değildir. Konumuz dışı olduğundan burada 
incelenmesine girmiyoruz.) Ancak o zaman parti, işçi sınıfının siyasi 
kitle partisi haline dönüşür.  

“Lenin, partinin yapısının ve kuruluşunun iki kısımdan meydana 
gelmesi gerektiğini ileri sürüyordu: a) Önde gelen parti işçilerinden, 
esas olarak profesyonel, yani parti çalışması dışında hiçbir işle 
uğraşmayan ve gerekli teorik bilgiye, tecrübeye, örgütsel pratiğe ve 
Çarlık polisiyle dövüşme ve ellerinden kurtulma ustalığına sahip olan 
parti işçilerinden meydana gelen sıkı bir düzenli kadro; b) Yüzbinlerce 
emekçinin sevgi ve desteğini kazanan geniş bir mahalli parti örgütleri 
ağı ve çok sayıda parti üyesi.”[33]  

Devrimin yükselme döneminde yüzlerce yeni üye kazanılması, 
partinin etkisinin yaygınlaştırılması, yeni parti örgütleri kurulmasının 
özel bir önemi vardır. Yükselen devrim dalgası geçmişteki nisbeten 
daha az aktif olan halkın bütün kesimlerini harekete geçirir. Parti 
etkisini yaymak, mücadelenin gerisinde kalmamak için harekete yeni 
katılan kitlelerin içinden üyeler kazanmalıdır. Ancak bu yeni dönemde 
parti üyesi olabilmek için uzun süre eğitim çalışmalarına devam 
etmek, örgütsel pratik sahibi olmak gerekmez. Devrimin yükselme 
döneminde, büyük halk yığınlarının harekete geçtiği dönemde gerekli 
teorik dersler ve pratik, hareket içinde çok daha süratle öğrenilir 
(Askerî ve siyasi yönleri birbirinden ayıran pasifistlerimize ithaf 
olunur):  

“… Halkın yüz misli güçlenmiş olan devrimci enerjisine ayak 
uydurabilmek için tüm parti ve partiye bağlı örgütlerin üyelerini 
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çoğaltmalıyız. Söylemeye gerek yoktur ki bu, Marksist doğrularda 
tutarlı ve sistematik bir eğitim ve öğretimin bir tarafa bırakılacağı 
anlamına gelemez. Kesinlikle ve tamamıyla “bizim” anladığımız an-
lamda “öğretecek” olan, askerî harekâtların çok büyük önemi vardır.” 
[34]  

“Böylece sosyaldemokrat titizliğimizi ve uzlaşmazlığımızı gev-
şetmek söz konusu olmayıp, ikisini de yeni yollarla ve yeni eğitim 
metodlarıyla kuvvetlendirmek sözkonusudur. Savaş sırasında acemiler 
eğitimleri için gerekli dersleri doğrudan doğruya askerî harekâtlardan 
almalıdırlar.”[35]  

Devrimin yükselme döneminde partinin düzen örgütü değil savaş 
örgütü olduğu gerçeği iyice açığa çıkar. Emperyalist dönemde işçi 
sınıfının barışçı yollarla iktidarı ele geçirme olanağı kaybolmuştur, 
iktidar kitle ayaklanmasıyla ele geçirilecektir. Devrimin yükselme 
döneminde ayaklanmanın hazırlanması, kitlelerin silahlandırılması, 
kadroların ayaklanma için eğitilmesi gerekir.  

Ayaklanma, Menşeviklerin iddia ettiği gibi sadece teknik bir 
mesele değildir, kitle mücadelesinde önemli bir aşama olduğundan bu 
dönemde askerî yönün önemi siyasi yöne bağımlı olarak artar. 
Emperyalizmin III. Bunalım döneminde geri-bıraktırılmış ülkelerdeki 
işçi sınıfı partisinde askerî yön, partinin kuruluş döneminden itibaren 
büyük öneme sahiptir. Bu değişimin temelleri devrim teorisinde yatar.  

Bu dönemde işçi sınıfı yükselen devrim dalgasının etkisiyle 
harekete çekilen küçük burjuva demokratlarla ittifak kurar ve bu 
küçük burjuva unsurların bir kısmı kaçınılmaz olarak parti saflarına 
sızar. Bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gereken, küçükburjuva 
demokratları mümkün olduğu kadar eğitmek ve genel olarak bu geçici 
yol arkadaşlarına fazla ümit bağlamamaktır.  
 

 
C – Geri Çekilme Döneminde Parti:  
 
Devrimin yenildiği, karşı-devrimin saldırıya geçtiği dönemde 

işçi sınıfı partisi zorunlu olarak geri çekilme taktiğini benimser. Bu 
dönemde devrimin yükselme döneminde partiye katılmış olan geçici 
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yol arkadaşları ayrılır, üye sayısı düşer, birçok parti örgütü dağılır. 
Lenin 1905-1907 devrim döneminden sonra 1909’da partinin durumu-
nu şöyle anlatıyor:  

“Bir parçalanma yılı, ideolojik ve politik bir dağılma yılı, 
partimizin bir sürüklenme yılını arkamızda bırakmış bulunuyoruz. 
Tüm parti örgütlerimizin üyeleri azalmıştır. Bunlardan bazıları, en az 
proleter olanlar, paramparça olmuşlardır.”[36]  

“Bu parçalanmanın etkisiyle devrimci hareketin en güçlü olduğu 
Petrograd’da 1907’de 8000 olan üye sayısı 1909’da 300’e 
düşmüştür.”[37]  

Lenin’e göre bu parçalanmanın ana nedeni geçmişte partiye 
katılmış olan küçük burjuva unsurlardır.  

“Bu ana neden, işçilerin partinin bünyesinden atmak zorunda 
olduğu kararsızlık gösteren entellektüel ve küçük burjuva unsurlardır; 
bu unsurlar, işçi sınıfı hareketine, yakın bir burjuva demokratik 
devrimi zaferi umuduyla katılmış ve bir gericilik dönemini cesaretle 
karşılayamamışlardır.”[38]  

Akla şöyle bir soru gelebilir: Geri çekilme döneminde bu derece 
dağılan ve parçalanan parti nasıl olmuştur da 1912’den itibaren 
yükselmeye başlayan devrim dalgası içinde kendini süratle 
toparlamıştır? 1912-1914 arasında yükselen devrimci hareket, 1914’de 
savaşın başlamasıyla yeniden darbe yedi, kitle hareketleri durdu, 
Bolşevik örgütleri yine geniş çapta dağıtıldı, 1917 Şubat devriminde 
kitle içinde pek az taraftara sahip olan parti sekiz ay gibi kısa bir 
sürede çoğunluğun desteğini nasıl kazandı ve iktidarı ele geçirdi? 
Bütün bu soruların cevabı geri çekilme döneminde uygulanması 
gereken üç temel ilkede yatmaktadır:  

1. Az ve sınırlı da olsa kitlelerle ilişkinin mutlaka 
sürdürülmesi: 1917 Şubat devriminden sonra Bolşevikler az fakat 
kitle içinde geniş etkileri olan kadrolarla kısa sürede kitle desteğini 
kazanmışlardır.  

2. Partinin gizli örgütünün korunması,  
3. Partinin temel kadrolarının korunması.  
Özellikle temel kadroların korunması çok önemlidir. Ülkemizin 

devrimci pratiğinin de gösterdiği gibi polis ne yaparsa yapsın partinin 
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alt kademelerindeki üyelerin tamamını etkisiz hale getiremez. Eğer 
partinin üst kademeleri korunursa, üst kademe alt kademeleri bularak, 
ona görev vererek parti teşkilatını yukardan aşağıya süratle kurar. 
Partinin üst kademeleri kaybedilirse veya çeşitli biçimlerde uzun süre 
etkisiz hale getirilirse, alt kademelerin parti örgütünü yeni baştan 
kurmaları uzun süre ve büyük güçlükler içinde olur.  

Evet, yenilgi ve geri çekilme dönemleri parti üyeleri arasında 
ayıklanmaya yol açar. Gericilik döneminin ağır şartlarına dayanama-
yan, titreyen, kararsızlık gösteren üyeler ayıklanır. Üç temel prensip 
başarıyla uygulandığı sürece bu ayıklama ve zayıflama sağlıklıdır.  

 
D – 1917 Şubat-Ekim Döneminde Parti:  
 
1917 Şubat Devrimi’nden hemen sonra Bolşevikler önemsenme-

yecek bir azınlıktılar. Sovyetlerin tüm Rusya kongresinde, Haziran’ 
da Bolşevik delegelerin oranı % 13’tü. Bu oran Ekim’de %51’e 
çıktı.[39] Bolşeviklerin özellikle köylüler arasında taraftarı çok azdı. 
17 Mayıs’daki Köylü Sovyetleri Kongresinde 1.115 delegeden 537’si 
Sosyalist Devrimci ve sadece 14’ü Bolşevikti.[40] Ancak Ekim 
1917’de Sosyalist Devrimcilerin Partisi parçalandı, partinin büyük bir 
bölümü Bolşeviklerle işbirliği yaptı.  

1917 Şubat Devrimi’nden sonra azınlıkta olan Bolşevikler bir 
yıldan az sürede çoğunluğu kazanarak iktidarı nasıl ele geçirmişlerdir? 
Bolşeviklerin zaferinde uyguladıkları çalışma tarzının doğruluğu 
kadar, partinin yapısının da önemi vardır.  

Bir partinin üye ve taraftar sayısı o partinin gücünün ölçülme-
sinde önemli bir etkendir, ancak tek başına yeterli değildir. Eğer üye 
sayısı en fazla olan parti en güçlü olsaydı, 1917 Ekim’inde iktidarı 
Bolşeviklerin değil, Sosyalist Devrimcilerin alması gerekirdi. 
Bolşevik Partisi az fakat aktif ve güçlü kitle bağları olan üyelere 
sahiptir.  

“Nisan başlarında Bolşevikler Petrograd işçi sınıfının üçte birini 
kazanmış bulunuyorlardı ve bu en aktif üçte birdi.”[41]  

“40.000 işçinin çalıştığı Petrograd’daki Putilov fabrikası başlan-
gıçta Sosyalist Devrimcilerin elindeydi, ancak Bolşevik Partisi 
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üyelerinin fabrikada çalışmaya başlamalarından iki ay sonra büyük 
çoğunluk Bolşeviklere geçti. “[42]  

Az fakat üstün nitelikli, sağlam kitle bağları olan kadrolara sahip 
olan Bolşevik Partisi kısa sürede kitlelerin desteğini kazanabilmiştir. 
Her devrim çoğunluğun sempatisini kazanan aktif bir azınlık 
tarafından gerçekleştirilir. Lenin bu gerçeği şöyle belirtiyor:  

“Rusya’da biz ufak bir partiydik ama buna ek olarak bütün 
ülkede İşçi ve Köylü Milletvekilleri Sovyetlerinin çoğunluğu bizimle 
beraberdi.”[43] 

“Çok küçük bir parti kitlelere liderlik etmek için yeterlidir. Belli 
zamanlarda büyük örgütlere gerek yoktur. “[44]  

Bolşeviklerin açık bir programa sahip olmaları ve onu nasıl 
uygulayacaklarını bilmeleri de başarı nedenlerinden biridir. Şubat-
Ekim döneminde Bolşevikler hariç hiçbir parti açık ve kesin bir 
programa sahip değillerdir. Bolşeviklerin aktifliği, sağlam kitle bağları 
ve programlarından taviz vermeden sonuna kadar savunmaları ve 
kitleler üzerinde etkisi olan diğer partilerin (Menşevikler ve Sosyalist-
Devrimciler) parçalanmasına yol açtı. Özellikle, Rusya’nın en büyük 
partisi Sosyalist-Devrimciler’in çoğu 1917 Ekim Devrimi’nde 
Bolşevikleri desteklediler.  

Bolşevik Partisi Şubat-Ekim döneminde diğer bütün partiler 
parçalanırken politik bütünlüğünü nasıl koruyabilmiştir? Burada bir 
noktayı aydınlatmakta yarar vardır: Partinin kuruluşunu devrimin ileri 
aşamalarına erteleyenler gerekçelerden biri olarak da geç kurulan 
partinin sağlam olacağını, partinin içinde sapmaların ve bölünmelerin 
olmayacağını öne sürmektedirler. Ancak, Rus Devrimi ve diğer bütün 
devrimlerin tarihi göstermiştir ki, güçlü siyasi partiler, dışarıda olduğu 
kadar kendi içinde de her türlü sapmaya karşı mücadele ederek, 
gerekirse defalarca bölünerek kurulurlar. Bolşevik Partisi içinde de 
özellikle Ekim döneminde çeşitli ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Bu 
konuda Merkez Komite içinde Ekim ayaklanmasına karşı oluşan 
muhalefet ve ayaklanmanın başarısından sonra Sovyet iktidarı 
aleyhtarı Sağ Sosyalist Devrimciler ve Menşeviklerle güç birliğine 
gidilmesini protesto amacıyla merkez komitesinden çekilen bazı 
üyeleri hatırlamak yeter. Ancak bu ayrılık geniş ölçüde bir bölünmeye 
yol açmamıştır. Bunun nedeni, Bolşevik Partisi’nin bir bütün olarak 
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homojen ve politik bütünlüğe sahip bir örgüt olmasıdır. Bolşevikler bu 
politik bütünlüğe parti içinde ve dışında her türlü oportünizme karşı 
verilen zorlu bir mücadele sonucu ulaşmışlardır. Bolşevik partisi 
bölünmeden kaçınarak değil, zamanında her türlü bölünmeyi göze 
alarak, her şart altında oportünistlerle kendini ayırarak politik 
bütünlüğe ulaşmıştır.  

Sonuç olarak, Rus Devrimi’nin de gösterdiği gibi üye ve 
taraftar sayısı bir partinin gücünün ölçülmesinde tek etken değildir. 
Olayların hızlandığı dönemlerde kozmopolit, politik bütünlüğü 
olmayan partiler daima parçalanır. Başarı, üye sayısı diğerlerine 
göre az da olsa, politik bütünlüğe sahip partilerin olur. 1917 Şubat-
Ekim döneminde parçalanmayan tek parti Bolşeviklerdir.  

 
III- ÇALIŞMA TARZI  
 
Çalışma tarzı daima devrim teorisinden çıkar, tek başına ele 

alınamaz. Kitlelere bilinç götürmek, onları örgütlemek konusunda 
anlaşma temelde bilincin nasıl götürüleceği ve kitlelerin nasıl örgüt-
leneceği konusunda anlaşmaya dayanır.  

Emperyalist dönemde nüfusun azınlığını teşkil eden proletarya, 
diğer ezilen sınıfları da yanına alarak uygun zamanda yapacağı 
atılımla iktidarı alabilir ve almalıdır. Leninist devrim teorisindeki bu 
ilkeden kaçınılmaz olarak sosyalistlerin sadece işçi sınıfı içinde değil, 
toplumun bütün sınıf ve tabakaları arasında çalışmaları gerektiği 
sonucu çıkar. İşçi sınıfı partisi ancak bu şekilde mevcut iktidara karşı 
olan her tepkiyi birleştirebilir ve yönlendirebilir.  

Ancak sadece toplumun bütün sınıf ve tabakaları arasında 
çalışmak yetmez. Düzene karşı mevcut potansiyelin işçi sınıfının 
önderliğinde ve yönetiminde kullanılması gerekir, mevcut potan-
siyelin yönlendirici gücü işçi sınıfı olmazsa sosyalizm için mücadele 
kaçınılmaz olarak yenilgiye uğrar.  

İşçi sınıfının, mevcut düzene karşı toplumsal potansiyelin, 
yönlendirici gücü olabilmesi için, devrimde öncü olabilmesi için, işçi 
sınıfı partisinin birbirleriyle ilişkili iki görevi yerine getirmesi gerekir:  
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III) İşçi sınıfının öncü olarak eğitimi:  
 
İşçi sınıfının siyasi eğitimi, toplumdaki bütün sınıf ve tabakaları 

tanımak, onların arasındaki ilişkileri öğrenmek şeklinde olmalıdır. İşçi 
sınıfının dikkati kendi üzerine değil, bütün topluma çekilmelidir.  

“Onun için, işçilere siyasi bilgi iletmek için ne yapmalıdır 
sorusuna cevap, pratik çalışanların ve özellikle ekonomizme eğilim 
gösterenlerin çoğunlukla yeterli buldukları “işçiler arasına 
gidilmelidir” cevabı olamaz. İşçilere siyasi bilgiyi iletmek için, 
sosyal-demokratlar toplumun bütün sınıfları arasına gitmek 
zorundadırlar; onlar mücadele birliklerini bütün doğrultulara sevk-
etmek zorundadırlar.”[45]  

“Kim, işçi sınıfının dikkatini, gözlem imkânlarını ve bilincini, 
yalnız işçi sınıfı üzerine, hatta başlıca işçi sınıfı üzerine çekiyorsa, 
böylesi, sosyal-demokrat değildir; çünkü kendini iyi tanıyabilmesi 
için, işçi sınıfının çağdaş toplumun bütün sınıfları arasında karşılıklı 
ilişkiler hakkında tam bir bilgisi, sadece teorik değil … hatta daha 
doğru olarak ifade edelim: Teorik olmaktan çok, siyasi hayatın 
tecrübesine dayanan bilgisi olması gerekir.”[45]  

Bu görevle birlikte,  
 
2) İşçi sınıfının öncülüğünü diğer sınıflara kabul ettirmek:  
 
İşçi sınıfı “ben öncüyüm” diyerek öncü olamaz. İşçi sınıfı diğer 

bütün sınıf ve tabakaların temel çıkarlarını mevcut yönetime karşı 
en aktif ve etkili biçimde savunarak devrimde öncü olabilir. Ağalık 
ve tefecilikle mücadele köylülüğün olduğu kadar işçi sınıfının da 
meselesidir. İşçiler küçük-burjuva demokratlara yapılan baskıya ve 
genel olarak her türlü zorbalığa, kendine yönelmese bile, ilgisiz 
kalamaz.  

“Eğer işçiler, hangi sınıflar kadre uğrarsa uğrasın, her türlü 
suistimale karşı, keyfi davranışlara karşı, zulüm ve zorbalığın bütün 
davranışlarına karşı tepki göstermeye alışık değillerse; ve işçiler, 
bunlara karşı, başka herhangi bir açıdan değil de, sosyal-demokrat 
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açıdan tepki göstermeye alışık değillerse; işçi sınıfının bilinci, gerçek 
siyasi bilinç olamaz.”[47]  

Şüphesiz işçi sınıfı diğer sınıf ve tabakaların bütün isteklerini 
destekleyecek değildir. İşçi sınıfı ancak diğer sınıfların sosyalizm 
mücadelesine hizmet edecek isteklerini aktif olarak destekler. Lenin 
bunu köylülere karşı tutum konusunda şöyle anlatıyor:  

“Başka bir deyişle: Köylüleri, bu köylüler devrimci demokratik 
oldukları ölçüde, ne kadar “kutsal” olursa olsun her türlü derebey 
“mülkiyeti”nin müsaderesi dahil, ileri atılımlarında onları desteklemek 
ve onları ileriye doğru itmek ve köylülerden, gerici yahut proletaryanın 
hasmı olarak hareket ettikleri ölçüde sakınmak, onlardan ayrı olarak 
örgütlenmek ve onlara karşı mücadeleye hazır olmak.”[48]  

Bu ilişkilerin ışığında Rus Devrimi’nin başlıca dönemlerindeki 
çalışma tarzı şöyledir:  

 
A – Devrimin Yükselme Döneminde Çalışma Tarzı:  
 
Kendiliğinden gelme işçi hareketinin geliştiği, sosyalistlerin az 

ve dağınık da olsa işçilerle bağ kurdukları dönemde yapılması gereken 
ilk iş, dağınık sosyalist grupları birleştirerek partiyi yaratmaktır. 
Lenin’in Ne Yapmalı? ’da açıkladığı gibi güçlü Çarlık idaresine karşı 
küçük ve dağınık sosyalist gruplar etkili bir mücadele yapama-
maktadırlar. MücadeLenin başarısı herşeyden önce merkezi bir 
örgütün kurulmasına bağlıdır. Ancak partinin gerekliliğini kabul 
etmek yetmez, işçi sınıfı partisi hangi temel üzerinde kurulacaktır; 
esas olarak hangi faaliyet parti örgütlerinin kuruluşunu ve işleyişini 
belirleyecektir? Çalışma tarzı konusundaki bu temel sorunun cevabı 
devrim teorisinde yatmaktadır. Gerek emperyalizmin 20. Yüzyıl 
başlarındaki özellikleri ve gerekse Rus toplumunun genel gelişim 
çizgisi sonucu devrimin temel gücü proletaryadır ve esas olarak birkaç 
büyük merkezde toplanmıştır. Rus Devrimi’nin gelişimi, 1918 yazına 
kadar, esas olarak birkaç büyük merkezde toplanmış olan proletar-
yanın mücadelesiyle belirlenmiştir.  

Sosyalist kadrolar doğal olarak işçi merkezlerinde toplanmış-
lardır. Ancak başlangıçta işçi sınıfı hareketiyle bağ kuran sosyalist 
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gruplar dağınık ve örgütsüzdür. Aynı şehirde olanların bile 
birbirlerinden haberleri yoktur. Dağınık kadroların bir merkez 
etrafında birleştirilmesi, birbirleriyle ilişkilerinin sağlanması ve 
eğitilmesi için Lenin, Rusya çapında (aslında sosyalist kadroların 
yoğun olduğu merkezler kasdediliyor) yayınlanacak illegal bir 
gazeteyi araç olarak kullanmıştır. Parti başlangıçta bu gazetenin 
etrafında kurulmuştur.  

Örgütlenmenin başlangıçta gazete etrafında gerçekleştirilmesi 
geçmişte ülkemizde de, değişen şartlar hiç dikkate alınmadan, 
uygulanmaya çalışılmıştır. Emperyalizmin III. Bunalım döneminde 
geri-bıraktırılmış ülkelerde örgütlenmenin ve genel olarak devrimin 
nasıl bir yol izleyeceği ayrı bir yazının konusudur.  

Burada esas olarak üzerinde duracağımız Çarlık Rusya’sında, 
başlangıçta gazete etrafında örgütlenmenin hangi şartlar altında başarı 
sağladığıdır.  

Bu şartların birincisi: Sosyalist kadroların belli merkezlerde 
toplanmasıdır.  

“Bize en çok ve acil olarak gereken şey, alanı genişletmek, 
şehirler arasında düzenli ortak çalışma temeli üzerinde gerçek bağlar 
kurmaktır.”[49]  

İllegal bir gazetenin bütün ülke çapında periyodik olarak 
yayınlanması, kadrolara zamanında ulaşması, özellikle hareketin 
başlangıç döneminde pratik olarak çok zordur ve hatta imkânsızdır.  

İkincisi: Periyodik illegal gazete esas olarak kadroların eğitimi 
için çıkar.  

“… güçlü siyasi örgütleri eğitebilmek için, bütün Rusya’yı 
kapsayan bir gazeteden başka araç yoktur.”[50]  

Üçüncüsü ve en önemlisi: Gazete etrafında örgütlenmenin etkili 
olabilmesi için sosyalistlerin kitle ile temas kurmaları, kitle 
mücadelesi içine girmeleri şarttır. Geçmişte ülkemizde gazete 
etrafında örgütlenme taraftarları -emperyalist dönemin değişen 
şartlarını değerlendirememeleri bir yana- bu ilkeyi de yanlış 
uygulamışlardır. Lenin, Çarlık Rusya’sında kitlelerle bağ kurmuş, 
kitle mücadelesinin içine girmiş kadroları eğitmek ve örgütlemek 
için illegal bir gazetenin çıkartılmasını gerekli görmüştür. Lenin, 
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hiçbir zaman işçiler için gazete çıkartarak veya fabrika kapısında 
bildiri dağıtarak kitlenin mücadeleye çekilebileceğini, sosyalistlerin 
onunla temas kurabileceğini savunmamıştır.  

Dördüncüsü: Kitleler esas olarak hareket içinde öğrenirler ve 
eğitilirler. Kitle için çıkartılan gazete, broşür, vb. ancak olayların 
içinde yaşayarak öğrenen kitlenin, öğrendiklerini sağlam temellere 
oturtmasına yardım eder.  

İşçi sınıfı partisi kurulduktan sonra ajitasyon ve propaganda ile 
öncü ile sınıfın bağları sıklaştırılmalıdır.  

“Eğer proletarya partisi kurulmuş ise, devrimci çalışma o partiyi 
proleter siyasi kitle partisi haline getirmek; çeşitli mesleki örgütler 
aracılığıyla kitlelerle organik bağlarını sıklaştırmak, proletaryanın ve 
emekçi halkın sınıf bilincini yükseltmek, demokratik muhalefetin en 
solunda yürüyerek, hakim sınıfları yoğun politik propaganda ile teşhir 
etmektir.”[51]  

Rus Devrimi’nde çalışma metodlarının değişimi açısından 
başlıca iki dönem görülür: Evrim dönemi, devrim dönemi.  

Emperyalist dönemde sistemin bir bütün olarak devrim için 
olgunlaşması yetmez. Devrim için her ülkenin kendi milli bunalımını 
da yaşaması gerekir. Bu milli bunalım, aslında kapitalizmin genel 
bunalımının o ülkeye şiddetle yansımasından başka bir şey değildir. 
(Bu, devrimci hareket ancak emperyalist buhran dönemlerinde gelişir 
demek değildir. Örneğin, 1912 Çarlık Rusya’sında Lena katliamı ile 
başlayan ve 1914’te savaşın başlangıcına kadar yükselen grev dalgası 
emperyalist sistemin krizlerine direkt olarak bağımlı değildir. Ancak 
devrimin gerçekleşebilmesi için esas olan sistemin genel buhranıdır.)  

Buhranın yeterince derinleşmediği, kitlelerin az çok barışçı 
biçimde sömürüldüğü dönemde proletarya partisinin taktiği hücum 
olamaz. Çalışmanın temelini kitleleri bilinçlendirmek ve ayaklanma-
nın sosyal ve psikolojik temellerini hazırlamak meydana getirir. 
(Geniş bilgi için, Bkz. Kesintisiz Devrim-I)  

Ezeni de ezileni de etkileyen, yönetenlerin eskisi gibi yöneteme-
dikleri, yönetilenlerin eskisi gibi yaşamak istemedikleri, derinleşen 
krizin bütün sınıf ve tabakaları en ağır biçimde etkilediği dönemlerde 
kitlelerin eyleminde olağanüstü bir artış olur. En masum grev 
çatışmalarla, siyasi grevler ayaklanmalarla biter. Yükselen işçi sınıfı 
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hareketi, iktidarın olaylar karşısında aciz kalması, o zamana kadar 
kenarda duran, aktif politikadan uzak kalan bütün sınıf ve tabakaları 
harekete geçirir. Ancak kriz ne kadar derin olursa olsun, eğer 
proletaryanın bilinç ve örgütlenme düzeyi yetersizse (objektif şartların 
yanında subjektif şartlar da hazır değilse) devrimci durum devrime yol 
açmaz.  

Devrim döneminde parti genel olarak hücum taktiğini benimse-
mesinin yanı sıra harekete katılan yeni güçleri kazanmak için çalışma 
tarzında değişiklikler yapar.  

Devrim dönemi o ana kadar kenarda duran sınıf ve tabakaları da 
harekete geçirir. Devrimin diğer sınıf ve tabakalara yayıldığı ölçüde 
parti de yayılmalı, harekete yeni katılan kitlelere yol göstermeli, onları 
kazanmaya çalışmalıdır. Lenin, devrim döneminde değişikliğin gerek-
liliğini şöyle anlatıyor:  

“… çünkü yeni akımlar acil bir çıkış noktası aramaktadır ve eğer 
bunlar sosyal-demokratik bir kanal bulamazlarsa sosyal-demokratik 
olmayan bir kanala akacaklardır.”[52]  

“Bugün binlerce çevre bizim yardımımız olmadan, kesin bir 
program ve amaç saptamadan sadece olayların etkisiyle her yerde 
ortaya çıkmaktadır. Sosyal-demokratlar bu çevrelerin mümkün olduğu 
kadar çoğuyla doğrudan ilişki kurmayı ve güçlendirmeyi, bunlara 
yardım etmeyi, kendi bilgi ve deneylerinden onları yararlandırmaya ve 
kendi devrimci insiyatifleri ile onları harekete geçirmeyi görev 
edinmelidir. Açıkça anti-Sosyal-Demokrat olanlar hariç, böyle çevre-
lerin ya doğrudan doğruya partiye katılmalarını, ya da kendilerini 
parti ile aynı çizgiye getirmelerini sağlayın. İkinci durumda 
olanlardan, programımızı kabul etmelerini veya bizimle mutlaka 
örgütsel ilişkilere girmelerini istememeliyiz.”[53]  

Bu yeni güçlerin çoğu devrim yenildiği takdirde gericilik 
dönemini cesaretle karşılayamayabilirler, proletaryayı terk edebilir, 
hatta onun karşısına bile geçebilir. Ancak güvenilmez bile olsa 
gerektiğinde ittifaklara girmemek işçi sınıfının tecrit edilmesiyle 
sonuçlanır. Önemli olan her dönemde (özellikle devrim döneminde) 
toplumda mevcut potansiyeli birleştirmek ve bunu mevcut rejime 
karşı kanalize etmektir.  

Devrim döneminde kitleleri eğitme metodları değişir; ekonomik 
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ve siyasi grevlerin, barışçı gösterilerin yerini genel siyasi grev, sokak 
çatışmaları ve gerilla savaşı alır. Lenin, gerilla savaşını emperyalizmin 
sürekli bunalımlar döneminin başlangıcında, dünyanın en büyük 
emperyalist ülkelerinden biri olan Çarlık Rusya’sında geniş kitleleri 
mücadeleye çekebilecek, onları örgütleyecek, siyasi gerçekleri 
açıklama aracı olarak kullanılabilecek bir mücadele biçimi olarak 
değil; çağdaş askerî tekniğin kullanılmasını zorunlu kıldığı bir 
mücadele biçimi olarak düşünmektedir.  

“Şimdilerde beş ya da üç kişilik birliklerden söz edilince, burun 
kıvıran Sosyal-Demokratlara rastlıyoruz. Alay etmek, çağdaş askerî 
tekniğin getirdiği koşullar altındaki sokak çarpışmasının ortaya 
çıkardığı yeni taktik ve örgüt sorununu bilmezlikten gelişin ucuz bir 
yoludur.”[54]  

Emperyalizmin II. Ve III. Bunalım dönemlerinde, sömürge ve 
yarı-sömürge ülkelerde gerilla savaşının neden geniş kitleleri 
örgütlemek ve siyasi gerçekleri açıklamak için temel mücadele 
yöntemi olarak kullanılması gerektiği başka bir yazının konusudur 
(Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Mahir Çayan / Kesintisiz Devrim 
II-III). Burada esas üzerinde durmak istediğimiz, Lenin’in, 
pasifistlerin yaptığı gibi askerî harekâtları sadece askerî yönden 
değerlendirmediğidir.  

“Çalışma tamamen farklı bir amaca yöneltilmelidir. Eğitim 
metodlarında dikkat noktası barışçı öğretimden askerî harekâta kaydı-
rılmalıdır. Genç savaşçılar örgütlerimizin tümünün ve her çeşidinin 
saflarına daha cesaretle, geniş ölçüde ve hızla alınmalıdır. Amacımız 
için bir an bile gecikmeksizin yüzlerce yeni örgüt kurulmalıdır.”[55]  

“Aralık’tan beri bütün Rusya’da süregelen gerilla savaşı ve 
korkunç şiddet hareketleri elbette bir ayaklanmanın doğru taktiğini 
öğrenmekte kitlelere yardım edecektir.”[56]  

Eğer kitleler yüzlerce grev, sokak çatışması ve barikat savaşları 
içinde eğitilmemiş olsalardı, 1917 Şubat’ında kendiliğinden başlayan 
ayaklanmada kitleler sokak çatışmalarında büyük ölçüde başarı 
gösteremez, orduyu kısa zamanda kendi yanlarına kazanamaz ve 
devrimi birkaç günde gerçekleştiremezlerdi.  
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B – Geri Çekilme Döneminde Çalışma Tarzı:  
 
“Devrimci partiler eğitimlerini tamamlamalıdırlar. Onlar taarruz 

etmeyi öğrenmişlerdir. Şimdi artık bu bilimin başka bir bilimle 
tamamlanmasının zorunlu olduğunu anlamak gerekiyor: En iyi nasıl 
ricat edilecektir? Hem taarruz, hem ricat bilimini öğrenmeden galebe 
çalmanın imkânsız olduğunu anlamak gerek.”[57]  

Partinin geri çekilme döneminde yaşaması, bir çalışma tarzından 
diğerine kolaylıkla geçebilmesine bağlıdır. Devrimin yükselme 
döneminde terk edilen bazı legal çalışma tarzları yeniden kullanılmaya 
başlanır. Ne kadar gerici olursa olsun kitlelerle teması sağlayacak, 
kitleleri eğitmek için kullanılabilecek her örgüte katılınır ve çalışılır. 
İllegal örgütünü koruyan parti, legal mücadelede de ustalaşmak 
zorundadır. Lenin, sözde keskin devrimcilerde rastlanan legal 
mücadeleyi küçümseme hakkında şunları söylüyor:  

“Tecrübesiz devrimciler çok defa legal mücadele araçlarının 
oportünizm lekesini taşıdıklarını sanırlar, Çünkü bu alanda burjuvazi, 
çok defa (özellikle “barış” zamanlarında, ihtilâl zamanlarında değil) 
işçileri aldatmış, işçilerin güveni ile oynayabilmiştir; ve bu 
devrimciler, illegal mücadele araçlarının en devrimci araçlar olduğunu 
sanırlar. Bu yanlıştır.”[58]  

Ancak devrimcilerin gerici kuruluşlarda da çalışması gerektiğini 
ülkemizin bugünkü durumuna aynen uygulamak da yanlıştır. Bu 
yanlışlık ülkemizdeki durumun Rus Devrimi’nin geri çekilme 
dönemine benzetilmesinden doğmaktadır. Unutulmaması gerekir ki, 
Rusya’da geri çekilme döneminde parti mevcuttur, ülkemizde ise 
mevcut değildir. Dolayısıyla kadroların bugünkü durumda öncelikle 
devrimci hareketin toparlanmasını ve örgütlenmesini sağlayacak gö-
revlere kanalize edilmesi gerekir.  

 
C – 1917 Şubat-Ekim Döneminde Çalışma Tarzı  
 
“Yaman bir küçük-burjuva dalgası her şeyi kaplamış, içine 

almıştı; sadece sayısıyla değil, ideolojisi ile de, bilinçli proletaryayı 
ezmişti, yani çok geniş işçi çevrelerine siyasetteki küçük-burjuva 



 188 

görüşlerini bulaştırmış, onları kirletmişti. Kapitalistlere, barışın ve 
sosyalizmin bu en beter düşmanlarına bilinçsiz bir güven. İşte Rusya’ 
da yığınların şu andaki siyasetini karakterize eden budur.”[59]  

Şubat Devrimi’nden sonra Lenin, politik durumu böyle değerlen-
diriyordu. Kapitalistlerin ve küçükburjuvaların oluşturdukları ittifak 
bütün kitlenin güvenini kazanmıştı. Sınıf mücadelesi zayıflamış, 
emperyalist savaş artık yurdu savunma savaşı diye değerlendirilir 
olmuştu. Bu durumda Bolşeviklerin kitleleri kazanma taktiği, kitleyi 
tekrar kazanmak üzere ondan ayrılmak, onun önüne geçmektir. Bu 
taktik, partinin çoğunluğun hatasına uymayıp azınlıkta kalmasını, 
ancak doğru politik çizgiyi sürdürmesini gerektirir. Lenin, savaş 
konusunda tutum meselesinde bunu şöyle açıklıyor:  

“Oysa bugün ‘yığınlar’, ‘devrimci’ amaçlarla savaşı sonuna 
kadar götürme sarhoşluğunun pençesi altındadır. Böyle bir anda, 
yığınlarla birlikte ‘kalmayı istemektense’ ya da başka deyişle, genel 
bulaşıcı hastalığa boyun eğmektense, bu ‘yığın halinde’ zehirlenmeye 
karşı koymak enternasyonalcilere daha iyi yakışmaz mı? Avrupa’nın 
savaş halindeki bütün ülkelerinde şovenlerin ‘yığınlarla beraber 
kalmak’ arzularından medet umarak kendilerini haklı göstermeye 
uğraştıklarını görmedik mi?”[60]  

Marksist bir partiyi popülist bir partiden ayıran, onun kitlelere 
önderlik etmek ve kitleyi eğitmek özelliğidir. Marksist partiler kitle-
lerin sarhoşluğuna kapılmazlar, onun peşinden sürüklenmezler, ona 
önderlik ederler ve gerektiğinde tekrar kazanmak üzere kitleden ayrı-
lırlar, onun önüne geçerler ve bir süre azınlık partisi olarak kalırlar.  

Bolşevikler 1917 Şubat-Ekim döneminde kitleyi kazanma 
mücadelelerinde popülizm ve anarşizmle sürekli mücadele etmişler, 
sağ sapmaya olduğu kadar sol sapmaya da hiç taviz vermemişlerdir. 
Bolşeviklerin sol sapma ile mücadelesi özellikle Nisan ve Temmuz 
olaylarında önem kazanmıştır.  

Nisan’da Petrograd’da düzenlenen ve Bolşeviklerin kitle içindeki 
etkisinin gittikçe arttığını ispatlayan gösterilerde bazı gruplar Geçici 
Hükûmetin devrilmesini amaçlayan sloganlar kullandılar. Bolşevikler 
henüz kitle çoğunluğunun kazanılmadığını, kitlelerin Geçici Hükü-
metin gerici niteliğini yeterince kavrayamadıklarını, Geçici Hükü-
metin şu anda devrilemeyeceğini söyleyerek bu sloganlara karşı 
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çıktılar. Bu sloganları kullananları anarşizmle suçladılar.[61]  
Bolşevikler, Temmuz’da Petrograd’da iktidarı alabilecek durum-

da iken almadılar. Temmuz’da Petrograd’da Geçici Hükümetin savaşı 
sona erdirmeyen kapitalistler ve feodal büyük toprak sahipleri 
aleyhinde hiçbir şey yapmayan kaypak politikasını protesto için, 
işçiler ve askerler bir gösteri düzenlediler. Gösteri kısa zamanda 
yayıldı ve ayaklanma halini aldı. İşçiler ve askerler bazı bakanları 
tutukladılar, Hükûmet binalarını bastılar, Sovyetlerden (o sıra Sovyet-
lerin çoğunluğunu Menşevikler ve Sosyalist-Devrimci delegeler 
meydana getiriyordu) iktidarı almalarını istediler. Küçük-burjuvalar 
burjuvaziden korktuklarından, ondan bağımsız olarak iktidarı elde 
tutabileceklerine inanamadıklarından bunu reddettiler. Bu sefer aynı 
çağrı Bolşevikler için yapıldı. Hükûmetin kaypaklığından bıkmış 
kitleler, başkentte kendiliğinden gelen bir hareketle iktidarı devirmek 
üzereydiler ve bu iktidarı Bolşeviklere uzatıyorlardı, onları idareyi ele 
almaya çağırıyorlardı. Ne kadar keskin olursak o kadar devrimci 
oluruz zannedenlerin veya sadece kendi çalışma bölgesini düşünen, 
orada kazanacağı başarıyla bütün ülkeyi idare edeceğini sananların, 
birkaç başarıdan sonra kendilerini birşey zannedenlerin, kitlelerin 
isteğini yapmak ondan kopmamak gerek diyenlerin kaçırmayacağı bir 
fırsattır bu.  

Bolşevikler ise, ne anarşistçe çağrılara ne de kitlelerin sarhoşlu-
ğuna kapıldılar. Petrograd’ın bütün Rusya olmadığını, başkent dışın-
daki kitlenin ve ordunun henüz kazanılmadığını, başkentte iktidarı 
alsalar bile tutunamayacaklarını, başkent dışındaki kitlenin ve ordu-
nun harekete geçeceğini düşündüler, objektif şartları doğru değerlen-
dirdiler ve iktidarı almadılar. Kitleleri iktidarı almaya çağıran 
anarşistlere karşı Bolşevikler her şeye rağmen kitleye gerçeği söyledi-
ler, kendilerinden bağımsız harekete geçen kitleyi terk etmediler, en 
kötü şartlar altında bile ona önderlik etmeye çalıştılar. Bazı yerlerde 
Bolşevikler kitle tarafından konuşturulmadı. Bolşevik sözcüler 
hakarete uğradılar, pasifizm ile suçlandılar. Partiden istifalar oldu. 
Ancak, Bolşevik Partisi herşeye rağmen doğru politik çizgisini 
sürdürdü, kitlelerin zafer sarhoşluğuna kapılmadı.  

Temmuz’dan sonraki olaylar, ayaklanmanın bastırılışı, baskı 
tedbirleri ve burjuvazinin ve feodallerin iktidarı tamamen ele geçirme-
lerini ve Sovyetlerin tasfiyesini amaçlayan Kornilov ayaklanması 
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Bolşeviklerin iktidarı erken almamakla ne kadar doğru hareket 
ettiklerini ortaya koydu. Kornilov ayaklanması Rus Devrim tarihinde 
bir dönüm noktasıdır. Yalnız büyük şehirlerdeki değil, bütün ülkedeki 
halk, burjuvazinin ve onun ortağı küçük-burjuva sosyalistlerinin 
(Menşeviklerin ve Sosyalist-Devrimcilerin) gerçek niteliğini anladı. 
Sosyalist-Devrimcilerin partisinde burjuvazinin desteklenmesine 
rağmen güçlü bir muhalefet doğdu. (Sol Sosyalist-Devrimciler)  

Temmuz olayları, burjuvazinin terörü ve Kornilov ayaklanması 
kitlelere iktidarın ülkenin geri kalanını düşünmeden gelişi-güzel 
ayaklanarak alınamayacağını gösterdi. Temmuz’da Petrograd’da 
iktidarı almayarak devrimin geleceğini tehlikeye düşürmeyen 
Bolşevik Partisi’nin prestiji büyük ölçüde arttı. Eylül ayındaki 
Moskova Duma’sı seçimleri Bolşeviklerin kitleler üzerindeki etkisinin 
ne kadar yükseldiğini gösterdi. (Şurasını hatırlatalım ki, Moskova, 
Petrograd’dan daha az aktif, çok daha küçük-burjuva bir şehirdir.)  

SosyalistDevrimciler 54.000 oy aldılar (Haziran seçimlerinde 
375.000 oy almışlardı). Menşevikler 76.000’den 16.000’e düştü. 
Kadetler 101.000 oydan sadece 8.000 oy kaybettiler. Bolşevikler ise 
75.000’den 198.000’e yükseldiler ve tüm oyların % 52’sini aldılar. 
Moskova garnizonunun % 90’ı Bolşeviklere oy verdi.[62]  

Şüphesiz “keskin” devrimciler, “nerede hareket, orada bereket”in 
ateşli savunucuları, doğru olmasa bile mutlaka bir iş yapmayı savunan 
sözde pasifizm düşmanları, Bolşeviklerin bu başarısını kolayca 
anlayamayacaklardır. Bolşevikler Temmuz olaylarında iktidarı 
almamakla, harekete geçmenin olduğu kadar, gerektiği zaman 
beklemenin de esaslı bir siyasi taktik olduğunu ispatlamışlardır.  

Temmuz olaylarında Bolşevik partisi gerçek bir öncü partinin 
nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Temmuz olayları bir süre 
azınlıkta da kalsa, lanetlense de, pasifizmle suçlansa da, zaferin 
daima doğru politik çizgiyi sonuna kadar sürdüren partilerin 
olduğunu göstermiştir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
RUS DEVRİMİNİN  

GENEL GELİŞİM ÇİZGİSİ 
 
 
 
Bu bölümde Leninist devrim teorisinin tarih içinde ve hangi 

temellere dayanarak geliştiğini inceleyeceğiz.  
 
III. 1903-17 Dönemi:  
 
Bu dönemde Bolşeviklerin devrim stratejisi, Lenin’in İki 

Taktik’ te açıkladığı biçimde, Çarlık Rusya’sında burjuva demokratik 
devrimin işçi sınıfı önderliğinde sonuna kadar yapılması ve Avrupa’ 
daki sosyalist devrimin yardımıyla Rusya’da işçi sınıfı iktidarının 
kurulmasıdır. Bu strateji şu temellere dayanır:  

Devrimin objektif şartları bütün Avrupa’da olgunlaşmıştır. 
Lenin, burjuva demokratik devriminin işçi sınıfı önderliğinde yapıl-
ması ve ileri ülkeler proletaryasının yardımıyla sosyalist devrime 
geçiş tezini Marks ve Engels’den almış ve geliştirmiştir.  

Marks ve Engels 1840-50 döneminde kapitalizmin düştüğü krizi 
sistemin sürekli ve son buhranı olarak düşünmüşler ve bu görüşün 
ışığında Almanya’daki geç kalmış burjuva demokratik devriminin işçi 
sınıfı önderliğinde yapılmasını savunmuşlardır. Demokratik devrimi 
sonuna kadar yapan Alman proletaryası üretici güçlerin gelişiminin 
nisbeten geri olduğu bir ülkede sosyalist üretim ilişkileri yerleşeme-
yeceğinden ve tek ülkede sınırlı kalan devrim dış müdahale ile yıkıla-
bileceğinden ancak ileri ülkelerde kurulacak işçi sınıfı iktidarlarının 
yardımıyla sosyalizme geçebilir. Kesintisiz devrim teorisinin temelin-
de kapitalizmin sürekli bunalımlar dönemine girdiği, dolayısıyla 
Avrupa devriminin yakın olduğu görüşü yatar. Marks ve Engels 
1850’de kapitalist sistemin buhranının sürekli olmadığını anladılar ve 
bu teoriyi terk ettiler. (Geniş bilgi için bkz. Kesintisiz Devrim I)  
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Lenin, Marks ve Engels’in terkettikleri kesintisiz devrim teorisi-
nin kapitalizmin sürekli bunalımlar döneminde (emperyalist dönemde) 
işçi sınıfının devrim teorisi olduğunu kabul etti.  

Çarlık Rusya’sında demokratik devrim burjuvaziden çok prole-
taryanın işine yarar. Proletarya ile burjuvazi arasındaki mücadele 
ancak gerçek bir burjuva demokrasisi şartlarında sonuna kadar 
gelişebilir. İşçi sınıfı Çarlık Rusya’sında kapitalizmden değil, 
kapitalizmin yeterince gelişmiş olmadığından dolayı sıkıntıdadır. 
Sonuna kadar yapılacak burjuva demokratik devrimi kapitalizmin ve 
dolayısıyla üretici güçlerin gelişimini engelleyen herşeyi ortadan 
kaldıracaktır ve ancak o zaman proletarya ile burjuvazi arasındaki 
mücadele büyük bir hızla gelişecektir. Ayrıca, işçi sınıfının eğitim ve 
örgütlenme için burjuva demokrasisinin özgürlüklerine ihtiyacı vardır. 
Özgürlük için mücadele sosyalizm mücadelesinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Lenin bunu şöyle anlatıyor:  

“Ancak en kalın kafalılar, şu anda gelişmekte olan demokratik 
devrimin burjuva köklerini inkâr edebilirler; ancak en saf iyimserler, 
işçi yığınlarının sosyalizmin amaçları hakkında ve bu amaçlara ulaş-
mak için tutulacak yol hakkında henüz pek az şey bildiklerini unuta-
bilirler. Ve hepimiz inanıyoruz ki, işçilerin kurtuluşu, işçilerin 
kendilerinin eseri olacaktır; yığınların bilinci ve örgütlenmesi olma-
dan, yığınları burjuvazinin tümüne karşı açık sınıf mücadelesi yoluyla 
hazırlamadan ve eğitmeden, bir sosyalist devrim söz konusu olamaz. 
Kim sosyalizme siyasi demokrasi dışında başka bir yoldan varmak 
istiyorsa, kaçınılmaz olarak, hem iktisadi bakımdan, hem siyasi 
bakımdan saçma ve gerici sonuçlara varır. O halde, bütün Rusya’da 
yüzbinlerce işçiyi gidin örgütlendirin, milyonlarca emekçinin 
programımızı desteklemesini sağlayın. Bunu bir deneyin, ve anarşistçe 
boş palavralarla yetinmeyin, ve o zaman hemen göreceksiniz ki, 
örgütlendirme ve bilinçlendirme işinin, bu sosyalist eğitimin işinin 
başarısı, demokratik devrimin eksiksiz gerçekleştirilmesine bağlıdır.” 
[63]  

Rus burjuvazisi ve proletaryasının nispi güçleri ve proletaryanın 
demokratik devrimde önderliğinin objektif şartlarının var olduğu da 
düşünülürse Çarlık Rusya’sında demokratik devrimin burjuvaziden 
çok proletaryanın işine yarayacağı açığa çıkar.  

“Ülkemizde burjuva devriminin zaferinin burjuvazi için zafer 
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olabilmesine imkân yoktur. Çelişkili görünmesine rağmen gerçek 
budur. Büyük toprak sahipleri tarafından ezilen geniş köylü nüfusu, 
sosyalist bir partide örgütlenmiş olan proletaryanın gücü ve bilinci, 
bütün bunlar bizim burjuva devrimimize özel bir karakter 
vermektedir. Bu özellik devrimin burjuva özelliklerini kaldırmaz. Bu 
özellik sadece burjuvazinin karşı-devrimci karakterini ve bu tip 
devrimde işçi ve köylü diktatörlüğünün gerekliliğini gösterir.”[64]  

İşçi sınıfı, meşruti monarşiden ileriye giderek, liberal burjuvaziyi 
tecrit ederek, köylü yığınlarını kazanarak demokratik devrimi sonuna 
kadar yapar. Çarlık yıkılır, halk ayaklanmasının organı olarak kurucu 
meclis kurulur. Feodal büyük toprak mülkiyeti tasfiye edilir, en geniş 
fikir, ajitasyon ve örgütlenme hürriyeti getirir. Demokratik devrim 
kapitalist düzenin temellerine dokunmayacaktır, tersine onun 
gelişimini köstekleyen engelleri tamamen ortadan kaldıracaktır. 
Demokratik devrim ne kadar tam, ne kadar eksiksiz olursa, proletarya 
ile burjuvazi arasındaki mücadele o kadar süratle gelişecektir. Lenin, 
demokratik ve sosyalist devrimdeki değişik sınıf mevzilenmesini 
şöyle anlatıyor:  

“Demokratik mücadelenin şartları neden sosyalist mücadelenin 
şartları ile aynı değildir? Çünkü, şüphesiz ki, işçi sınıfı bu ikili 
mücadelenin her birinde ayrı ayrı müttefiklere sahip olacaktır. 
Demokratik mücadele, işçiler tarafından burjuvazinin bir kesimiyle, 
özellikle küçük burjuvaziyle birlikte yürütülür. Oysa, sosyalist 
mücadele, işçiler tarafından burjuvazinin tümüne karşı yapılır. 
Bürokratlara ve büyük toprak sahiplerine karşı mücadele, zengin ve 
orta köylü dahil bütün köylülerle birlikte yürütülebilir ve yürütül-
melidir. Oysa burjuvaziye dolayısıyla da zengin köylülere karşı 
mücadele doğru bir şekilde ancak köy proletaryası ile birlikte yürütü-
lebilir.”[65]  

Demokratik devrimin tamamlanmasıyla burjuvazinin ve geniş 
ölçüde küçük-burjuvazinin ihtilâlciliği sona erecektir.  

“Köylülerin bugünkü isteklerinin gerçekleşmesi, irticanın tamir 
kaldırmaz bozgunu, savaşla kurulan demokratik cumhuriyet, 
burjuvazinin ve belki de küçük-burjuvazinin ihtilâlciliğinin sonu, ve 
proletaryanın sosyalizm uğruna gerçek mücadelesinin başlangıcı 
olacaktır.”[66]  
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“Köylü ayaklanmasının başarısı, demokratik devrimin zaferi, 
ancak demokratik cumhuriyet alanı üzerinde sosyalizm uğruna gerçek 
ve kararlı mücadele yolu açıktır. Köylüler ya da toprak sahibi köylüler 
sınıfı, bu mücadelede, burjuvazinin şu anda demokrasi uğruna savaşta 
oynamakta olduğu tarafsız ve haince rolü oynayacaktır.”[67] 

Halk ayaklanmasının organı olan Kurucu Meclis’te devrime 
katılan sınıflar objektif güçleri oranında temsil edileceklerdir. Rusya 
gibi bir küçük-burjuvalar ülkesinde işçi sınıfı Kurucu Meclis’te 
azınlıkta kalacaktır.  

“… ve devrimci demokratik diktatörlük için bu tip bir sosyal 
temel (…) tabii ki devrimci hükümetin yapısında yansır, kaçınılmaz 
olarak devrimci demokrasinin muhtelif kısımlarının hükûmete 
katılmasını ve hatta çoğunluğu elde tutması sonucunu verir.”[68]  

Bu durumda devrimci ilerleme nasıl olacaktır, demokratik ve 
sosyalist devrim arasına, II. Enternasyonal partilerinin savunduğu gibi 
burjuvazinin üretici güçleri geliştirdiği, proletaryanın barışçı olarak 
sömürüldüğü uzun bir dönem mi girecektir?  

Bütün köylülükle birlikte Çarlığı deviren işçi sınıfı, köylüler 
içindeki proleter ve yarıproleter unsurlarla birlikte burjuvaziye karşı 
savaşı sürdürür. Bu savaş demokratik devrimin başarısı, proletaryanın 
bilinç ve örgüt düzeyinin yüksekliği ve köy proletaryası ile kurulan 
ittifakın sağlamlığı oranında hızlanır. Bu açıdan demokratik devrim 
feodal büyük toprak mülkiyetini tasfiye ederek kırlarda henüz pek az 
gelişmiş olan köy burjuvazisiyle köy proletaryası arasındaki 
mücadeleyi şiddetlendirecektir, kırlardaki proleter ve yarı-proleter 
unsurların ayrılmasını sağlayarak işçi sınıfının sosyalist devrimdeki 
müttefiklerini açığa çıkartacaktır. Demokratik devrim ne kadar tam ve 
başarılı olursa kırlardaki mücadele de o kadar erken başlayacaktır.  

“Tam anlamıyla özgürlüğün sağlanması ve toprak sahiplerinin 
mülksüzleştirilmesi, sayısız ata ve ineğe sahip olan zengin köylü ile 
toprak emekçisi rençber arasındaki, yani köy burjuvazisi ile köy 
proletaryası arasındaki uçurumu ortadan kaldıracak mıdır? Hayır, 
kaldırmayacaktır. Aksine, en yüksek sosyal sınıf (büyük toprak 
sahipleri) ne kadar tam olarak ortadan kalkarsa, burjuvazi ile 
proletarya arasındaki sınıf ayrımı o kadar derinleşecektir.”[69]  

Devrim süreci kesintisizdir. Demokratik ve sosyalist devrim 
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arasında Çin Seddi yoktur. Proletarya demokratik devrimden sonra 
köy proleterleriyle ittifak kurarak sosyalist devrim için mücadeleye 
devam eder.  

“Proletarya, otokrasinin direnmesini zora başvurarak ezmek ve 
burjuvazinin tutarsızlığını zararsız hale getirebilmek için köylü 
yığınlarıyla ittifak kurarak, demokratik devrimi sonuna kadar 
gerçekleştirmelidir. Proletarya, burjuvazinin direnmesini zora 
başvurarak ezmek ve köylülerin ve küçük-burjuvazinin tutarsızlığını 
zararsız hale getirmek için yarı-proleter unsurlar yığınını yanına 
alarak sosyalist devrimi yapmalıdır.”[70]  

Ancak, Lenin 1905’lerde Çarlık Rusya’sının kapitalizmi 
nisbeten geri bir küçük-burjuvalar ülkesi olmasından ve devrim 
Rusya’nın dışına taşmadıkça daima ciddi bir dış müdahale tehlike-
sinin varlığı sonucu Rus proletaryasının Batı-Avrupa proletarya-
sının yardımı olmadan iktidarı ele geçiremeyeceği görüşündedir.  

Lenin, 1906’nın başlarında yazdığı “Devrimin Yönü, Aşamaları 
ve İhtimalleri” (prostpects) yazısında Rus Devrimi’nin gelişimini altı 
kısma ayırır. Başlangıç, 19. Yüzyılın sonlarında işçi hareketinin 
genişlemesidir. 1905 Devrimi üçüncü aşamadır. Muzaffer demokratik 
devrim ve işçilerin ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüğü 
beklenen dördüncü aşamadır. Beşinci aşamada karşı-devrim harekete 
geçer.  

“Liberal burjuvazi üçüncü aşamada bekler, dördüncü aşamada 
pasiftir, beşinci aşamada karşı-devrimci olur ve devrimin kazançlarını 
proletaryanın elinden almaya çalışır. Zengin köylü, orta köylünün 
oldukça geniş bir kısmı (…) proletaryanın ve ona sempati duyan fakir 
köylülerin elindeki gücü almak için karşı-devrime katılırlar. Sosyalist 
devrim altıncı aşamadır.  

Beşinci aşamada oluşan ilişkilerin temelinde, yeni bir kriz ve 
yeni bir mücadele gelişir, proletarya sosyalist dönüşüm için 
demokratik haklarını korumaya çalışır. Bu mücadele, Avrupa proletar-
yası Rus proletaryasının yardımına gelmediği takdirde, Rus proletar-
yası için hemen hemen ümitsizdir, yenilgi kaçınılmazdır.”[71]  

Ancak bundan Rus işçi sınıfının demokratik devrimi sonuna 
kadar gerçekleştirmek için savaşmaması, Batı-Avrupa proletaryasının 
zaferini beklemesi sonucu çıkmaz. Çünkü Çarlık Rusya’sında işçi 
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sınıfının önderlik ettiği burjuva demokratik devrimin başarısı Avrupa 
devrimini hızlandıracaktır.  

Leninist devrim teorisinin gelişiminin ilk aşamasında temel 
ilkelerden bazıları (merkezi bir örgütün gerekliliği, devrimin sosyal 
muhtevası ile öncü sınıf arasındaki farklılık, bir sınıfın nicel gücü ile 
devrimde oynadığı rol arasındaki farklılık) açığa çıkmıştır.  

Ancak emperyalist dönemin buhranlarının henüz ağır krizlere 
dönüşmediği, emperyalist devletler arasındaki zıtlıkların askerî plana 
yansıyacağının kesinlik kazanmadığı 1905’lerde ekonomik gelişme ile 
sosyal uyanış arasındaki uyumsuzluk ilkesi yeterince ağırlık 
kazanmamıştır. Ayrıca, devrimin emperyalist ülkelerle çevrili olduğu 
sürece fazla yaşayamayacağı görüşü hakimdir. Ancak emperyalist 
sistemin sürekli buhranının derin bir krize (yeniden paylaşım savaşı) 
dönüştüğü dönemde Çarlık Rusya’sında işçi sınıfı ve müttefiklerinin, 
Batı-Avrupa proletaryasının yardımı olmadan iktidarı alabilecekleri ve 
işçi sınıfının sadece demokratik değil, sosyalist devrimi de gerçek-
leştireceği açığa çıkmıştır. Leninist devrim teorisinin gelişiminde 
tarihsel şartlar sonucu aktivist yön gittikce daha ağır basacaktır.  

 
II. 1917-1924 Dönemi:  
 
1914’de başlayan savaş bütün Avrupa ülkelerini o güne kadar 

görülmemiş bir yıkıma uğrattı. Kitlelerin yaşama koşulları iyice 
güçleşti. Emperyalist sistemin ağır buhranı Çarlık Rusya’sına, aşırı 
dengesiz ekonomik ve sosyal yapı sonucu çok daha şiddetle yansıdı. 
Çarlık ordularının bütün cephelerde bozguna uğraması buhranı iyice 
ağırlaştırdı. 1917 Şubat’ında Petrograd’da başlayan grev hızla yayıldı 
ve genel bir ayaklanmaya dönüştü. İyice yıpranmış olan Çarlık birkaç 
gün içinde kolayca devrildi. Rusya dünyanın en özgür ülkesi haline 
geldi. Çarlık’ın devrilmesinden sonra Lenin’in 1906’da işaret ettiği 
tehlike gerçekleşti: Devrim anına kadar oldukça pasif kalan küçük-
burjuvazi, üzerindeki baskı kalkar kalkmaz aktif politikada ağırlığını 
koydu. Sadece sayısıyla değil, proletaryanın bilinç ve örgütlenme 
düzeyinin düşüklüğü sonucu, ideolojisiyle de proletaryayı ezmiş, aktif 
politikada onu etkisiz hale getirmişti. Sovyetlere seçilen delegelerin 
büyük çoğunluğunu Menşevikler ve Sosyalist-Devrimciler meydana 
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getiriyordu. Şehir ve kır küçük-burjuvazisinin ve hatta proletaryanın 
önemli bir kısmının burjuvaziye olan bilinçsiz güveni sonucu Çarlığı 
askerî üniforması içindeki köylülerle birlikte deviren işçiler iktidarı 
kendiliklerinden burjuvaziye teslim ettiler. Devrimde bu yeni gelişme 
birçok Bolşevik arasında kararsızlığa yol açtı. Rusya’nın önce burjuva 
demokratik devrimi gerçekleştirmesi gerekiyordu, geçici hükümet 
bunu gerçekleştirebilirdi, işçi sınıfının şu anda iktidar mücadelesine 
yönelmesi değil, geçici hükümeti desteklemesi ve denetlemesi 
gerekirdi. Lenin Nisan Tezleri ’nde bu görüşlerin tamamına karşı çıktı 
ve işçi sınıfını iktidar mücadelesine çağırdı.  

Rus Devrimi’nde Şubat-Ekim döneminin detaylı olarak 
incelenmesi konumuzun dışındadır. Dikkatli okuyucu başından beri 
yazımızın temel amacının Rus Devrimi’nin tarihini anlatmak değil, 
Rus Devrimi’nde uygulanan ve emperyalist dönemde bütün devrimler 
için geçerli genel ilkeleri ortaya çıkarmak ve açıklamak olduğunu 
anlamıştır. Bu açıdan Rus Devrimi’nde, 1917 Şubat-Ekim döneminde 
incelenmesi esas gerekli olan Lenin’in Nisan Tezleri ’nde temellerini 
attığı ve sonradan geliştirdiği yeni devrim teorisinin -işçi sınıfı 
müttefikleriyle birlikte, ekonomisi nisbeten geri olan bir ülkede 
iktidarı alabilir ve almalıdır. Ancak devrimin yaşayabilmesi için 
Batı-Avrupa proletaryasının yardımı şarttır- esaslarını incelemektir. 
Leninist devrim teorisindeki bu gelişimin objektif temelleri nelerdir?  

Emperyalist sistemin büyük krizi, üç yıldır süren savaş, sosyal 
uyanışın ekonomik gelişmeyi aşmasının emperyalist dönemde zaten 
var olan objektif temellerini fazlasıyla hazırlamıştır.  

Kitlelerde mevcut düzene karşı şu ya da bu biçimde beliren 
hoşnutsuzluk had safhaya ulaşmıştır. Sosyalistler, kitlelerdeki mevcut 
potansiyeli değerlendirmeli ve iktidar mücadelesine kanalize etmeli-
dirler. Rusya’da köylülerin toprak ve özgürlük için ve genel olarak 
bütün kitlenin emperyalist amaçlarla yürütülen savaşa karşı tepkisi 
işçi sınıfının mücadelesiyle birleştirilmelidir. Aşırı dengesiz bir 
ekonomik ve sosyal yapıya sahip olan Rusya’da rejime karşı şu ya da 
bu biçimde mevcut tüm potansiyelin birleştirilmesi nisbeten daha 
kolaydır. Buna, Rus işçi sınıfının bağımsız ve kitlelere doğru önderlik 
yapan bir partide örgütlenmiş olması, 1905 ve Şubat 1917 devrim-
lerinin tecrübeleri de eklenirse, işçi sınıfının kapitalizmi (dolayısıyla 
üretici güçlerinin gelişimi) diğerlerine göre nisbeten geri olan 
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Rusya’da, ileri kapitalist ülkelerden önce iktidarı ele geçirebileceği 
açığa çıkar.  

Lenin, Rusya’nın geriliğinden dolayı işçi sınıfının iktidarı alma-
ması gerektiğini, sosyalist devrimin önce ileri ülkelerde gerçekleşe-
ceğini savunanlara karşı “kimin başlayacağı, kimin bitireceği hiç 
belli olmaz” cevabını veriyordu.[72]  

Emperyalist dönemde sosyal sınıflar sadece ekonomik temelleri-
ne göre değerlendirilemezler. Emperyalist dönemde küçük-burjuvazi, 
tekel öncesi dönemin aksine ağır şekilde sömürülen ve ezilen bir 
sınıftır. Özellikle küçük köylü sermayenin iktidarına karşı mücadelede 
işçi sınıfının yanında yer alır.  

“Bütünüyle ele alındığında bu üç köylü tabakası (topraksız, fakir 
ve küçük köylü kastedilmektedir), bütün kapitalist ülkelerde köy 
nüfusunun çoğunluğunu meydana getirmektedir. Bu sebeple kentlerde 
olduğu gibi köylerde de, proletarya devriminin başarısı tamamıyle 
sağlama alınmıştır.”[73]  

Rusya’nın bir küçük-burjuvalar ülkesi olduğunu ve dolayısıyla 
sosyalizme uygun olmadığını, küçük-burjuvazinin sosyalist üretim 
biçimini kabul edemeyeceğini öne sürenlere Stalin’in cevabı şudur:  

“Sovyetler Birliği’nin köylüsü ile Batı’nın köylüsü birbirine 
karıştırılmamalıdır. Üç devrimin okulundan geçmiş, proletarya ile 
birlikte, proletaryanın öncülüğü altında Çar’a ve burjuva iktidarına 
karşı mücadele etmiş; toprağı ve barışı proleter devriminin sayesinde 
elde etmiş ve bu yüzden proletaryanın ihtiyat kuvveti haline gelmiş 
olan bir köylülük, böyle bir köylülük, burjuva devrimi esnasında 
liberal burjuvazinin sevk ve idaresi altında mücadele etmiş olan, 
toprağı liberal burjuvazi sayesinde elde eden ve bu yüzden burjuvazi-
nin ihtiyat kuvveti haline gelen köylülükten zorunlu olarak farklıdır.” 
[74]  

Küçük-burjuvazinin savaş içinde eğitilmesi ve proletarya iktida-
rının destekçisi haline gelmesi, özellikle Halk Savaşının devrim 
sürecinde zorunlu bir durak olduğu, devrim döneminin oldukça uzun 
sürdüğü ülkeler için de geçerlidir.  

1917-1924 döneminde Leninist devrim teorisinin gelişiminin 
temelinde yatan üçüncü etken ise, emperyalistlerarası zıtlıkların askerî 
plana yansıması sonucu tek ülkede devrimin gerçekleşebileceğinin 
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açıklık kazanmasıdır.  
“Ekonomide ve siyasette çarpık gelişme kapitalizmin mutlak 

kanunudur. Dolayısıyla, sosyalizm önce birkaç, hatta sadece bir tek 
kapitalist ülkede zafere ulaşabilir pekâlâ.”[75]  

Ancak tek ülkede gerçekleşen devrim, emperyalist ülkelerle 
kuşatılmış durumda fazla yaşayamaz; Batı-Avrupa işçi sınıfının da 
devrimi gerçekleştirmesi gerekir. Rus işçi sınıfının görevi 
müttefikleriyle birlikte iktidarı almak ve onu devrimin Batı’daki 
zaferine kadar elinde tutmaktır.  

“Rus proletaryası, bir kere iktidarı eline geçirdikten sonra, bütün 
iktidarı muhafaza etmek ve Rusya’yı devrimin Batı’daki zaferine 
kadar götürmek şansların sahiptir.”[76]  

Leninist devrim teorisindeki bu yeni gelişim o güne kadar 
doğruluğuna inanılan -bazılarının bugün bile inandığı- bir dizi 
kavramı değiştirdi.  

Marksist teoriye göre devrimin tanımı şöyledir: “Devrim, halkın 
devrimci girişimiyle -aşağıdan yukarıya- mevcut devlet cihazının 
parçalanarak, politik iktidarın ele geçirilmesi ve bu iktidar 
aracılığıyla -yukarıdan aşağıya- daha ileri bir üretim düzeninin 
örgütlenmesidir.”[77]  

Görüldüğü gibi, Marksist devrim teorisinde iki yön vardır: 
İktidarın ele geçirilmesi ve bu iktidar aracılığıyla daha ileri bir üretim 
düzeninin örgütlenmesi. Emperyalizm öncesi dönemin devrim 
teorisine göre, bir sınıf daha ileri bir üretim düzenini örgütlendire-
bilecek durumda değilse iktidarı almamalıdır.  

Üretici güçlerin gelişimi henüz yeterli değilse elverişli bir 
durumda iktidar alınsa bile, o iktidara temel teşkil edecek üretim 
ilşkileri kurulamayacağından iktidarda tutunamaz. Engels bunu şöyle 
belirtiyor:  

“Aşırı (o tarihi döneme uygun düşmeyen anlamında kullanıl-
maktadır) bir parti şefinin başına gelebilecek en büyük bela, hareketin, 
bu hareket tarafından temsil edilen sınıf hakimiyetinin gerektirdiği 
tedbirleri uygulayacak kadar olgunlaşmadığı bir devrede iktidarı ele 
almak zorunda kalmasıdır. Bu şefin elinden gelen şey, iradesine bağlı 
değildir. Bu olsa olsa çeşitli sınıflar arasındaki zıtlığın ulaştığı 
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merhaleye ve sınıflar arasındaki çatışmanın gelişme derecesine, sınıf 
zıtlıklarının gelişme derecesini her an tayin eden maddi geçim 
şartlarının ve istihsal münasebetleri ile mübadele münasebetlerinin 
gelişme derecesine bağlıdır… Böylelikle o, halledilmesi mümkün 
olmayan bir muamma karşısında bulunmaktadır. Elinden gelen şey, 
geçmişteki bütün eylemine, kendi prensiplerine ve kendi partisinin 
günlük menfaatlerine zıttır. Yapacağı şey ise, gerçekleşmesi mümkün 
olmayan bir şeydir.”[78]  

Emperyalist dönemde ise, sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 
aşmasının objektif temellerinin hazır olması, işçi sınıfı dışındaki 
ezilen ve sömürülen kitlenin sermayeye karşı savaş içinde 
eğitilebilmesi sonucu devrimde birinci yön -iktidarın ele geçirilmesi- 
ikinci yöne -daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesi- göre daha 
ağır basmaktadır. Bu Leninist tez, emperyalist dönemde üretici 
güçlerin gelişimini beklemeyi değil iktidar için mücadeleyi ön plana 
çıkarır. İktidar meselesi, üretici güçlerin gelişim seviyesine direkt 
olarak bağımlı olmaktan çıkar.  

Lenin, demokratik devrimden sonra kırlarda yaygınlaşan küçük 
köylü mülkiyetinin sosyalizme zarar vermeyeceğini belirterek 
devrimde iktidar sorununun, üretici güçlerin gelişimine göre önce-
liğini şöyle belirtiyor:  

“Toprağın eşit olarak parçalanması ve buna benzer olaylar eğer 
iktidar işçi ve köylü hükümetinin elinde ise sosyalizme zarar vermez.” 
[79]  

1906’da Rus işçi sınıfı ve müttefiklerinin Batı-Avrupa proletar-
yasının yardımı olmadan iktidarı alamayacaklarını söyleyen Lenin, 
1917’de bunun mümkün olduğunu savunmaktadır. Objektif şartların 
gerektirdiği geçmişe göre daha aktif mücadele metodlarını herkesten 
önce görmesi ve uygulamasıdır ki, Lenin’i Rus ve dünya devriminin 
lideri yapmıştır.  

İşçi sınıfını müttefikleriyle birlikte iktidar mücadelesine çağıran 
Lenin, yeni şartlar altındaki demokratik devrim teorisinde de bazı 
değişiklikler yaptı. İşçi sınıfının demokratik devrimden sonra küçük 
üretimin yaygın, nüfusun ezici çoğunluğunun küçük-burjuvalardan 
meydana geldiği bir ülkede burjuvaziye ve devrimciliği geniş ölçüde 
sona eren küçük-burjuvaziye karşı sosyalist devrim için mücadeleyi 
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nasıl başarıya ulaştırabileceği sorunu artık çözülmüştür; çünkü böyle 
bir sorun yoktur. Demokratik ve sosyalist devrimlerin arasına, nüfu-
sun ezici çoğunluğunu küçük-burjuvazinin meydana getirmesinden 
dolayı, burjuvazi ve küçük burjuvazinin hakim olduğu bir yönetim 
biçimi (çoğunlukla demokratik cumhuriyet) girmez. Emperyalizmin 
sürekli bunalımlar döneminde demokratik devrim ve sosyalist devrim 
aşamaları iç içe girer, birincisi hızla ikinciye dönüştürülür. Demok-
ratik devrimin nerede bittiği, sosyalist devrimin nerede başladığı 
anlaşılmaz. Devrim aşamalıdır, ancak bu aşamalar tamamen iç içe 
girmiştir. İşçi sınıfı nüfus içindeki oranı ne olursa olsun demokratik 
hükümet içinde yönlendirici güçtür. Bu sayede demokratik devrim 
süratle sosyalist devrime dönüştürülür.  

Eskiden işçi sınıfının iktidarı alabilmesi (burada işçi sınıfının 
müttefikleriyle birlikte aldığı, ancak içinde yönlendirici güç olduğu 
iktidar kastedilmektedir) için demokratik devrimin tamamlanmasının 
şart olduğu düşünülürdü. Devrimin birinci yönü (iktidar yönü) ikinci 
yönüne (daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesi) emperyalizmin 
sürekli bunalımlar döneminde daha ağır bastığı için bu görüş 
eskimiştir. İktidarın alınması için demokratik devrimin tamam-
lanmış olması şart değildir, demokratik devrim işçi sınıfı iktidarı 
altında tamamlanır. Nitekim Rus işçi sınıfının bütün köylülükle 
birlikte iktidarı aldığı 1917 Ekim Devrimi burjuva demokratik 
devrimdir.  

“1917 Ekim’inde, biz, iktidarı bütün köylülükle birlikte ele 
geçirdik. Sınıf mücadelesinin köylerde henüz gelişmemiş bulunması 
ölçüsünde bu, bir burjuva devrimiydi. Daha önce söylediğim gibi, 
gerçek proletarya devrimi köylerde ancak 1918 yazında başladı. Eğer 
bu sonuncu devrimi başlatmasaydık, yaptığımız iş eksik kalacaktı. İlk 
aşama, kentte iktidarı ele almaktan, iktidarın Sovyet biçimi 
örgütlenmesinden ibaretti. İkinci aşama, bütün sosyalistlerin esas 
saydıkları, bu olmayınca sosyalistlerin artık sosyalist olamayacağı 
şeydi: Köylerde proleterlerle yarı-proleterlerin ayrılması, bunların 
köylerde burjuvaziye karşı mücadele etmek için kent proletaryası ile 
ittifakı.”[80]  

1917 Ekim Devrimi’nin temel olarak bir burjuva devrimi olduğu 
gerçeğine bugüne kadar ülkemizde dikkat edilmemiştir, bu ise Rus 
Devrimi’ne ilişkin yapılan çeşitli yanlışlıkların temellerinden biridir. 
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İşçi sınıfının bütün köylülükle birlikte iktidarı aldığı Ekim Devrim’ni 
sosyalist devrim olmuş olarak nitelendiren görüş işçi sınıfının 
Ekim’den sonra köylülüğü proleter, yarı-proleter ve genel olarak 
sömürülen bütün unsurlarıyla köy burjuvazisine ve genel olarak kapi-
talizme karşı kurduğu ittifakı, bu ittifakı gerçekleştiren mücadeleyi 
unutur. Sonunda kaçınılmaz olarak demokratik ve sosyalist devrimler 
arasındaki nitelik farkını unutur, sosyalizmle küçük-burjuva demok-
rasisini birbirine karıştırır.  

Ekim Devrimi’ni sosyalist devrim olarak değerlendiren ve bu 
devrimde güçlerin yer alışını işçi sınıfının fakir köylülükle ittifakı 
şeklinde açıklayan bu yanlış görüşe Hikmet Kıvılcımlı’da da 
rastlıyoruz.[81]  

Oysa, Ekim Devrimi’nin burjuva demokratik niteliği üzerinde 
yeterince delil vardır.  

1917 Ekim’inde köylü sovyetlerinin yapısı kozmopolittir; Baltık 
sahili hariç hiçbir yerde fakir ve topraksız köylüler yönetimi ele 
geçirememiştir. Bunu köylülerin geriliği ile değil, devrimin demok-
ratik niteliği ile açıklamak gerekir.[82]  

“Vermenichev’in hesaplarına göre Şubat-Ekim arasında köylü-
lerle feodaller arasında 4954 olay, köy burjuvazisine karşı ise 324 olay 
olmuştur. Bu da 1917’de köylü hareketinin sosyal temel olarak 
kapitalizme karşı değil köleliğe karşı yöneldiğini gösterir.”[83]  

Ekim Devrimi klâsik bir burjuva demokratik devrimi değildir; 
demokratik devrim işçi sınıfının yönlendirici gücünü oluşturduğu 
işçilerin ve köylülerin ortak iktidarı altında yapılmıştır. Ancak bu, 
iktidar içinde sınıf mücadelesinin olmadığını göstermez. Ekim 
Devrimi’nin ikili karakterini ve Ekim’den sonraki mücadeleyi Stalin 
şöyle açıklamaktadır (aslında Troçki’nin bir türlü anlayamadığı da 
budur):  

“… ama Ekim ayaklanmasının ve Ekim ihtilâlinin burjuva 
devrimini tamamlamakla yetindiğini ya da bu görevi temel görev 
saydığını size kim söyledi? Bunu nereden çıkardınız? Burjuvazinin 
iktidardan devrilmesini ve Sovyet iktidarının kurulmasını, burjuva 
devrimci çerçevesi içinde durdurmak mümkün müdür? Sovyet 
iktidarının gerçekleştirilmesi burjuva devrimi çerçevesinin dışına 
taşmak değil midir? Kulak’ların (ki onlar da köylüdür) burjuvazinin 
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devrilmesini ve iktidarın emekçilerin eline geçmesini destekleye-
bilecekleri nasıl söylenebilir? Toprağın millileştirilmesi, toprakta özel 
mülkiyetin kaldırılması, toprak alım-satımının yasaklanması gibi 
kanunların, sosyalist kanunlar sayılmamakla birlikte, bizde Kulak’ 
larla ittifak halinde değil, tam tersine, onlara karşı mücadelenin gereği 
olarak kabul edildiği nasıl inkâr edilebilir? (…) Ekim ihtilâlinde esas 
olan şeyin bu ve bunlara benzer davranışlar ve burjuvazinin iktidardan 
düşürülerek Sovyet iktidarının kurulması olmayıp, burjuva devriminin 
tamamlanması olduğu nasıl söylenebilir?”[84]  

Burada esas önemli olan Rusya’da demokratik devrimin hangi 
aşamalardan geçtiği değildir. Emperyalizmin III. Bunalım döneminde 
geri-bıraktırılmış ülkelerde demokratik devrimin değişen niteliğini ve 
farklı aşamalarını burada incelemeyeceğiz. Önemli olan, Rus 
Devrimi’nde gerçekleşen ve diğer bütün devrimler tarafından da 
doğrulanan şu gerçeğin iyi anlaşılmasıdır: Emperyalizmin sürekli 
bunalımlar döneminde işçi sınıfının iktidarı için demokratik devrimin 
tamamlanmış olması şart değildir, demokratik devrim işçi sınıfının 
yönlendirici gücü teşkil ettiği bir iktidar altında tamamlanır. Sosyalist 
üretim ilişkilerinin düzenlenebilmesi için demokratik devrimin 
tamamlanmış olması zorunludur, ancak işçi sınıfının müttefikleriyle 
beraber iktidarı alabilmesi için demokratik devrimin tamamlanmış 
olması zorunlu değildir.  

Demokratik devrim meselesi bu yönden ülkemizde çok yanlış 
anlaşılmıştır. Bu yanlış anlamanın temelinde demokratik ve sosyalist 
devrimi ayrı iki aşama olarak düşünmek yatar. Bu yanılgı çeşitli 
biçimlerde ortaya çıkar. Kimilerine göre 11 bakan burjuva 
reformistidir, bırakılsalardı demokratik devrimi tamamlayacaklardı; 
kimilerine göre ise tekelci burjuvaziye hiç ilişmemek gerekir, çünkü o 
demokratik devrimi tamamlamaktadır, o bittikten sonra artık sosyalist 
devrim için mücadele edilebilir.  

Emperyalizmin bugün geri-bıraktırılmış ülkelerde demokratik 
devrim sürecini tamamlama yolunda olduğunu öne süren bu 
düşünceler her bakımdan yanlış ve devrim için zararlıdır. Bu yanlış 
düşünce yaygınlık kazanma eğiliminde olmasaydı üzerinde bu kadar 
durulmaya değmezdi.  

Emperyalizm III. Bunalım döneminde geri-bıraktırılmış 
ülkelerde kapitalizmi yukarıdan aşağıya, kendi kontrolü altında 
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geliştirir. Üretici güçlerin nispi bir gelişimi sağlanır, ancak bu gelişim 
iç dinamikle olmadığından çarpıktır. Üretici güçlerin çarpık gelişimi 
ise, onların gelişimini engellemenin yeni bir yoludur. III. Bunalım 
döneminde geri-bıraktırılmış ülkelerde, daha önceki dönemlerin 
aksine, aynı zamanda içsel bir olgu olan emperyalizm ülkenin her 
yerinde kendi baskı ve denetimini kurar. Bu bakımdan ülkede üretici 
güçlerin nispi gelişimi (ki bu bir çarpık gelişimdir) sağlansa bile 
devrim zorlaşır. Devrim için bir toplumda esas olan üretici güçlerin 
gelişim seviyesi değil, mevcut düzene şu ya da bu biçimde yönelmiş 
yaygın ve derin bir potansiyelin varlığı ve bu potansiyelin 
birleştirilerek iktidar yönünde kanalize edilmesidir. Bu nedenle bütün 
devrimler en ileri kapitalist ülkelerde değil, kapitalizmi nisbeten geri 
ve hatta sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde gerçekleşmiştir.  

Toplumsal potansiyelin yaygınlığı ve derinliği sonucu, üretici 
güçleri ileri kapitalist ülkelere göre oldukça az gelişmiş olan ülkelerde 
iktidarın ele geçirilmesi daha kolaydır, ancak geri bir ekonomide 
sosyalist üretim ilişkilerinin de yerleştirilmesi aynı ölçüde zordur. 
(Bugün bu zorluk dünya sosyalist bloku sayesinde geniş ölçüde 
giderilmiştir.) Lenin, dünyanın ilk sosyalist ülkesi olan Sovyetler 
Birliği’nde bu zorluğu şöyle belirtiyor:  

“Avrupa’da sosyalist devrimin ekonomik gerekleri üzerinde 
dikkatlice düşünen bir kişi için şurası açıktır ki Avrupa’da (devrime) 
başlamak çok zordur, bizde ise çok kolaydır; ancak bizim için devrimi 
sürdürmek oraya göre çok daha zor olacaktır.”[85]  

Genel olarak dünya ve özel olarak Türkiye Devrimi açısından 
Rus Devrimi’nin hangi şartlar altında başarıya ulaştığını incelemek 
önemlidir. Rus Devrimi’nin genel gelişim çizgisini belirleyen, 1917 
Şubat’ından sonra belli bir süre devrime dış müdahale olmamasıdır.  

1917 Şubat-Ekim dönemi, proletarya ile burjuvazi arasındaki 
mücadelenin en geniş ve süratli biçimde burjuva demokrasisi 
şartlarında gelişeceği tezini doğruladı (aslında bu dönemde kitleler 
herhangi bir burjuva demokrasisinden çok daha fazla özgürlüğe 
kavuşmuştur). İşçi sınıfı propaganda, ajitasyon ve örgütlenme 
özgürlüğünden en iyi şekilde faydalandı. Sovyetler bu devrede gittikçe 
artan bir biçimde yönetim ve kontrol fonksiyonlarını yüklendiler, 
devrimden sonraki görevleri için pratik kazandılar.  



 205 

“Petrograd’da olsun, bütün Rusya’da olsun her sokak başı 
aylarca birer halk kürsüsü oldu.”[86]  

İşçi sınıfı bu geniş özgürlük döneminde geniş çapta örgütlendi.  
Rus Devrimi’nde sekiz ay kadar kitlelerin özgürce eğitildiği, 

iktidar için hazırlık yaptığı, örgütlendiği bir serbest dönem vardır. İç 
düşman bu dönemi engelleyemeyecek kadar zayıftı. Dış düşman ise, 
savaş sonucu Rusya ile uğraşamayacak durumdadır.  

Rusya’da kapitalizm esas olarak birkaç büyük şehirde gelişmiş-
tir, devrimin itici gücü proletarya çoğunlukla bu şehirlerde toplan-
mıştır. İç düşmanın (burjuvazi ve Çarlık) ve devrimin en güçlü olduğu 
yer şehirlerdir. Burada düşmana indirilecek darbe ülkenin geri 
kalan kısmında devrimin gelişimini belirler. Özellikle başkent 
Petrograd’daki mücadele devrimin kaderini belirleyecektir. Devrimin 
ve karşı-devrimin en büyük gücü burada toplanmıştır. Lenin, büyük 
şehirlerin Rus Devrimi’ndeki nitelik belirleyici rolünü şöyle anlatıyor:  

“İki başkentin İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’nde çoğunluğu 
sağlayan Bolşevikler iktidarı ele alabilirler ve almalıdırlar.  

İktidarı alabilirler, çünkü iki başkent halkının devrimci unsurları-
nın etkin çoğunluğu, yığınları arkalarından sürüklemek, düşmanın 
direncini alt etmek, onu yok etmek, iktidarı ele geçirmek ve onu mu-
hafaza etmek için yeterlidir. Çünkü Bolşevikler, hiç vakit geçirmeden 
demokratik bir barış teklif ederek, toprağı derhal köylülere vererek, 
Kerensky tarafından ayaklar altına alınan ve yok edilen demokratik 
kurum ve özgürlükleri yeniden tesis ederek ‘hiç kimsenin’ devireme-
yeceği bir hükümet kuracaklardır.”[87]  

İktidar büyük şehirlerde işçiler ve askerler tarafından birkaç 
günde devrilir. “Rus ve dünya devriminin başarısı iki veya üç günlük 
savaşa bağlıdır.”[88]  

Ancak iktidarı önce Petrograd’da ve Moskova’da alan 
Bolşevikler, devrim kırlara ve diğer şehirlere yayılıncaya kadar 
zorunlu olarak zayıf durumda kalacaklardır. Devrimin başlangıcında 
özellikle Petrograd ve Moskova’ya yönelen güçlü bir dış müdahale 
devrimin sonu olur. Ancak uluslararası durum Ekim 1917’de böyle bir 
müdahale için elverişli değildir.  

“Gerçekte, İngiliz-Fransız ve Alman rakip emperyalizmlerinin, 
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Rusya’nın sosyalist proletarya cumhuriyetine “karşı” birleşmeleri 
pratik bakımından imkânsızdır. İngiliz, Japon ve Amerikan emper-
yalizmlerinin bize karşı birleşmelerine gelince, bunun gerçekleştiril-
mesi son derece güçtür ve Rusya’nın coğrafi durumu sebebiyle de 
bizim için hiç de tehlikeli değildir.”[89]  

Olaylar Lenin’in bu düşüncelerini doğrulamıştır. Devrimden 
sonra en büyük tehlike Batıdan, Alman emperyalizminden gelmiş ve 
zaman kazanmak, ülke içinde burjuvazinin direncini kırmak ve 
devrimi sağlamlaştırmak için Almanya ile ağır bir barış anlaşması 
(Brest-Litovsk) imzalanmıştır. İngiliz-Fransız-Japon ve Amerikan 
emperyalistleri ise Sovyet cumhuriyetine birleşik veya ayrı ayrı üç 
müdahale yapmışlardır. 1918 Mayıs’nda İngiliz-Japon ve Amerikan 
birlikleri Kuzey-Doğu Rusya’da Viladivostok’da çıkartma yapmış-
lardır. Ancak Viladivostok devrimin merkezlerinden çok uzak oldu-
ğundan emperyalist birlikler tehlikeli olmadan ilerlemişlerdir. 
Kızılordu onları büyük şehirlere yaklaştıkları sırada karşılamıştır. 
Bunun dışında daha sonra Kırım’dan ve Polanya’dan başlayan iki dış 
müdahale daha olmuştur, ancak Sovyet iktidarı o zamana kadar 
sağlamlaştığından bu tehlikeyi bertaraf etmiştir.  

Görüldüğü gibi, Rus Devrimi’nin başarıya ulaşmasının teme-
linde emperyalistler arası zıtlıkların kesinlikle askerî plana 
yansıyacağı, proletaryanın serbestçe örgütlendiği geçiş devresinde, 
devrimin başlıca darbesinin indirildiği dönemde ve devrimin 
sağlamlaştırıldığı dönemde dış müdahalenin olmaması gerçeği 
yatar. Emperyalizmin henüz içsel değil dışsal bir olgu olduğu 
dönemde; evrim döneminde, geçiş döneminde, devrimin başlıca 
darbesinin indirildiği ve iktidarın sağlamlaştırıldığı dönemde, Rus 
proletaryasının ve müttefiklerinin karşısında sadece iç düşman 
(şehir burjuvazisi ve Çarlık vardır) ve bu iç düşman dış düşmanın 
aktif yardımı olmadıkça hiçbir zaman devrim için tehlikeli 
olamamıştır.  

“… neden Ekim’i takip eden haftalarda ve aylarda kolayca 
zaferden zafere koştuk. Bunun nedeni sadece bizi emperyalizmden 
koruyan uluslararası şartların özel bir bileşimidir. Emperyalizmin 
bizden başka uğraşacak çok şeyi vardı.”[90]  

Lenin, Rus Devrimi’nin çok elverişli şartlar altında başladığını, 
başlangıçta hiçbir emperyalist devletin devrime müdahale edeme-
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yeceğini belirtir.  
“Rusya’da zafere ulaştık ve çok kolay ulaştık, çünkü devrimi-

mize, emperyalist savaş sırasında hazırlandık. Bu ilk şarttı.”[91]  
Emperyalizmin sadece dışsal değil aynı zamanda içsel bir olgu 

olduğu III. Bunalım döneminde Rus Devrimi’nin gelişim çizgisi 
başarıyla uygulanamaz. Günümüz devrimcilerinin karşısında, 
devrimin bütün dönemlerinde sadece iç düşman değil emperyalist 
dünya sistemi vardır. Emperyalizmin sadece dışsal değil aynı 
zamanda içsel bir olgu haline gelmesi sonucu iç düşman dış 
düşmandan ayrılamaz. Ve emperyalistler arası zıtlıkların eskiden 
olduğu gibi askerî plana yansıma olanağı da III. Bunalım döne-
minde kaybolmuştur.  

Rus Devrimi’nin genel gelişim çizgisini belirliyen şartlar 
devrimin şehirden kıra doğru bir rota takip etmesini gerektirir.  

Rus toplumunun genel yapısı kapitalizmin ileri ölçüde geliştiği 
birkaç büyük şehri kuşatan geri ve ilkel bir ekonomidir. Kırlarda 
feodal yapı egemendir, köy burjuvazisi ile köy proletaryası arasındaki 
sınıf farklılaşması belirginleşmemiştir. Devrimin itici gücü proletarya 
çoğunlukla birkaç büyük şehirde toplanmıştır. Devrim şöyle bir 
gelişim izler: İşçiler ve aktif politikaya çekilen ordu burjuvaziyi ve 
onun himayesindeki Çarlığı devirir. Burada önemli olan köylülüğün 
şehirlerdeki yeni iktidarı benimsemesidir. Bolşevikler bu desteği 
kendilerinki yerine Sosyalist Devrimcilerin toprak programını uygu-
layarak sağlamışlardır. Büyük merkezlerde düşmana indirilen darbe, 
köylünün de desteği kazanılınca, devrimin kırlardaki gelişimini 
belirler. Kırlarda temel mücadele feodalizme karşı yürütüldüğünden 
zengin köylü genel olarak tarafsız kalır. Şehirde yönetimin ele 
geçirilmesi iç düşman oldukça yıpranmış ve zayıflamış olduğundan 
kolaydır. Emperyalist devletlerin paylaşım savaşı sırasında gerçek-
leşen devrim, bu sayede geçici bir süre iç düşmanı dış düşmandan 
ayırır. Şüphesiz Rusya’da iktidarın bu kadar kolay ele geçirilmesinin 
bir nedeni de aşırı dengesiz ekonomik ve sosyal yapıdır. Ortaçağ 
düzeninde yaşayan köylülerin toprak ve özgürlük istekleri, genel 
olarak tüm kitlenin acı ve yoksulluktan başka şey getirmeyen 
emperyalist savaşa karşı tepkisi, sekiz aylık Şubat ve Ekim döneminde 
iyice aktif politikaya çekilen ordu; bunların hepsi işçi sınıfının 
mücadelesiyle birleştirilmiş ve iktidar mücadelesine kanalize edilmiş-
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tir. Lenin, Batı-Avrupa devrimcilerinin Rus Devrimi’ndeki gibi kolay 
başarı hayallerine kapılmamaları gerektiğini şöyle belirtir:  

“Biz Rusya’da, sadece işçi sınıfının tartışma götürmez 
çoğunluğu bizim tarafımızda olduğu için değil (1917’deki seçimlerde 
işçilerin büyük çoğunluğu Menşeviklere karşı bizimle beraberdi), aynı 
zamanda ordunun yarısı iktidarı ele geçirmemizden hemen sonra ve 
köylülerin onda dokuzu da birkaç haftalık süre içinde bizim tarafımıza 
geçtiği için zafer kazandık; muzafferdik çünkü kendi programımız 
yerine Sosyalist Devrimcilerin toprak programını kabul ettik ve 
uyguladık. Zaferimiz, Sosyalist Devrimci programı uygulamamız 
gerçeğinde yatıyordu; zaferin bu kadar kolay kazanılmasının sebebi de 
budur. Siz Batı’dakilerin böyle hayaller beslemesi mümkün mü? Bu 
saçmalık olur.”[92]  

İktidarı bütün köylülükle birlikte ele geçiren proletarya, 
kırlardaki feodal ilişkileri tasfiye eder, üretimde işçilerin kontrolü 
kurulur, dış ticaret ve bankalar devletleştirilir, vb. Kırlardaki küçük 
üretim yaygınlaşır. Bu sosyalist devrim değildir, demokratik devrimin 
işçi sınıfı ve müttefiklerinin iktidarı altında tamamlanması ve 
sosyalizme geçişin ön şartlarının hazırlanmasıdır. İşçi sınıfı devrimin 
temel ve yönlendirici gücüdür. Kırlarda sınıf mücadelesi işçilerin veya 
köylülerin iktidarı altında hızla gelişir. Başlangıçta bütün köylülüğün 
örgütü olan Köylü Sovyetlerinde yönetimi tarım proletaryası ve fakir 
köylülük ele geçirir. İşçi sınıfı kırlarda da sosyalist devrimin gerçek-
leşmesi için geniş köylü kitlelerini köy burjuvazisinin etkisinden 
kurtarmaya çalışır.  

“… bu köylüler sosyalizmin zaferiyle, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda ilgili bulunduğundan, proletarya, siyasi iktidarı ele 
geçirdikten “sonra”, bu ezilen insanlara yardım edecek, onları 
yönetecek, onlara doğru yolu gösterecek bir öndere, örgütlenmiş, 
oldukça sağlam ve güçlü savunucuya sahip olduklarından pratik 
anlamda bizzat tespit ettikten sonra, devrimci proletaryayı inançla 
destekleyebileceklerdir”[93]  

Kırlardaki sınıf mücadelesi işçi sınıfının yönlendirici gücü 
meydana getirdiği bir iktidar altında hızlandırılır. Lenin bu devrim 
anlayışını en özlü biçimde şöyle belirtiyor:  

“Herşeyden önce nüfusun çoğunluğu, özel mülkiyet muhafaza 
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edildiği, yalnız sermayenin kudret ve boyunduruğu muhafaza ettiği 
takdirde, proletarya partisi lehine rey verirse, bu parti, ancak o zaman 
iktidarı ele alabilir ve almalıdır. Küçük-burjuva demokratları, 
“sosyalist” olmak iddiasında bulunan hakiki burjuva hizmetkârları 
böyle konuşuyorlar.  

Fakat biz şöyle diyoruz: İlk önce, devrimci proletarya burjuvazi-
den iktidarı alsın, sermaye boyunduruğunu kırsın … o zaman zaferi 
kazanmış olan proletarya, proleter olmayan emekçi kitlelerin 
ihtiyaçlarını sömürücüler aleyhine tatmin etmek suretiyle çoğunluğu-
nun sempatisini ve desteğini süratle kazanabilecektir.  

Nüfusun çoğunluğunu kendi tarafına kazanmak için proletarya 
önce burjuvaziden iktidarı almalıdır.”[94]  

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, böyle bir devrim anlayışı 
ancak iktidarın alındığı ve örgütlendiği ve nüfusun proleter 
olmayan kesimlerinin desteğinin kazanıldığı süreç içinde devrime 
dış müdahalenin olmaması şartıyla başarı kazanabilir.  

Önce şehirlerde bütün köylülüğün de desteğiyle burjuva 
iktidarını deviren işçiler, sonra da topraksız köylü-fakir köylü ve bir 
ölçüde küçük köylüyle ittifak kurarak (orta köylü geniş ölçüde 
tarafsızlaşır) kırlarda da burjuvaziyi devirirler. Şehirlerde bütün 
köylülüğün desteğiyle burjuva iktidarının devrilmesi, feodal büyük 
toprak mülkiyetinin tasfiyesi, sosyalizme geçişin ön şartlarının 
hazırlanması sosyal içeriği ve buna bağlı olarak devrimde sınıflar 
mevzilenmesi açısından demokratik nitelikte bir devrimdir. İşçi sınıfı 
devrimde yönlendirici gücü ele geçirmeli ve şehirlerde olduğu gibi 
kırlarda da burjuva iktidarını devirmelidir. Eğer işçi sınıfı tarım 
proleterleriyle ittifak kuramazsa, burjuvazinin direncini ve küçük-
burjuvazinin kararsızlığını yenerek şehirlerde olduğu gibi kırlarda da 
ele geçiremezse, demokratik devrimi hızla sosyalist devrime 
dönüştürerek iktidarını sağlamlaştıramazsa, zayıf iç düşmanla ittifak 
kuran güçlü dış müdahale sonucu devrilir. Emperyalist dönemde bu 
güçlü dış müdahele tehlikesi sonucudur ki, işçi sınıfının önderliğinde 
gerçekleştirilen demokratik devrim hızla sosyalist devrime 
dönüştürülür, işçi sınıfının iktidarı sağlamlaştırılır; aksi halde işçi 
sınıfı iktidarı kaybeder.  
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Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, 
devrimin şehirden kıra veya kırdan şehre doğru bir rota takip 
edeceği meselesi askerî bir mesele değildir, emperyalist sistemin 
yapısıyla kaçınılmaz olarak ilgili ülkedeki sınıflar mevzilenmesi 
tarafından belirlenir.  

Rus Devrimi’nin devrim teorisi, parti teorisi ve çalışma tarzı 
üzerinde özet sayılabilecek bu incelemenin pasifistlerin “Troçkist” 
ithamlarıyla karşılaşacağını şimdiden biliyoruz. Troçkizm ülkemizde, 
özellikle devrimci hareketin geçmişinin eleştirisinde, pasifistler 
tarafından sık sık kullanılan bir deyim haline geldi. Aslında 
troçkizmin ne olduğunu bildikleri de şüpheli olan bu baylara faydalı 
olur amacıyla “Troçkizm”i kısaca açıklayalım.  

Troçki’nin pek çok konuda yazılmış çeşitli eserleri vardır, ancak 
konumuz gereği burada bizi esas ilgilendiren Troçkist devrim 
teorisidir.  

Rus işçi sınıfının Batı-Avrupa devriminden önce iktidarı ele 
geçirebileceği tezi ilk olarak Troçki tarafından 1906’da ortaya 
atılmıştır. “Sürekli Devrim” adı altında bilinen bu teorinin içeriği 
özetle şöyledir:  

“İşçi sınıfı kapitalizmin gelişmesiyle birlikte gelişir ve güçlenir. 
Bu açıdan kapitalizmin gelişmesi işçi sınıfının diktatörlüğünü 
yakınlaştırır. Ancak iktidarın çalışan sınıfın eline geçeceği gün ve saat 
direkt olarak üretici güçlerin ulaştıkları seviyeye değil, fakat sınıf 
mücadelesi ilişkilerine, milletlerarası duruma ve son olarak da bir seri 
subjektif faktöre (gelenekler, insiyatif, savaş için hazırlıklı olmak) 
bağlıdır.  

Ekonomik bakımdan daha geri olan bir ülkede işçi sınıfı ileri 
kapitalist ülkelerdekinden daha önce iktidarı alabilir.”[95]  

“Devrimin kesin zaferi gerçekleştiğinde iktidar, mücadelede 
önderlik eden sınıfın -yani proletaryanın- eline geçer. Hemen ilave 
edelim ki bu, emekçi olmayan diğer devrimci grupların temsilcilerinin 
hükûmete katılmasını engellemez.”[96]  

Böylece diğer devrimci sınıfların da katıldığı iktidarın temel ve 
yönlendirici gücünü meydana getiren proletarya, köylülüğün karşısına 
kurtarıcı olarak çıkar. Proletarya köylülere toprak vererek, onları 
Ortaçağ geriliğinden kurtararak ülkede çoğunluğun devrimi destek-
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lemesini sağlar. Böylece proletarya iktidarı ele geçirdikten sonra 
devrimin en kritik döneminde nüfusun çoğunluğunun desteğini sağlar. 
Görüldüğü gibi Troçki, devrimin demokratik niteliğini reddetmek-
tedir.  

“Rus Devrimi kendi demokratik problemini, en başta tarım 
sorununu, işçi sınıfı iktidara gelmeden çözemez.”[97]  

Troçki’ye göre, iktidarı ele geçiren proletarya kendini demok-
ratik diktatörlükle sınırlamayacak, sosyalizm için gerekli bazı ön 
tedbirleri alacaktır. Ancak proletarya sosyalizm yolunda ilerledikçe, 
özellikle tarımda kollektivizasyon hızı arttıkça nüfusun çoğunluğunu 
meydana getiren köylülerle kurulan ittifak sona erecektir. Bu durumda 
üretici güçleri yeterince gelişmemiş bir ülkede, proletaryanın aleyhine 
olan güçler dengesi sonucu devrim daha fazla ilerletilemez; muzaffer 
Batı Avrupa proletaryasının yardımı şarttır.  

“İktidar, çoğunluğunu sosyalistlerin oluşturduğu devrimci hükû-
metin eline geçtiğinde, maksimum ve minimum program arasındaki 
fark prensip olarak ve pratik önem olarak ortadan kaybolur.”[98]  

İktidardaki proletarya kollektivizmi gerçekleştirmeye çalışır, 
ancak ülkedeki güçler dengesi sonucu bu yönde fazla ilerleyemez.  

“Bundan dolayı burjuva devriminde proletaryanın özel bir 
diktatörlük şeklinden, proletaryanın (veya proletaryanın ve köylünün) 
demokratik diktatörlüğünden bahsedilemez.”[99]  

Troçki’ye göre, Rus Devrimi’nde “işçilerin ve köylülerin 
devrim-ci demokratik diktatörlüğü” aşaması yoktur. Proletarya 
başlangıçtan itibaren kendi sosyalist diktatörlüğünü uygulamıştır.  

Görüldüğü gibi, Troçkist devrim teorisi demokratik ve sosyalist 
devrimlerin birbirinden tamamen ayrı aşamalar olarak düşünüle-
meyeceğini kabul eder; ancak buradan devrimin tamamen aşamasız 
olduğu neticesini çıkarır. Proletaryanın demokratik ve sosyalist dev-
rimi bir tek aşamada gerçekleştirebileceğini savunur.  

Demokratik devrimin gerekliliğini kabul eden Troçkistlerin, 
proletarya iktidarı bütün köylülükle birlikte aldığından ve mücadele 
kırlarda esas olarak feodallere karşı yürütüldüğünden, iktidarın 
proletaryanın yönlendirici gücü meydana getirdiği demokratik dikta-
törlük olacağını kabul etmemeleri nasıl açıklanabilir? Temel neden, 
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Troçkistlerin işçi sınıfının dışındaki diğer emekçi sınıfların devrim 
içinde eğitilebileceğine ve devrime kazanılabileceğine, proletaryanın 
onları peşinden sürükleyebileceğine; kısacası köylülüğün devrimci 
potansiyeline inanmamalarıdır. Onun için demokratik devrimi 
sosyalist devrime, demokratik diktatörlüğün sosyalist diktatörlüğe 
dönüştürülmesini değil; başlangıçtan itibaren sosyalist diktatörlüğü 
savunurlar. Bu ise, proletaryayı müttefiklerinden ayırmaktan, onu 
devrim mücadelesinde yalnız bırakmaktan başka sonuç vermez.  

Emperyalizmin III. Bunalım döneminde geri-bıraktırılmış 
ülkelerde işçi sınıfının ideolojik önderliğinde, köylülüğün temel güç 
olduğu Halk Savaşı’nın devrimde zorunlu bir durak olduğunu 
savunanların mı; yoksa sadece işçi sınıfına önem veren, köylülüğü 
küçümseyen, sözde işçi sınıfı hayranı pasifistlerin mi Troçkist 
olduğunu, okurun takdirine bırakıyoruz.  

 
III. 1924 Dönemi:  
 
Rus Devrimi dış müdahaleden başarıyla kurtuldu, iç düşmanı 

olduğu gibi dış düşmanı da yendi. Emperyalist devletler savaş sonucu 
yorgun düştüklerinden ve halklarının Sovyetler Birliği’ne duyduğu 
sempati yüzünden birkaç yenilgiden sonra müdahaleden vazgeçtiler. 
Sovyetler Birliği’nin emperyalist ülkelerle çevrilmiş de olsa varlığını 
sürdürebileceği açığa çıktı.  

Leninist devrim teorisinin 1924 sonrası gelişimi ve bu teorinin 
sömürge ve yarı-sömürge ülkelere uygulanışı ayrı bir yazının 
konusudur.  
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SONUÇ 
 
 
LENİNİZMİN EVRENSEL TEZLERİ 
 
1) Emperyalist dönemde sosyal uyanışın ekonomik gelişmeyi 

aşması için gerekli objektif şartlar mevcuttur. Kitlelerin 
bilinçlendirilmesinde temel, üretici güçlerin gelişimi değil, devrimci 
mücadeledir.  

2) İşçi sınıfının nicel gücü ile devrimde oynadığı rol arasında 
paralellik kurulamaz. Nüfus içinde azınlıkta olan işçi sınıfı devrimin 
yönlendirici gücü olabilir.  

3) Emperyalist dönemde, gerek burjuvazinin devrimci niteliğini 
kaybetmesi ve gerekse devrimde iktidar sorununun üretim ilişkilerinin 
yeniden düzenlenmesi sorununa ağır basması ve sınıfların sadece 
ekonomik temellerine göre değerlendirilemeyecekleri ilkelerinden 
hareketle, demokratik devrim işçi sınıfı ve müttefiklerinin iktidarı 
altında tamamlanır. Demokratik ve sosyalist devrim aşamaları iç içe 
girmiştir; ilki hızla ikinciye dönüştürülür. Lenin'in deyişiyle:  

“Birinci ikinciye dönüşür. İkinci birincinin sorunlarını çözer. 
İkinci birincinin gerçekleştirdiklerini sağlama alır. Mücadele ve yalnız 
mücadele ikincinin, birincinin içinde ne kadar gelişeceğini 
belirler.”[100]  

4) Bir bütün olarak devlet hakim sınıfların baskı ve denetim 
örgütüdür.  

5) Emperyalist dönemde tek ülkede devrim olabilir.  
6) Kitlelerin devrimci mücadelesinin başarıya ulaşabilmesi için 

seçme üyelere sahip, merkeziyetçi bir parti gereklidir.  
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TÜRKİYE DEVRİMİNİN  
ACİL SORUNLARI - 1 

 

Engin Erkiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ  
 
“Türkiye Devriminin Acil Sorunları - 1” yaklaşık olarak bir yıl 

önce basıldı. O dönemde THKP-C’nin ideolojisine ve şerefli mirasına 
sahip çıkanlar oldukça fazlaydı. Ancak bu geçmişe karşı her türlü 
saldırı ve spekülasyonun yapılmasına da engel olmuyordu. 1974’ten 
sonra eski tüfeklerin içerden çıkmasıyla görünüşte geçmişi savunan, 
gerçekte ise onu tahrif eden, geçmişin temellerine saldıran yeni bir tür 
oportünizm ortaya çıktı. Amaç geçmişi savunuyor görünüp 1971’de 
silahlı devrimci mücadelenin yarattığı büyük sempatiyi oportünist 
amaçlar için kullanmaktı. Bu nedenle, gerçek yüzünün ortaya çıkışını 
geciktirmek için, hiçbir grup ortaya belirgin bir görüş koymuyor; 
herkes birbirini bekliyordu.  

“Türkiye Devriminin Acil Sorunları - 1” işte böyle bir ortamda 
yayınlandı. Sadece 300 tane basılmasına rağmen ülkenin her yanına 
yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.  
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Acil’in iki görevi vardı: Birincisi, oportünizmin çeşitli saldırı-
larına uğrayan Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin teorik 
temellerini açıklığa kavuşturmaktı. Geçen bir yıla baktığımızda Acil’ 
in bu görevi büyük ölçüde başardığını söyleyebiliriz: Bugün ülkenin 
hemen her yanında Türkiye Devriminin Acil Sorunları - 1, Kesintisiz 
Devrim II-III ile birlikte okunuyor. Acil’i reddetmek, Kesintisiz 
Devrim II-III’ü reddetmekle özdeş sayılıyor.  

Acil’in ikinci görevi, görünüşte geçmişe sahip çıkan bütün grup-
ları görüşlerini koymaya zorlamaktı; 1974’ten sonra oluşan yeni opor-
tünizmin yüzünü açığa çıkartmaktı. Son bir yıl içinde gerek Acil’in 
etkisi ve gerekse de kendi gelişimleri sonucu; başlangıçta THKP-C’ 
nin ideolojisine sahip çıkan gruplardan ikisi gerçek görüşlerini ortaya 
koydular. Birisi, sosyal-emperyalizm safında yer aldı; diğeri ise, Öncü 
Savaşı’nı kabul etmediğini açıkça ortaya koydu. Ancak bu süreç 
henüz tamamlanmış sayılmaz. Öğrenci hareketi içinde görünüşte 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni savunan, gerçekte ise ortaya 
berrak bir görüş koymayan bazı gruplar vardır.  

Bir yıl sonra Acil hakkındaki tartışmaları, yöneltilen eleştirileri 
değerlendirmek ve cevaplamak yerinde olur.  

Türkiye Devriminin Acil Sorunları – 1, yoldaşça eleştiriden çok 
daha fazla çamur ve karalamaya hedef oldu. Bu doğaldır. Görünüşte 
geçmişe sahip çıkıp özünde ise geçmişe küfredenler, henüz istedikleri 
parsayı toplayamadıklarından Acil’in çıkışını biraz erken buldular. 
Ancak işin en ilginç yanı şudur ki, yazıya en büyük saldırı bugün 
THKP-C’nin ideolojisini açıkça inkâr edenlerden gelmedi. Politikleş-
miş Askeri Savaş Stratejisi’ni savunduğunu “iddia eden”, seminerler-
de sıkışınca önüne  Acil’i açıp okuyanlardan geldi. Oldukça garip bir 
görünümdü bu. Bir yandan Acil’den Marksizm-Leninizm ile ilgisi 
olmayan bir broşür diye bahsediliyordu; diğer yandan yazılan 
“Emperyalizm ve Yeni-Sömürgecilik” (özellikle bunalım ve buhran 
kısmı) Acil’in kötü bir kopyasından başka bir şey değildi.  

Giderek Acil, Devrimci Gençlik’in tepesine çöreklenmiş kari-
yerist kliğin başlıca uğraşısı haline geldi. Ankara ve İstanbul’da 
okullar peşpeşe faşistlere terkediliyordu; sosyal-emperyalizm karşı-
devrimci ideolojisi ülkenin her yanında cirit atıyordu. Bütün bunlar 
önemli değildi. Önce Acil’i “halletmek” gerekiyordu; gerisiyle sonra 
uğraşılabilirdi. Bu amaçla Devrimci Gençlik’in tepesine çöreklenmiş 
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bu kariyerist-oportünist klik, yaygara demagoji ve karalama ile Acil’e 
saldırmaya başladılar, hatta işi ihbarcılığa kadar götürdüler.  

Öncü Savaşı’nı savunduklarını “iddia eden” bu kişiler (yaptıkları 
ihbarlarla) neredeyse oligarşinin safında yer alarak Acil’e saldırmak 
gereğini niye duydular; ‘Acil’den neden bu kadar çok korkuyorlar?  

Devrimci Gençlik dergisinin tepesine çöreklenmiş kariyerist-
oportünistlerin yolu, 1974’den sonra ortaya çıkan yeni oportünizmin 
yolundan farklı değildir: Önce görünüşte geçmişe sahip çıkıp onu 
savunmak ve böylece 1971’in yarattığı büyük sempatiyi oportünist 
amaçlar için kullanmak; sonra belirli aşamalardan geçerek THKP-
C’nin ideolojisinin inkârına ulaşmak. Yalnızca en yeni oportünistler 
bu işi daha sinsice yapıyorlar: Emperyalizmin III. bunalım dönemini, 
yeni-sömürgeciliği savunuyorlar ve bunların ardına gizlenerek de 
Öncü Savaşı’nı savunduklarını kitlelere yutturmaya çalışıyorlar 
(halbuki objektif bir küçük-burjuva da pekalâ bu tahlilleri yapabilir). 
Devrim stratejisi konusunda ise en yeni oportünistlerin belirgin hiçbir 
görüşü yoktur (aslında onlar ‘Acil’i savunanlara kişisel konuşmalarda 
geçmişin öldüğünü, ölülerin dirilmeyeceğini, bizlerin bir ölüye kan 
vermeye çalıştığını, sözün kısası Öncü Savaş’ını kabul etmediklerini 
açıkça söylemişlerdir). Ancak kitlenin önünde bunlar açıkça 
söylenemez.  

Sadece doğru devrimci teorinin pratik içinde, oportünizme karşı 
mücadele içinde bulunacağı söylenir. Mahir Çayan da böyle 
yapmamış mıydı? Önce “Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori” daha 
sonra “Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine”yi yazmış ve bu süreç 
içinde doğru devrimci ideolojiye ulaşmıştır.  

En yeni oportünizmin Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni 
inkâr yöntemi işte budur: 1965-1971 dönemi ile günümüzdeki şartlar 
öz bakımından aynıdır. Devrimci mücadelenin gelişiminde biz de aynı 
süreçten geçmek zorundayız!  

Halbuki, Öncü Savaşı’nı doğru kabul ediyor isek; günümüz 1971 
öncesinden en az bir noktada çok farklıdır: Bugün doğru devrimci 
ideolojiye sahibiz. Ancak eğer Öncü Savaşının doğruluğunu kabul 
etmiyor isek ve neyin doğru olduğunu da henüz bulamamış isek, 
1965-1971 dönemine benzer bir süreçten geçmek gerekir. Ve bu en 
yeni oportünistlerin de böyle bir süreçten geçmeye gerçekten ihtiyacı 
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vardır.  
Bu kişilerin birlikten, birlik için ideolojik ve siyasal platformlar 

oluşturmaktan neyi kastettikleri şimdi anlaşılıyor. İdeolojik birlik için 
teorik araştırmalar yapmak aslında Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi’nin en iyi revizyonunun nasıl yapılacağını araştırmaktır. 
Birlik ise, kendi kariyerleri etrafında oluşması gereken bir birliktir. 
Zaten kendilerine rapor vermeyen herkesi Merkez Komite kurmakla 
suçlayarak bunu açıkça ortaya koyuyorlar.  

Böylece gerek kariyerlerini kullanarak ve gerekse de genel 
doğruların ardına gizlenerek pek çok samimi, yiğit militanı oportünist 
amaçlar için kullanırken, Acil’in ortaya çıkışı doğal olarak onları çok 
rahatsız etti. Okullar peşpeşe faşistlerin ellerine geçerken, sosyal-
emperyalistler her yanda cirit atarken, Acil en yeni oportünistlerin 
başlıca uğraşısı haline geldi. Bu doğaldır. Çünkü onlar siyasi 
geleceklerini garanti altına almak için Acil’e saldırmak zorundadırlar.  

Türkiye Devriminin Acil Sorunları - 1’i savunanlar, bu kişiler-
le faşizme ve karşı-devrimci sosyal-emperyalizm ideolojisine karşı en 
azından işbirliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmışlardır. 
Çeşitli eylemlerde onlara destek olmuşlardır. Ancak bu kişilerin 
birlikten, kendi oportünist amaçları doğrultusunda ve kendi 
kariyerleri etrafında bir birliği anladıkları da artık açıkça ortaya 
çıkmıştır.  

Bu kariyerist-oportünist klik sözde bizi eleştiren bir yazı çıkar-
mıştır. Eleştirilerine ayrıca cevap vereceğiz.  

“Türkiye Devriminin Acil Sorunları -1”in bu ikinci basımında 
yanlış anlaşılmaya açık bir-iki noktanın düzeltilmesi dışında değişiklik 
yapılmamıştır.  
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GİRİŞ  
 
 
Ülkemizde solun 1971 başlarında içinde bulunduğu ideolojik 

keşmekeş herkesçe bilinmektedir. Aynı durum dört yıllık bir aradan 
sonra tekrarlanmaktadır. Bütün geçmiş devrimlerde olduğu gibi 
ülkemizde de oportünizm, devrimin yenilgisinden sonra daha da 
güçlenerek ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu dönemde ideolojik 
mücadele her zamankinden fazla önem kazanır. Oportünizmin kesin 
yenilgisi pratik içinde onun tecrit edilmesi, etkisinin sınırlandırıl-
masıyla olur. Bunun için ise, bizlerin, yani Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi’ni savunan Türkiye devrimcilerinin, neden bu stratejinin tek 
doğru devrim stratejisi olduğunu bilmesi yetmez. Bu stratejinin 
değişik şartlar altında nasıl uygulanacağını, sözün kısası bugün 
nereden ve nasıl başlamak gerektiğini de bilmek gerekir. Bu sorun 
günümüzde büyük önem kazanmıştır.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin teorik temelleri Mahir 
Çayan tarafından çeşitli yazılarda açıklanmıştır ve bu yazılar mutlaka 
okunması gereken temel kaynak niteliğindedir. Ancak yazıldıkları 
zaman ve şartlar sonucu -en yenisi üç yıl önce yazılmıştır- bu yazılar 
günümüzün acil sorunlarının tamamına yeterli çözümler 
getirememektedir. Bunun nedeni emperyalist sistemde geçmişte belirti 
şeklinde olan gelişmelerin açıklık kazanması, bu gelişmelerin 
ülkemize yansıması ve Türkiye solunun durumudur. Yeni şartlar yeni 
sorunlar doğurur veya geçmişte üzerinde durulmayan, önemsenmeyen 
sorunları öne çıkarır, onlara açıklık kazandırılmasını zorunlu kılar. 
Mahir Çayan’ın Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin teorik 
temellerini ve pratiğini açıkladığı yazıların -özellikle “Devrimde 
Sınıfların Mevzilenmesi” ve “Kesintisiz Devrim I-II-III”ün- özünün 
doğru kavranması, günümüzde yetersiz kalan tahlillerin derinleştiril-
mesi gerekir.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin değerlendirilmesinde 
başlıca iki hata yapılmaktadır. Birincisi; günümüzde şartların değişti-
ğini iddia ederek stratejinin temel kavramlarının geçersizliğini 
savunmakta, bu şartlar altında bu stratejinin uygulanamayacağını 
söylemektedir. İkincisi, yalnızca stratejinin temel kavramlarının değil, 
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geçmişte değişik şartlar altında yapılmış taktik formülasyonların da 
geçerliliğini savunmaktadır. Birinci durumda sonuç stratejinin açık 
yada kapalı biçimde inkârı, ikinci durumda ise değişen şartları dikkate 
almamak ve geçmişe dogmatik biçimde bağlı kalmaktır.  

Her iki hata da birbirine bağlı iki temelden kaynaklanır:  
1- Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin iyi anlaşılmaması, 

stratejinin temel tezleriyle değişik şartlar altında uygulanışının 
birbirine karıştırılması;  

2- Emperyalist sistemde meydana gelen değişimlerin ülkemize 
yansımasının yanlış değerlendirilmesi.  

Bu durumda Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin temel 
kavramları ve onların uygulanışı iyi anlaşılmadan, emperyalist 
sistemdeki değişimler ve ülkemize yansımaları doğru değerlendiril-
meden Türkiye devriminin acil sorunları üzerinde tartışmak verimsiz 
bir çaba olacaktır. Bu şartlar altında, bizler görüşlerimizi iki ayrı 
yazıda ortaya koymayı uygun bulduk. Birinci yazı, emperyalist 
sistemin ve sistem içinde meydana gelen değişimlerin genel bir 
incelenmesini, bu analizden çıkan Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi’nin temel kavramlarını, stratejinin değişik şartlar altında 
nasıl uygulandığını ve uygulamada ne gibi sorunların açığa çıktığını 
kapsayacaktır.  

İkinci yazıda, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının 
ülkemize yansıma biçimi, özellikle 12 Mart’tan sonra sınıflar 
arasındaki ilişkilerde meydana gelen değişimler ve bu temel üzerinde 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin ülkemizde nasıl uygulana-
bileceği incelenecektir. Bu yazıların her türlü eleştiriye ve tamamla-
maya açık olduğunu da başlamadan belirtelim.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
TEMEL KAVRAMLAR  

 
I. 

SÜREKLİ VE GENEL BUNALIM 
 
“... İnsanlık kendi önüne ancak çözüme bağlayabileceği 

meseleleri koyar, çünkü yakından bakıldığında, her zaman 
görülecektir ki, meselenin kendisi ancak onu çözüme bağlayacak olan 
maddi şartların mevcut olduğu ya da gelişmekte bulunduğu yerde 
ortaya çıkar.”(1)  

Marks’ın bu sözleri bir sorunun öneminin kavranması ve geniş 
olarak tartışılması yönünden de büyük önem taşır. Teorik bir sorun 
ancak olaylar onu öne ittiğinde önem kazanır. Bir sorun yıllardır 
dünya çapında tartışılıyor olsa bile, eğer ülkenin özel şartları henüz bu 
meseleyi öne çıkarmıyorsa, pratiğin devrimcilerin önüne koyduğu 
görevlerin bu sorunla ilgisi yoksa veya bu ilgi görülemiyorsa, bu 
sorunun ortaya konulması o ülke solunda pek az ilgi çeker. 

Genel bunalım ve sürekli bunalım kavramlarının öneminin 
anlaşılması ve ülkemiz solunda tartışılması çok yenidir. Oysa 
emperyalist sistemin incelenmesinin ve sistemin bunalımının 
niteliklerinin doğru kavranılmasının önemi birkaç yıl önce Mahir 
Çayan tarafından “Kesintisiz Devrim I-II-III”te etraflıca açıklanmıştır. 
O günlerde dikkati çekmeyen ya da fazla tartışılmadan kabul edilen bu 
sorun günümüzde öne çıkmış ve bütün teorik tartışmaların odak 
noktası olmuştur. Bunun iki nedeni vardır:  

Birincisi, silahlı devrimci hareket ağır bir yenilgiye uğramıştır. 
Yenilginin nedenleri sadece pratikte değil, onun kaynaklandığı teoride 
de aranır. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin temel kavramları 
teker teker incelenir. Ve o zaman doğru emperyalizm tahlilinin devrim 
teorisindeki nitelik belirleyici rolü iyice anlaşılır. Bir ülkede devrim 
yapmanın ilk şartı doğru emperyalizm tahlilidir. O halde emperyalist 
sistemde son üç yıldır iyice belirginleşen değişimlerin iyi anlaşılması 
ve Mahir Çayan’ın özellikle “Kesintisiz Devrim I”de açıkladığı 
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sürekli ve genel bunalım teorisinin geliştirilmesi gerekir.  
Emperyalizm tahlilinin ve bununla ilgili olarak buhranlar 

meselesinin ülkemiz solunda ön plana çıkmasının ikinci nedeni 
oportünizmin devrimci teoriye saldırısıdır. Ülkemizde geçen dört 
yılda oportünizm büyük ilerleme göstermiş, adeta “bilimsellik” 
kazanmıştır, nereye saldıracağını, neyi tahrif etmesi gerektiğini gayet 
iyi bilmektedir. Bütün devrim teorilerinin temelinin farklı 
emperyalizm tahliline dayandığı nihayet anlaşıldığından oportünizm 
saldırısını bu yönde yoğunlaştırmaktadır. Saldırı başlıca iki yönden 
gelmektedir: Birincisi, III. bunalım dönemini, bu dönemin başlıca 
özelliklerini inkâr şeklinde ortaya çıkar (PDA). Bu konudaki eleştiriler 
çok tutarsız ve aptalca olduğundan ve tamamen mekanik aktarmalara 
dayandığından fazla önemli değildir. İkinci tür saldırı, emperyalizm 
tahlilinde çok önemli yer tutan sürekli bunalım kavramının 
çarpıtılması biçiminde ortaya çıkmaktadır (İlke-Kitle). Gerek 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin temelinin iyi anlaşılması ve 
gerekse oportünizmin saldırısını göğüslemek için bu oldukça tehlikeli 
ve farkedilmesi güç çarpıtma üzerinde detaylarıyla durmak gerekir. 
Sorun sürekli bunalımın nasıl anlaşılması gerektiğinde yatmaktadır.  

 
A - Serbest Rekabetçi Dönemde Buhranlar  
 
Kapitalizmin üretici güçleri geliştirdiği, toplumda burjuva 

anlamda da olsa refah sağladığı dönemlerde kapitalizmin temel 
çelişkisi (üretimin sosyal niteliği ile üretim araçlarının özel mülkiyeti 
arasındaki çelişki) ancak ekonomik buhran dönemlerinde keskinlik 
kazanır. Serbest rekabetçi dönemde yaklaşık olarak her on yılda bir 
tekrarlanan periyodik ekonomik buhranların başlaması için gerekli 
şartlar Marks tarafından belirtilmiştir.  

“Fakat, makineleşmiş endüstrinin ağırlığını bütün ulusal endüstri 
üzerinde duyuran bir etki yapabilecek derecede kök saldığı, 
endüstrinin bu duruma gelmiş olması dolayısıyla dış ticaretin iç 
ticareti önem itibarıyla geri bırakmaya başladığı, dünya piyasasının 
yeni dünyada, Asya ve Avusturalya’da birbiri peşi sıra gittikçe daha 
geniş alanlara el attığı ve nihayet dünya piyasasında boy gösteren 
sanayici ülkelerin yeterli bir sayıya ulaştığı andan, ilk olarak işte bu 
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andan itibaren, bir diğerini izleyen safhaları yıllar olan, daima genel 
bir buhranla sonuçlanan, birinin sonu bir yenisinin başlangıcı olan ve 
durmadan yenilenen devirler (zyklus, cycle) görülmeye başlanmıştır.” 
(2)  

Böylece bütün kapitalist dünyayı saran ilk iktisadi buhran 1847-
1848’de olmuştur. Bu kriz 1848 devriminin temel nedenidir. Bu 
dönemde Marks ve Engels kapitalizmin son saatinin geldiğini, 
kapitalizmin bu buhrandan kurtulamayacağını, bütün Avrupa’da 
proletarya iktidarının uzun mücadeleler sonucunda da olsa kurula-
cağını düşünüyorlardı. 1850 sonrasında ise Marks ve Engels 1848 
yenilgisini devrimin objektif şartlarının yetersizliğine bağlarlar:  

“Burjuva toplumunun üretici güçlerinin, burjuva ilişkileri 
çerçevesi içinde mümkün olan olanca hız ve bereketiyle geliştiği bu 
genel refah döneminde gerçek bir devrim söz konusu olamaz. Böyle 
bir devrim, ancak şu iki etkenin, modern üretim güçleriyle burjuva 
üretim biçimleri çatıştıkları zaman mümkündür.”(3)  

“Tarih bizi ve bizim gibi düşünenlerin hepsini haksız çıkardı. 
Avrupa kıtasında, ekonomik gelişme durumunun, o zaman, kapitalist 
üretimin ortadan kalkmasına imkân verecek şekilde olgunlaşmaktan 
çok uzak olduğunu gösterdi. Bunu 1848’den itibaren bütün kıtayı 
kaplayan ve Fransa, Avusturya, Polonya, Macaristan ve son olarak 
Rusya’da büyük sanayiin gerçekten kökleşmesini sağlayan Alman-
ya’yı birinci sınıf bir sanayi ülkesi haline getiren ekonomik devrim 
yoluyla ispatladı.”(4)  

Serbest rekabetçi dönemde kapitalizmin temel çelişkisi ekono-
mik buhran dönemlerinde keskinlik kazanır. Bu dönemde proletarya 
ileri bir atılımla iktidarı ele geçirse bile, buhrandan sonra kapitalizm 
üretici güçleri (burjuva ilişkileri çerçevesi içinde) bütün hızıyla 
geliştirdiğinden ve böylece genel bir refaha ulaştığından iktidarda 
kalamaz, kaçınılmaz olarak yenilir. Serbest rekabetçi dönemde 
devrimin objektif şartları yoktur.  

“... üretimin sosyal niteliği ile üretim araçlarının özel mülkiyeti 
arasındaki çelişki antagonizma kazanmadan, kapitalizm üretici güçleri 
geliştirme imkânlarına sahipken, kapitalizmin devrevi ekonomik 
krizleri bir devrime yol açamazlar.” (Kesintisiz Devrim I)  
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B - Emperyalist Dönemde Buhranlar  
 
1870 sonrasında kapitalizm oldukça barışçı bir gelişim dönemine 

girdi. “Bu evre, kapitalizmin üretici güçleri geliştirdiği, kamçıladığı ve 
burjuva anlamda refahı sağladığı, tek kelimeyle kapitalizmin 
gürbüzleştiği bir evredir. Fakat, her gelişen, güçlenen şey gibi, 
kapitalizm de bu süre içinde, kendi zayıflığını, çürüklüğünü de 
geliştirdi ve güçlendirdi. Bir başka deyişle, kapitalizm bir yandan 
yükselirken, öte yandan hızla kokuşmaya, asalaklaşmaya, 
tekelleşmeye yöneliyordu. “ (Kesintisiz Devrim I)  

Serbest rekabetçi kapitalizmin 20. yüzyıl başlarında tekelci 
kapitalizme dönüşünün tamamlanması iki temele dayanır:  

A) Üretimin ve sermayenin yoğunlaşarak tekellerin ve mali 
sermayenin ekonomiye hakim olması,  

B) Dünyanın emperyalist ülkeler arasında paylaşımının 
tamamlanması.  

“Kapitalizmin bundan önceki “barışçı” döneminden şimdiki 
emperyalist döneme geçişin neye dayandığını hatırlayalım: Serbest 
rekabet, tekelci kapitalist bileşikler meydana getirdi ve dünya payla-
şıldı. Bu iki gerçeğin (…) dünya ölçüsünde önemi vardır”. (5)  

Tekelci kapitalizm döneminde üretim sürecinin örgütlenmesi, 
buna karşılık üretim araçlarının mülkiyetinin özel ellerde 
yoğunlaşmasının artması sonucu kapitalizmin temel çelişkisi (üretimin 
sosyal niteliğiyle üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişki) 
keskinlik kazanır. Serbest rekabetçi dönemin aksine temel çelişki 
sadece ekonomik buhran dönemlerinde değil, her dönemde kendini 
şiddetle hissettirir. Bunun nedeni tekeldir, tekelin üretici güçlerin 
gelişimini engelleyerek yavaşlatmasıdır.  

Bir veya birkaç tekel bütün piyasaya hakim olduğunda yüksek 
kârlar serbest rekabetçi dönemin aksine üretim araçları geliştirilip 
mallar ucuzlatılarak değil, üretim sınırlandırılarak elde edilir.  

“Tekel fiyatları saptandığında, geçici bir süre için bile olsa, 
belirli bir noktaya kadar teknik ilerlemenin uyarıcıları ortadan kalkar 
ve teknik ilerlemenin arkasından diğer alanlardaki ilerleme de 
yavaşlar ve böylece ekonomik alanda, teknik ilerlemenin yapay olarak 
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yavaşlatılması mümkün olur.”(Lenin) (6)  
Tekelci kapitalizm döneminde temel çelişkiden kaynaklanan üç 

çelişki de keskinlik kazanır:  
 
1- Tekellerle Halk Arasındaki Çelişki:  
 
Serbest rekabetçi dönemde mallar değerleri üzerinden satılır. 

Bunun nedeni hiçbir işletmenin piyasada hakimiyet kuramaması, 
dolayısıyla malın fiyatını belirleyememesidir. Çok sayıda küçük 
işletme piyasada kendiliğinden oluşan fiyatı kabul eder. Teknolojiyi 
geliştirerek malları daha ucuz üretmek ve böylece daha fazla kâr 
sağlamak için kıyasıya bir rekabet vardır.  

Tekelci kapitalizm döneminde ise birkaç tekel bütün piyasaya 
hakimdir. Tekeller arasındaki rekabet, genellikle fiyat rekabeti 
şeklinde değil, reklam, yeni modeller bulmak, hammade kaynaklarını 
ele geçirmek, vb. biçiminde yürür. Serbest rekabetçi dönemde artı-
değeri gerçekleştirme (malları satma) rekabetinde üretim teknolojisini 
geliştirmek esas faktör iken, tekelci dönemde bu kaybolmuştur. 
Rekabet başka metodlarla yürütülür.  

Birkaç tekel piyasaya hakim olunca ve böylece malın fiyatını 
büyük ölçüde belirleyince ve fiyat rekabeti de ortadan kalkınca, mallar 
değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla, tekel kârı ile satılır. Böylece 
sadece küçük kapitalistler ve işçi sınıfından değil, bütün halktan 
tekellere doğru genel olarak değer transferi gerçekleşir. (7) Tekelci 
kapitalizm döneminde tekellerle bütün halk arasındaki çelişkinin 
şiddetlenmesinin maddi temeli budur.  

 
2- Emperyalistlerle Sömürge Ülkeler Arasındaki Çelişki:  
 
Tekelci dönemde emtia ihracına dayanan eski tip sömürgecilik 

yerini sermaye ihracına dayanan emperyalist sömürgeciliğe bırakır. 
Sermaye ihracı sömürge ülkelerde kapitalizmi (çarpık biçimde de 
olsa) geliştirir, mevcut bütün çelişkileri keskinleştirir. Sömürge 
ülkelerde ulusal bilincin gelişimi hızlanır. Sermaye ihracı sayesinde 
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metropollerde gelişimi önlenen çelişkiler bütün şiddetiyle sömürge 
ülkelerde açığa çıkarlar.  

“İhraç edilmiş sermaye, ihraç edildiği ülkelerde kapitalizmin 
gelişimini etkiler, hızlandırır. Böylece sermaye ihracı, ihracatçı 
ülkelerdeki gelişmeyi bir parça durdurma eğilimi taşısa da, bunun, 
bütün dünyadaki kapitalizmi derinlemesine ve genişlemesine 
geliştirmek pahasına olduğunu unutmamalı.”(8)  

 
3- Emperyalist Ülkeler Arasındaki Çelişki:  
 
Bu çelişkinin derinleşmesinin iki nedeni vardır: a) Dünyanın 

paylaşılması bitmiştir, yeryüzünde nüfuz bölgelerine ayrılmayan, 
sömürülmeyen toprak kalmamıştır. b) Kapitalist ülkeler arasındaki 
eşitsiz ve sıçramalı gelişim sonucu, kapitalist gelişim sürecinde 
diğerlerine göre nispeten geri bir ülke sıçramalı gelişimle ötekilere 
yetişebilir. Emperyalist ülkeler arasında değişen güçler dengesi 
sonucu sömürgelerin yeniden paylaşımı zorunlu olur. Dünyanın 
paylaşımı bittiğinden bunun tek yolu yeniden paylaşım savaşlarıdır.  

Sonuç olarak, tekelci kapitalizm döneminde: 
1- Üretimin sosyal niteliğinin artması, buna karşılık üretim 

araçlarının mülkiyetinin özel ellerde daha da yoğunlaşması sonucu 
temel çelişki keskinleşir,  

2- Üretici güçlerin gelişimi engellendiğinden keskinleşen temel 
çelişki sürekli olarak kendini hissettirir.  

Üretici güçleri burjuva ilişkileri içinde de olanca hız ve bereketi 
ile geliştiremeyen kapitalizm çürümeye ve çözülmeye başlar. 
Kapitalizmin kendi zıttının varlığının objektif şartları bir bütün olarak 
kapitalist sistemde artık mevcuttur. Lenin kapitalizmin tekelci 
dönemde keskinleşen çelişkilerini saydıktan sonra şöyle der: Emper-
yalizm sosyalist devrimin arifesidir.  

3- Tekelci kapitalizm döneminde temel çelişkinin şiddetlenmesi 
ve süreklilik kazanması ve temel çelişkiden kaynaklanan başlıca üç 
çelişkinin (tekellerle halk arasında, emperyalistlerle sömürge ülkeler 
arasında ve emperyalist ülkeler arasındaki çelişki) keskinlik 
kazanması sonucu kapitalizm çözülme, çürüme ve kendi zıttını 
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(sosyalizmi) doğuran aşamaya girer. Kapitalizmin tekelci dönemde 
girdiği bu yeni evreye genel bunalım dönemi denir. Genel bunalım 
kesikli değil, süreklidir; bu anlamda tekelci dönem kapitalizmin 
sürekli ve genel bunalımlar çağıdır.  

“Emperyalizm aşamasında, kapitalizm kaçınılmaz bir şekilde, 
genel bir bunalım devresine girer. ... belirli aralıklarla tekrarlanan 
bunalımlar (ekonomik buhran kastediliyor) kapitalizmin irsî hasta-
lığıdır. “Genel bunalım” ise toplumsal bir sistem olarak kapitalizmi 
yere vurmasıyla diğerlerinden ayrılır. Bu, devamlı bir durumdur ve 
belirleyici özelliği kapitalizmin sürekli olarak çözülmesi, ekonomik, 
politik ve ideolojik bütün güçlerinin içten zayıflamasıdır.”(9)  

Sürekli ve genel bunalım kavramları Mahir Çayan tarafından 
“Kesintisiz Devrim I”de incelenmiştir. Ancak günümüz şartlarında bu 
inceleme yeterli olmaktan uzaktır ve başlıca üç yönden tamamlanması 
gerekmektedir: 1) Sürekli ve genel kavramlarının açıklanması, buhran 
ve bunalım kavramlarının ayrılması, 2) Sürekli ve genel bunalımda bir 
dönemin bitişini, diğer bir dönemin başlangıcını nelerin belirlediği, 3) 
Sürekli ve genel bunalımın özelliklerinde meydana gelen değişimler.  

“Kesintisiz Devrim-I”de sürekli ve genel bunalım çeşitli 
biçimlerde açıklanır:  

1- “Bilindiği gibi, kapitalizm sürekli buhrana, emperyalist 
dönemde girmiştir.”  

2- “... (Marks) kapitalizmin devrevi buhranlarını ve sistemin 
genel buhranını Kapital’de etraflı bir şekilde inceledi.”  

3- “... kapitalizm gerçekten sürekli (genel) buhranlar dönemine 
yani emperyalist aşamaya girene kadar.”  

4- “... kapitalizm sürekli ve genel bunalımlarını yaşamaya 
başlayacağı dönem başlıyordu.” (emperyalist dönem)  

Üçüncü cümlede sürekli ve genel aynı anlamda, dördüncü 
cümlede farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bir, üç ve son cümlelere 
göre kapitalizm sürekli ve genel buhrana emperyalist dönemde 
girmiştir. İkinci cümlede ise Marks Kapital’de genel buhranı inceledi-
ğine göre genel (ve aynı anlamda kullanılırsa) sürekli buhranın serbest 
rekabetçi dönemde de var olması gerekir.  

“Kesintisiz Devrim I”de buhran ve bunalım aynı anlamda 
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kullanılmaktadır. Bu ise pasifistlere tahrifat için önemli bir malzeme 
sağlamakta; bunalım, buhran ve kriz özdeşleştirilerek Politikleşmiş 
Askeri Savaş Stratejisi’ni savunanlar Troçkizmle suçlanmaktadır 
(emperyalist sistem sürekli kriz içinde ise, bir bütün olarak dünya 
devriminin objektif şartları mevcuttur. Bu anlamda Troçkizm, Leninist 
tek ülkede de devrimin olabileceği teorisini reddeder. (10)  

Bunalım, buhran ve kriz şöyle tanımlanabilir: Kapitalizm tekelci 
dönemde sürekli ve genel bunalımlar çağına girmiştir. Bunalım 
ekonomik, politik, askerî nedenlerle derinleştiği zaman buhranlar 
ortaya çıkar. Bir bunalım dönemi birden fazla buhranı içerebilir. Kriz 
ise buhran iyice olgunlaştığı, tepe noktasına ulaştığı zaman ortaya 
çıkar. Kriz dönemi kapitalizmin yıkılmasının objektif şartlarının en 
olgun olduğu dönemdir. Birinci ve ikinci yeniden paylaşım savaşları 
ve 1929 ekonomik buhranı kapitalist sistemde derin bir kriz 
doğurmuştur. Buna karşılık 1958’deki ekonomik buhran genel 
bunalımı derinleştirmiş (buhrana yol açmış) ancak bir kriz 
doğurmamıştır.  

Lenin 1908’de kapitalist bunalımın sürekliliğini ve bunalımın tek 
tek krizlerden farkını şöyle anlatır:  

“Kapitalizm krizlerin başını çekmektedir (teker teker ekonomik 
ve politik krizlerin yanı sıra kapitalist sistem bütünüyle de bir çöküş 
içindedir).”(11)  

Mahir Çayan bunalım ve buhranı aynı anlamda kullanmakla 
birlikte, konuya da şöyle açıklık getirmektedir (Kesintisiz Devrim I-II-
III’ü eleştiren pasifistler doğal olarak bu noktaya dikkat etmezler):  

“Sürekli buhran, kesiksiz buhran değildir. Bu, kapitalizmin 
öldürücü buhranının zaman zaman kesilmesi fakat yok olmaması 
demektir. Bir başka deyişle, kapitalizmin ölüm döşeğine girmesi, 
zaman zaman komadan çıkması, düzelmesi ama döşekten 
kalkamamasıdır.”  

Bunalım süreklidir, buhran ve kriz ise kesiklidir. Bunalım 
zaman zaman derinleşerek buhran ve krizleri doğurur.  

Kapitalizmin tekelci dönemde sürekli ve genel bunalımlar çağına 
girmesi olgusu ülkemizde sağ-oportünizm tarafından Marksist lafızlar 
kullanılarak çarpıtılmış, sorunun özü anlaşılmaz hale getirilmiştir.  
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Pasifizmin sürekli ve genel bunalım kavramını çarpıtması başlıca 
üç temele dayanır:  

 
1- Genel Bunalım Kavramını Çarpıtma  
 
“Emperyalist dönemde artık buhranlar genel ve evrenseldir, 

emperyalizmin bizatihi kendisi bir buhrandır. Bu yüzden, kapitalizm, 
emperyalist döneme girmesi ile aynı zamanda genel bir buhrana da 
girmiştir, can çekişmeye başlamıştır diyoruz.”(...) “Ekonomik kriz, 
önce politik kriz şeklinde ve en sonunda da en üst ve korkunç 
biçimine, savaşa dönüşmüştür. Emperyalistler arası eşitsiz gelişmenin 
ve dünyanın yeniden paylaşılması meselesinin yol açtığı savaş 
kapitalizmin buhranının genel bir hal aldığının, eskisi gibi tek tek 
ülkeleri değil, artık bütün kapitalist sistemi aynı anda alt üst ettiğinin 
en açık bir göstergesiydi.”(12)  

Genel buhran, buhranın bütün kapitalist sisteme yayılması ve tek 
tek ülkelerle sınırlı kalmaması biçiminde tanımlanmaktadır. Bu 
durumda ise genel buhranın başlıca bütün kapitalist ülkeleri etkisi 
altına alan ve 1848 devrimlerini doğuran 1847 dünya sanayi ve ticaret 
kriziyle başlaması gerekir. Genel buhran kavramındaki bu çarpıtmanın 
yanı sıra, önce kapitalizmin emperyalist döneme girmesiyle genel bir 
buhrana girdiği söylenmekte (buhranın başlangıç tarihi 1903); sonra 
ise genel buhranın birinci yeniden paylaşım savaşıyla başladığı 
savunulmaktadır.  

Genel bunalım kavramını çarpıtma nedensiz değildir, ikinci bir 
çarpıtmanın temelidir.  

 
2- Genel Bunalımı Ekonominin Devresel Hareketine 

İndirgemek  
 
Genel bunalımla serbest rekabetçi dönemdeki buhranlar arasın-

daki başlıca farkın, bunalımın kelimenin gerçek anlamıyla genel 
(bütün sisteme yayılan) niteliğinden doğduğu kabul edildikten sonra 
genel bunalımı ekonominin devresel hareketine indirgemek fazla zor 
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değildir.  
“Buhranlar 150 yıldır sürüyor ve kriz eskisi gibi kapitalist üretim 

sürecinin çelişmelerinin geçici olarak çözülebilmesinin objektif olarak 
gerekli şartı olmaya devam ediyor. Buhranlar gene devri bir şekilde 
gelişiyor ve kapitalizm, gelişmesini gene Marks ve Engels’in 
koydukları gibi sürdürüyor.”  

Tekelci kapitalist dönemdeki bunalım, ekonominin devresel 
hareketine özdeşleştirildikten sonra şöyle deniyor:  

“Bilimsel ve teknolojik ilerleme, araştırma ve geliştirme harca-
malarının artması, yeni makine ve tekniklerin sanayiye uygulanma 
sürecinin kısalması, bütün bunlar fabrika ve işletmelerin makine ve 
donanımlarını yenileme süresini kısaltmış, 1914’e kadar 7-10 yıl olan 
yenileme ve dolayısıyla buhran devirlerinin süresini 1914-45 arasında 
6-7 yıla düşürmüş, günümüzde ise 3-4 yıla kadar indirmiştir.”  (13)  

Marks serbest rekabetçi dönemde devresel hareketin süresinin 
(iki buhran arasındaki süre) sabit sermayenin yenilenmesi ile 
belirlendiğini söyler. Serbest rekabetçi dönemde ekonomik buhran-
lar üretici güçlerin yenilenmesiyle aşılır. Ve devresel buhranlar sabit 
sermayenin yenilenme süresine uygun olarak, yaklaşık her on yılda bir 
tekrarlanır.  

Tekelci dönemde ise üretici güçlerin gelişimi yavaşlatıldığından 
kapitalizm ekonomik buhranlardan sabit sermayeyi önemli ölçüde 
yenileyerek çıkamaz. Ekonomik buhran serbest rekabetçi döneme göre 
süreklilik kazanır (sürekli durgunluk eğilimi, refah döneminde de tam 
istihdamın sağlanamaması, vb.). Tekelci dönemde kapitalizm üretici 
güçlerin gelişimini frenlediğinden genel bir bunalıma girer. Genel 
bunalım ekonominin devresel hareketinden nispi olarak bağımsızdır. 
Kapitalist sistemde ekonomik buhranlar ekonominin devresel hareketi 
sonucu ortaya çıkarlar. Nispi bağımsızlık devrenin canlanma ve refah 
dönemlerinde de genel bunalımın varlığı biçiminde anlaşılmalıdır. 
Kapitalizm tekelci dönemde üretici güçleri burjuva ilişkileri çerçevesi 
içinde bile olanca hız ve bereketiyle geliştiremediğinden, serbest 
rekabetçi dönemdekine benzer bir refaha ulaşamaz.  

Kapitalizmin genel bunalımı sürekli bir durumdur ve bu anlamda 
ekonominin devresel hareketinden nispi olarak bağımsızdır, ancak 
devri hareket de genel bunalımı etkiler. Devrenin durgunluk ve çöküş 
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aşamaları genel bunalımı derinleştirerek buhranları ve krizleri 
doğurur.  

Pasifistlere göre ise, serbest rekabetçi dönemde de tekelci 
dönemde de buhran sadece ekonominin devresel hareketinden 
kaynaklanır. Emperyalist dönemde ekonomik buhranların daha sık 
görülmesinin nedeni ise bilimsel ve teknolojik devrimdir. Böylece 
sabit sermayenin yenilenme süresi kısalmaktadır. Serbest rekabetçi 
dönemde üretim araçlarını 10 yılda bir yenileyen kapitalizm, tekelci 
dönemde aynı şeyi 6-7 yılda yapabilmektedir. Böylece pasifist devrim 
teorisinin temellerini atayım derken yolunu şaşıran bu küçük-burjuva 
sonunda tekelci dönemde üretici güçlerin daha da hızlı geliştiği 
neticesine varır!  

Mahir Çayan sürekli ve genel bunalımın devresel harekete 
indirgenemeyeceğini, bu çok önemli olguyu “Kesintisiz Devrim I”de 
şöyle belirtir: “Marks ve Engels 1850 sonbaharında yanılgılarını 
anladılar (...) ve bunalımın devrevi bir bunalım olduğunu söylediler. 
Daha kapitalizm sürekli ve kesintisiz bunalımlar dönemine 
girmemişti.”  

Sürekli ve genel bunalımın devresel hareketle özdeşleştirilmesi 
çok önemli üçüncü çarpıtmaya temel olur.  

 
3- Sürekli Bunalımın Reddedilmesi  
 
Pasifizm, genel bunalımı (çarpıtılmış biçimde) kabul eder, 

sürekli bunalımı ise reddeder. Pasifistler sürekli bunalımı, sürekli kriz 
olarak anlarlar. Onlar, Lenin’in “tekelci dönemde bir bütün olarak 
kapitalist sistemde devrimin ojektif şartları mevcuttur” özünü hiç 
anlamamışlardır. Devrimin objektif şartlarının sistem ölçüsünde 
sürekli mevcut olması, özünde, sürekli ve genel bunalımdan 
kaynaklanır. Birini kabul etmeden diğerini savunmak olamaz.  

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının ekonominin devrevi 
hareketinden nispi bağımsızlığı Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi’nin temelidir. Genel bunalım emperyalist sistemin tümün-
de sürekli olarak mevcuttur. Ancak bunalımın tek tek ülkelere 
yansıma biçimi o ülkenin iç yapısıyla belirlenir. Leninist proletarya 
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devriminin dünya ölçüsünde eşitsiz gelişimi veya devrimin tek 
ülkede gerçekleşebileceği teorisinin özü budur.  

Sürekli ve genel bunalımın birinci ve ikinci bunalım dönem-
lerinin sömürge ve yarı-sömürge veya üçüncü bunalım döneminin 
geri-bıraktırılmış ülkelerine, saptırılan iç dinamik sonucu şiddetle 
yansımasıyla ülkede sürekli buhran (veya henüz olgunlaşmamış da 
olsa sürekli millî kriz) ortaya çıkar; evrim ve devrim aşamaları iç içe 
girer.  

Genel bunalım kavramının çarpıtılması, böylece genel bunalımın 
devresel harekete indirgenmesi ve sonuçta sürekli bunalımın reddedil-
mesi ise, bütün sağ-oportünist teorilerin temelidir. Böylece devresel 
hareketin refah ve çöküş aşamalarına göre evrim ve devrim dönem-
lerinin ayrılması mümkün olur.  

Ülkemizdeki çeşitli oportünist fraksiyonlar sorunun temelinin 
burada yattığını anladıklarından, kapitalizmin genel bunalımından 
(bunu da çarpıtarak) bahseder, sürekliliği ise reddederler. Onlara göre, 
“bu genel buhran ekonomik krizlerin siyasal bir yansımasından başka 
bir şey değildir.”(14) Görünüşte ne kadar masum ve kitaba uygun bir 
değerlendirme; öyle ya, bütün buhranlar son tahlilde ekonomik 
buhrana dayanır. Aslında pasifizmin bütün ideolojik temeli bu masum 
değerlendirmenin altında yatmaktadır. Kapitalizmin genel bunalımı 
ekonominin devresel hareketine indirgenince, bunalım da sürekliliğini 
kaybeder ve devresel olur; durgunluk ve özellikle çöküş aşamalarında 
kendini şiddetle hissettirir, toparlanma ve refah dönemlerinde ise refah 
mevcut değildir. Bir bütün olarak emperyalist sistemin bunalımı 
böylece sürekli olmaktan çıkartılır ve devrevi bir nitelik alır. Bu 
devrevi bunalım da elbetteki sömürge, yarı-sömürge veya geri-
bıraktırılmış ülkelere ancak ekonominin durgunluk ve özellikle çöküş 
aşamalarında şiddetle yansır. Böylece bu ülkelerdeki buhran da sürekli 
değil, devrevi bir nitelik kazanır. Bu durumda evrim ve devrim aşama-
larının iç içe geçmesini sağlayan objektif koşullar ortadan kalkar. 
Evrim ve devrim aşamaları birbirinden kesin çizgilerle ayrılabildikten 
sonra da halk savaşını reddetmek, işçi sınıfını devrimin temel gücü 
kabul ederek şehirlerde kısa sürecek bir ayaklanma ile devrimin 
başarıya ulaşacağını savunmak fazla zor değildir.  

Ülkemizdeki pasifizm artık meselenin temeline inerek kendine 
ideolojik kılıf aramaktadır. Dört yılda gerçekten büyük ilerleme!  
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II. 
KAPİTALİZMİN SÜREKLİ VE GENEL 

BUNALIMINDA DEĞİŞİK DÖNEMLERİN 
AYRILMASI 

 
“Emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi gibi bir kavramın anti-

Marksist niteliği açıktır. Emperyalizmin bunalım dönemleri diye bir 
şey olamaz, çünkü emperyalizmin bizatihi kendisi bir buhrandır. 
Emperyalizmin bunalım dönemleri yoktur, kapitalizmin genel bunalı-
mı vardır.”(15)  

Pasifizmin bunalım dönemleri üzerindeki görüşü işte budur: 
Emperyalizmin kendisi bir bunalımdır, o halde emperyalizmin buna-
lım dönemlerinden bahsedilemez. Sorunun özünü kavramak yerine 
kelimelerle uğraşmak oportünizmin temel karakteridir.  

Kapitalizm, emperyalist aşamaya girmesiyle birlikte asalak ve 
hastalıklı bir niteliğe bürünmüştür. Bu yanıyla emperyalizm, ortaya 
çıkış nedenleriyle birlikte kapitalizmin çöküşü demektir ve bizatihi bir 
bunalımdır. Ancak, kapitalizmin bunalımını bu kadar “kabaca” 
açıklamak ve bunalımı “saflaştırmak” Marksizm-Leninizmi inkârdır. 
Somut şartların somut tahlilini yapmamak demektir. Eğer Marksizm-
Leninizm bir eylem kılavuzu ise, emperyalizmi devamlı gözlemek ve 
somut tahlillerini yaparak içinde bulunduğu durumun ayırtedici 
özelliklerini ortaya çıkarmak gerekir.  

Aslında pasifistler de bunalım dönemlerinden bahsederler ve 
hatta başlıca üç bunalım dönemi olduğunu bile söylerler. Amaç, 
emperyalizmi incelemek değil, “işi kitabına uydurmaktır”, herkesin 
söylediği bir şeyi bilinçsizce tekrarlamaktır. Pasifistler emperyalizmin 
tekelci kapitalizm olduğundan, emperyalist dönemde kapitalizmin 
asalaklaşma ve çöküş dönemine girdiğinden, dünyanın bir avuç tekel 
tarafından sömürüldüğünden vb. bahsederler. Bunlar emperyalizmin 
değişmeyen ve değişmeyecek genel özellikleridir.  

Pasifistlere göre emperyalizm hakkında bu kadar çok (!) şey 
bilmek yeter. Emperyalizmin değişmeyen “genel” özelliklerinin yanı 
sıra değişen özelliklerini -emperyalist sömürünün sürdürülüş biçimi 
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(metropollerde ve sömürgelerde), emperyalist ülkeler arasındaki 
ilişkiler, emperyalistlerle sosyalist ülkeler ve ulusal kurtuluş savaşları 
arasındaki ilişkiler- yani bunalım dönemlerini incelemek, pasifistlere 
göre, emperyalizmin özünün değiştiğini savunmaktır.  

Aslında onlar suçlarının telaşı içindedirler. Pasifistlerin sürekli 
ve genel bunalımı çarpıtmaları gibi, bunalım dönemlerinin incelenme-
sinden de kaçınmaları nedensiz değildir.  

Emperyalist dönem kapitalizmin sürekli ve genel bunalımlar 
çağıdır. Ancak emperyalist dönem içinde de emperyalizmin değişen 
özellikleriyle belirlenen bunalım dönemleri vardır. Emperyalizmin 
bunalım dönemlerinin ayırtedici özellikleri şu kriterlerle açıklanabilir:  

1- Emperyalist sömürünün sürdürülüş biçimi (metropollerde 
ve sömürgelerde):  

Emperyalizmin bir dünya sistemi olması ve içine düştüğü 
bunalımdan sistem içindeki tedbirlerle kurtulmaya çalışması sömürü 
biçimlerinin de, dönemlere göre ayırtedici farklılıklara uğramasına 
neden olmuştur (sömürünün özü değil, biçimi değişir). Bu olgu, 
üretimin ve sermayenin yoğunlaşma derecesine uygun düşecek 
biçimde gerçekleşir.  

2- Emperyalistler arası çelişkinin durumu:  
Emperyalistler arası çelişki her dönemde mevcuttur. Ancak bu 

çelişki askerî ve teknolojik üstünlüğe, sosyalist sistem ve ulusal 
kurtuluş savaşlarının gücüne ve sermayenin yoğunlaşma derecesine 
göre çeşitli biçimler alır.  

3- Emperyalizmle alternatif ve potansiyel güçler arasındaki 
durum: 

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının özele şiddetle 
yansıması ve ortaya çıkan millî krizin doğru değerlendirilmesiyle 
kapitalizmden sosyalizme geçiş gerçekleşir. Bu geçiş, kapitalizmin 
temel çelişkisinden, bu çelişkinin aldığı çeşitli biçimlerden ve onun 
çeşitli yansımalarından kaynaklanır. Ancak bu sorunun sadece bir 
yönüdür, kapitalizmin içinden doğan sosyalizm, sonucu olduğu 
çelişkileri etkiler. Emperyalizmin etki alanını daraltarak temel 
çelişkiyi şiddetlendirir ve onun çeşitli yansımalarını değiştirir 
(emperyalizmin etki alanının daralması geniş anlamda düşünülmelidir. 
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Bu sosyalist ülkeler ve devam eden ulusal kurtuluş savaşları gibi 
sadece mevcut tehlikeyi değil, emperyalist-kapitalist metropollerde 
gelişen sınıf mücadelesini ve geri-bıraktırılmış ülkelerde henüz geniş 
halk kitleleri içinde yayılamamış, oluşum halindeki anti-emperyalist, 
anti-oligarşik mücadeleyi ve kitlelerin büyük huzursuzluğu gibi 
potansiyel bir tehlikeyi de içerir).  

Bu üç unsurun sentezi, emperyalist sistemin bir bütün olarak 
işleyişini belirler. Emperyalizmin herhangi bir bunalım döneminin 
açıklanması, emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyişinin 
açıklanması demektir.  

Emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyişini belirleyen üç ana 
unsur iki temele indirgenebilir: Birincisi, sistemin iç dinamiğinin 
geçirdiği evrimdir. Bu evrim emperyalist sömürünün sürdürülüş 
biçimine, metropollerdeki sınıf çatışmasına, emperyalist ülkeler 
arasındaki ilişkilere ve emperyalistlerle sömürge ülkeler arasındaki 
ilişkilere yansır. İkincisi, emperyalist sistemin iç dinamiğinden doğan 
sosyalist ülkelerin ve ulusal kurtuluş savaşlarının bu iç dinamiği 
etkilemeleridir. Bu iki ana unsurun sentezi emperyalist sistemin bir 
bütün olarak işleyiş modelini ortaya koyar. (Şüphesiz her model gibi, 
burada da ikincil unsurlar ihmal edilir. Emperyalist sistemin bir bütün 
olarak işleyişinin genel özellikleri birinci plana çıkartılır, münferit 
sapmalar bu genel özellikleri değiştiremeyeceğinden ihmal edilir. 
Örneğin III. bunalım döneminde geri-bıraktırılmış bir ülkede herhangi 
bir nedenle açık işgalin uygulanması, sistem bir bütün olarak ele 
alındığında, bu dönemde emperyalist işgalin gizlenmesi -gizli işgal- 
olgusunun önemini azaltmaz.)  

Zaman içinde iki ana unsurun değişimi ve bu değişimin 
yansımaları sonucu yeni bir işleyiş modeli ortaya çıkar. Bu model 
eskinin yöntemleri, ilişkileri, vb. ile geniş ölçüde açıklanamıyorsa, 
emperyalizmin bunalım dönemlerinde bir dönem bitmiş, yenisi 
başlamıştır.  

Sağ-oportünizm bu konuda şaşkın ördekten farksızdır. Bir 
bunalım döneminin bitişini, diğerinin başlangıcını neyin belirlediğini 
tutarlı bir biçimde açıklayamaz. Bir yandan sürekli ve genel bunalımı 
ekonominin devrevi hareketine indirger, diğer yandan genel bunalımın 
başlangıç tarihinin 1917 olduğunu söyler (halbuki bu durumda genel 
bunalımın 1847’de başlaması gerekir). Sağ-oportünizm bir yandan 
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genel bunalımın üçüncü döneminde olduğumuzu söyler ve böylece 
her dönemin birden fazla devresel hareketi içerdiğini kabul eder 
(bunun zorunlu sonucu sürekli ve genel bunalımın devresel harekete 
indirgenemeyeceğidir); diğer yandan bunun aksini savunur. İşte 
oportünizmde ilke istikrarı diye bir şeyin olmaması, pasifizmini 
gizlemek için görünüşte doğruyu savunup meselenin özünü tahrif 
etmesi, yılan gibi kıvrılıp her şekle girmesi esprisi budur.  

Pasifistlerin emperyalizmin değişmeyen, “genel” özelliklerinden 
bahsetmeleri, bunalım dönemlerini ise incelemeye yanaşmamaları 
nedensiz değildir. Bunalım dönemlerinin incelenmesi, emperyalist 
sistemin bir bütün olarak işleyişindeki değişmeleri açığa çıkarır. Bu 
değişim kaçınılmaz olarak proletaryanın çarpışma biçimlerine yansır, 
yeni örgütlenme ve mücadele yöntemlerini doğurur. Objektif şartların 
zorunlu kıldığı yeni mücadele ve örgütlenme yöntemlerini inkârın en 
kısa yolu ise yeni şartların varlığını inkâr etmektir. Emperyalizmin 
sadece değişmez özellikleri olduğunu, bunalım dönemlerini inceleme-
nin gereksiz olduğunu savunmaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
EMPERYALİZMİN BUNALIM DÖNEMLERİ 

 
 
 

I. 
BİRİNCİ BUNALIM DÖNEMİ 

 
 
Birinci bunalım dönemi tekellerin ve mali-sermayenin ekonomi-

ye hakim olduğu ve dünyanın emperyalist ülkeler arasında paylaşıl-
masının tamamlandığı 1903’de başlar.  

Kapitalizm 20. yüzyılın başlarından itibaren genel bir bunalıma 
girer. Genel bunalım kapitalizmin kendi iç dinamiğinden, onun kendi 
iç çelişkilerinden kaynaklanır. Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci 
kapitalizme dönüşerek genel bir bunalıma düşmesi; çöküş, çürüme ve 
yokoluş dönemine girmesi devrimin objektif şartlarının sistem 
ölçüsünde mevcudiyeti olarak görünür. Bu sürekli bir durumdur ve bu 
anlamda da kapitalizm sürekli ve genel bunalıma girmiştir.  

1903’te başlayan bu döneme, kapitalizmin sürekli ve genel 
bunalımının birinci dönemi veya emperyalizmin birinci bunalım 
dönemi veya kısaca birinci bunalım dönemi denir.  

Emperyalizmin bu ilk bunalım döneminde ekonomik olarak 
İngiltere dünyanın hakimi durumundadır. Eşitsiz gelişme kanunu 
gündemdedir ve emperyalistler çeşitli kamplara ayrılmıştır (1914’te 
dünyayı yeniden paylaşmak için savaşa başlayan emperyalist ülkeler 
iki ayrı kampta toplanmıştı. Bu kampların oluşumu 1904’te başlar). 
Sosyal bunalım derinleşmektedir. Avrupa ve Amerika’da işçi sınıfı 
hareketi başarı kazanmaktadır. Ancak, kapitalizmin 19. yüzyılın son 
yirmi yılını kapsayan barışçı gelişme dönemi işçi sınıfı içinde 
revizyonizmin güçlenmesini sağlamıştır. Bunalımın derinleşerek 
dünya çapında krize dönüştüğü 1914’te Avrupa proletarya hareketi 
oportünizm tarafından geniş ölçüde pasifize edilmiştir. Avrupa 
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proletarya hareketinin liderleri Marks ve Engels’in serbest rekabetçi 
dönem için savundukları tezlere dört elle sarılmışlardır, kapitalizmin 
içinde bulunduğu aşamayı kavrayamamışlardır. Oysa, 1905 Rus 
Devrimi kapitalizmin çöküş aşamasında olduğunu ve devrimler 
çağının başladığını gösteren önemli bir olaydır. 1917 Devrimi ise, 
sosyal devrimler çağının açıldığını belgeleyen ve yanlış emperyalizm 
tahlili üzerine oturtulan revizyonizmin iflasını ortaya koyan bir 
kanıttır.  

1917 öncesinde emperyalist sistemde devrimin objektif şartları 
sürekli olarak mevcuttur. Ancak devrimin objektif şartlarının 
mevcudiyeti mutlaka devrimin olmasını gerektirmez. 1917 Rus 
Devrimi’nde objektif ve subjektif faktörler birleşmiş ve böylece 
emperyalizme karşı sürekli bir alternatif doğmuştur. Kapitalizmin iç 
çelişkilerinden doğan sosyalizm bu iç çelişkileri etkiler. 1917 Devrimi 
öncesinde kapitalizmin sürekli ve genel bunalımı sadece sistemin iç 
çelişkilerinden kaynaklanıyordu ve süreklilik, genel bunalımın 
sürekliliği anlamındaydı.  

1917 sonrasında ise süreklilik, sadece kapitalizmin genel 
bunalımının sürekliliği olarak açıklanamaz. Kapitalizmin bunalımı 
artık sadece iç dinamikten kaynaklanmaz. Kapitalizmin içinden doğan 
sosyalizm ve ulusal kurtuluş savaşları sistemin üzerinde sürekli bir 
baskı oluşturur. 1917 Devrimi, bu anlamda, hem bunalımın 
sürekliliğini kanıtlayan, hem de bunalımın sürekliliğine yeni bir 
muhteva kazandıran bir olaydır.  

Birinci bunalım dönemi I. yeniden paylaşım savaşı içinde, 
özellikle 1917 Rus Devrimi ile sona erer.  
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II.  
İKİNCİ BUNALIM DÖNEMİ 

 
 
 
 
Emperyalizmin bunalımında bir dönemin bitişini ve yeni bir 

dönemin başlangıcını belirleyen tarih genellikle sembolik olmaktan 
öteye bir anlam taşımaz. Önemli olan, tarih değil, sistemin yeni işleyiş 
biçimini kavramaktır. Herhangi bir tarihte yeni bunalım döneminin 
özellikleri birdenbire ortaya çıkmaz, eskinin özellikleri ise birdenbire 
kaybolmaz. Bu yönden yeni bir bunalım döneminin başlangıç tarihi, 
yeni dönemin özelliklerinin oluşmasında veya bir önceki dönemde 
mevcut, ancak belirgin olmayan özelliklerin öne çıkmasında başlıca 
etken olan olayların tarihine göre belirlenir.  

 
II. bunalım döneminin başlıca özellikleri şunlardır:  
 
a) Emperyalizme karşı sürekli alternatifin doğuşu 
 
1917 Sovyet Devrimi ile dünyada emperyalizme karşı ilk sürekli 

alternatif doğar. Sovyet Devrimi sonucu dünyanın 1/6’i emperyalist 
sömürünün dışına çıkmış ve çoğunlukla Sovyetler Birliği’nin 
etkisinde kalarak yeni ulusal kurtuluş savaşları doğmuş, var olanlar 
daha da güçlenmiştir. İlk sosyalist ülkenin doğuşu ve ulusal kurtuluş 
savaşlarının hız kazanması kapitalizmin sürekli ve genel bunalımını 
derinleştirmiş ve sürekliliğe yeni bir muhteva kazandırmıştır. Ancak 
Sovyetler Birliği ve kurtuluş savaşı veren ülkeler emperyalizmi 
geriletmek ve etkisini sınırlandırmakla birlikte, henüz sisteme karşı 
büyük bir tehlike olmaktan uzaktır. Kapitalizmin iç dinamiğinden 
doğan sosyalizmin ve ulusal kurtuluş savaşlarının bu iç dinamiği 
etkilemesi henüz belirgin derecede ağırlık kazanmamıştır.  
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b) Ekonomik buhranın önemli ölçüde ağırlaşması  
 
Tekelci kapitalizm savaş sonrasında kısa bir buhrandan sonra 

1929’da dört yıl süren ağır bir buhrana düştü. Kapitalizmin tarihinde 
geçirdiği bu en ağır ekonomik buhran onu dünya çapında büyük bir 
krize götürdü. 1901-1913 arası 100 olarak alındığında kapitalist 
dünyanın sanayi üretim endeksleri 1913’de 121, 1929’da 176 iken 
1932’de 114’e düştü. (16) Buhrandan sonra da kapitalizm bir süre 
kendini toparlayamadı. Sanayi üretimi ancak 1938’de 1929’daki 
seviyesinin üstüne çıkabildi.  

Ekonomik buhranın önemli ölçüde derinleşmesinin başlıca iki 
nedeni vardır: Birincisi, savaş ve savaş sonrası dönem kapitalizmin 
talep yetersizliğine geçici olarak çözüm getirir. Savaş ekonomisi ve 
savaş sonrasında üretim araçlarının yenilenmesi kapitalist ekonomiyi 
canlı tutar. Savaşın etkisi geçtikten sonra ise, kapitalist ekonominin 
bütün iç çelişkileri, özellikle üretim fazlası sorunu, kendini şiddetle 
hissettirir. İkincisi, dünyanın 1/6’inde sosyalist iktidarın kurulması 
sonucu tekellerin sömürü alanının daralmasıdır.  

 
c) Tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmine dönüşmesi 
 
1929 buhranında kapitalist ekonominin Say kanunu gereğince 

kendiliğinden bir işleyişe sahip olmadığı anlaşıldı. Ekonomiye geniş 
ölçüde devlet müdahalesinin zorunluluğu açığa çıktı. I. yeniden 
paylaşım savaşında belirtileri gözlenen tekelci kapitalizmin tekelci 
devlet kapitalizmine dönüşümü II. bunalım döneminde tamamlandı. 
Tekellerle devletin bütünleşmesi ve devletin artan oranda ekonomiye 
müdahalesi çeşitli biçimlerde ortaya çıktı. (ABDde 1929-1933 
krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanan New Deal politikası, 
Almanya ve İtalya’da faşizm.)  
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d) Emperyalist ülkeler arasındaki güçler dengesinin değişimi 
 
I. yeniden paylaşım savaşının sonunda sömürgeler galip ülke-

lerin yararına yeniden paylaşıldı. ABD’nin gücü yavaş yavaş İngilte-
re’ninkini aşmaya başladı.  

Görüldüğü gibi, II. bunalım döneminin başlıca bütün özellikleri 
dolaylı ve doğrudan I. yeniden paylaşım savaşı ve Sovyet Devrimi ile 
ilgilidir.  

İlk sosyalist ülkenin kurulması ve ulusal kurtuluş savaşlarının hız 
kazanması, ekonomik buhranın ağırlaşması, emperyalist ülkeler 
arasındaki güçler dengesinin değişimi ve tekelci kapitalizmin tekelci 
devlet kapitalizmine dönüşmesi sonucu emperyalist sistemin bir bütün 
olarak işleyiş biçimi değişir.  

Dünyanın 1/6’inin emperyalist sömürüden kurtarılması ve ulusal 
kurtuluş savaşlarının gelişmesi sonucu emperyalizm artık dünyadaki 
eski rakipsiz güç değildir. Bu olgu dünyadaki güçler dengesini ve bu 
güçler arasındaki çatışmayı önemli ölçüde etkiler. Bunun en açık örneği 
II. yeniden paylaşım savaşıdır. İkinci savaş birincide olduğu gibi 
sadece emperyalist ülkeler arasında olmamıştır. Üç cephede birden 
sürmüştür: Emperyalist ülkeler arasında, emperyalistler ve Sovyetler 
Birliği arasında ve emperyalistlerle sömürge ülkeler arasında.  

Birinci yeniden paylaşım savaşı kapitalizmin bunalımını geçici 
olarak çözmüş ancak savaşın etkisi geçince bunalım ağır bir buhrana 
dönüşmüştür. İkinci bunalım döneminde tekelci kapitalizm devletle 
bütünleşerek, yeni sömürü ve egemenlik yöntemleriyle ayakta 
kalabilmiştir. ABD’de New Deal politikası, Almanya ve İtalya’da 
faşizm ve en geniş anlamda uygulanması III. bunalım döneminde 
gerçekleşecek olan enflasyonist politika ve militarizm tekelci 
kapitalizmin ayakta kalabilmek için uyguladığı yeni sömürü ve 
egemenlik biçimlerinin ürünüdür. Kısaca, tekelci kapitalizmin tekelci 
devlet kapitalizmine dönüşmesinin ürünüdür.  

II. bunalım dönemi II. yeniden paylaşım savaşının sonunda, 
1945’de biter.  

Bu arada, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının içeriği ve 
bunalım dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri konusunda Sovyetler 
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Birliği’nin görüşüne de değinmek gerekir.  
“Kapitalizmin genel buhranı iki aşamada gelişti ve bir 

üçüncüsüne girdi. Birinci aşama, Birinci Dünya Savaşı içinde başladı 
ve özellikle Ekim Devrimi sırasında en belirgin hale geldi. İkinci 
aşama, İkinci Dünya Savaşının ve Avrupa ve Asya ülkelerinde 
başlayan sosyalist devrimlerin seyri içinde açılıp yayıldı. 50’li yılların 
ikinci yarısında dünya kapitalizmi genel buhranının yeni üçüncü 
aşamasına girdi.”(17)  

Bu görüşe göre, birinci bunalım dönemi 1917-1945, ikinci 
bunalım 1945-1958, üçüncü bunalım dönemi de 1958 sonrasını 
kapsar. Bunalım dönemlerinin tarihlerinin farklı saptanmasının temeli 
genel bunalımın içeriğinin farklı değerlendirilmesinde yatar:  

“Kapitalizmde ekonomik buhranlar, metaların aşırı üretimi 
buhranıdır; toplumun politik hayatını belirgin bir şekilde etkileyeceği 
açık olmakla birlikte, sadece ekonomik alanda gelişir. Kapitalizmin 
genel buhranı, kapitalist ülkedeki hayatın her kesimini, ekonomik 
alanı olduğu kadar, politik alanı da kapsar; ve bu, can çekişen 
kapitalizmle tarih sahnesinde beliren sosyalizm arasındaki mücadele 
ile nitelenir. Kapitalizmden sosyalizme geçiş, kapitalizmin genel buh-
ranının asıl muhtevasıdır.”  (18) (abç)  

Kapitalizmin genel bunalımının asıl muhtevası, serbest rekabetçi 
kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüşmesi ve böylece kapitalizmin 
çürüme, asalaklaşma ve kendi zıttını doğurma aşamasına girmesi değil 
de kapitalizmden sosyalizme geçiş ise; genel bunalım 1917 Sovyet 
Devrimi ile başlar. Genel bunalımın bu tanımına göre I. bunalım 
döneminin 1917’de başlaması doğrudur, ancak tanımın kendisi 
eksiktir.  

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımı 1903’te başlar. 1917’de 
kapitalizmden sosyalizme geçişin gerçekleşmesi ile süreklilik yeni bir 
muhteva kazanır. Bunalımın özünün kapitalizmden sosyalizme geçiş 
olduğunu savunmak, sadece bunalımın kazandığı yeni muhtevayı 
görmek, ondan öncesini, yani kapitalizmden sosyalizme geçişi 
hazırlayan dönemi gözden kaçırmak demektir.  

Daha önce “Rus Devriminden Çıkan Dersler”de kapitalizmin 
sürekli ve genel bunlımlar dönemine tekelci aşamada girdiğini, ancak 
bunalımlar dönemi ayrılırken I. bunalım döneminin 1917 Devrimiyle 
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başladığının kabul edildiğini belirtmiş ve bunun nedeninin de 
devrimcilerin mücadelesi -subjektif faktörün objektif faktörü 
tamamlaması- olduğunu söylemiştik.  

Bugün sorunu Mahir Çayan’ın koyduğu biçimde -sürekli ve 
genel bunalımı 1903’ten başlatarak- açıklamanın (kavramlara açıklık 
getirmek şartıyla) daha doğru olduğu ortaya çıkmıştır.  

 
 

III. 
ÜÇÜNCÜ BUNALIM DÖNEMİ 

 
Emperyalizmin III. bunalım dönemi kendi içinde iki ayrı döneme 

ayrılır. 
 
a) 1945-58 Dönemi:   

Bu dönemin başlıca özellikleri şunlardır:  
 
1- Dünya sosyalist sisteminin kurulması, ulusal kurtuluş 

savaşlarının dev boyutlara ulaşması 
 
Kapitalizm tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hızla 

gerilememiş, darbe üstüne darbe yememiştir. Dünya sosyalist 
sisteminin kuruluşu ve zafere ulaşan sömürge kurtuluş savaşları bütün 
dönem boyunca devam etmiştir. Savaşın içinde Doğu-Avrupa’da 
sosyalizmin zaferini, savaştan sonra 1948’de Kuzey Kore, 1949’da 
Çin devrimlerinin kesin zaferi ve 1954’te Dien Bien Fu zaferiyle 
Fransızların Kuzey Vietnam’ı boşaltmaları izlemiştir. 1958 Küba 
Devrimi’nin zafere doğru ilerlediği yıllardır. Afrika’da bazı ülkeler 
gerçek bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Dünyanın diğer sömürge 
ülkelerinde ise ulusal kurtuluş hareketlerinin daha fazla yükselmesini 
önlemek amacıyla emperyalistler ülkedeki açık işgallerine son vererek 
geri çekilmişlerdir. Eski-sömürgecilik yerini yeni-sömürgecilik me-
todlarına bırakmaya başlamıştır.  
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2- Emperyalist ülkelerin sürekli ve resmi olarak örgütlenmeleri 
 
1944 yılında Bretton Woods’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası’nın kurulmasına karar verildi. Dünya Bankası savaşta 
yıkılmış kapitalist ülkelere ve geri-bıraktırılmış ülkelere imar ve 
kalkınma kredisi sağlayacak; IMF ise dolara bağlı olarak kurulacak 
olan yeni altın kambiyo standardının işleyişini garanti altına alacak ve 
sık sık meydana gelen kur değişmelerinin emperyalist bloku tehdit 
eder bir nitelik kazanmasını önlemeye çalışacaktır. Hiçbir ülke IMF’e 
danışmadan parasının değişim oranını değiştiremeyecektir.  

Uluslararası finans kurumlarının faaliyetlerinin doğru 
değerlendirilmesi, bu kurumların emperyalist ülkeler arasında 
yapılmış herhangi bir ittifaktan çok farklı olduğunun anlaşılmasıyla 
mümkündür. II. yeniden paylaşım savaşından önce de emperyalist 
ülkeler arasında çeşitli ittifaklar kurulurdu. Genellikle saldırmazlık 
paktı şeklinde olan bu ittifaklar temelde geniş bir ekonomik işbirliğine 
dayanmazdı.  

Uluslararası finans kurumları, emperyalist ülkelerden bazıları-
nın diğerlerine karşı kurdukları bir ittifak değildir. Bu kurumlar 
tüm emperyalist ülkelerin biraraya gelip dünyanın ekonomik ve 
politik gelişimini kontrol edebilme çabasını yansıtır. Emperyalist 
ülkeler tarihlerinde ilk kez resmi ve sürekli olarak örgütlenmektedir.  

Uluslararası finans kurumları, emperyalist ülkelerin temelde 
geniş ekonomik işbirliğine dayanan politik örgütleridir. Savaşta 
yıkılan kapitalist ülkelere imar kredileri vererek bu ülkelerde 
sosyalizmin zaferini engellemeye çalışmış, geri-bıraktırılmış ülkelere 
kalkınma kredisi adı altında çeşitli krediler vererek bu ülkelerin 
sosyalist bloka katılmasını önlemeye, bu ülkelerin ekonomik ve 
politik gelişimini kontrol altına almaya çalışmıştır.  

Emperyalist ülkelerin resmi ve sürekli olarak örgütlenmelerinin 
temel nedeni sosyalist sisteme ve ulusal kurtuluş savaşlarına karşı bir 
bütün olarak karşı durmak zorunluluğunu duymalarıdır. (Emperyalist 
sistemin iç dinamiğinden doğan sisteme karşı sürekli alternatifin bu iç 
dinamiğin gelişimini etkilemesi, emperyalist ülkelerin birliğe 
zorlanması.)  
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3- Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerin geçmişe göre çok 
azalması; ABD’nin emperyalist blok içindeki mutlak hegemonyası  

 
Emperyalist sistem tarihinin hiçbir döneminde, 1945-1958 

arasında olduğu kadar birlik ve uyum içinde bulunmamıştır. Emper-
yalist blokta ABD’nin mutlak hegemonyası altındaki bu bütünleşme 
başlıca üç temele dayanır:  

a) ABD hariç diğer bütün emperyalist ülkeler savaştan geniş 
ölçüde yıkılmış olarak çıkmışlardır. ABD’ye karşı hiçbir alternatif 
yoktur.  

b) Dünya sosyalist sisteminin varlığı ve genişleyen ulusal 
kurtuluş savaşlarına karşı emperyalist blokun jandarmalığını ancak 
ABD yapabilirdi. Başta İngiltere olmak üzere diğer bütün emperyalist 
ülkeler sömürgelerinin denetimini fazla zorluk çıkartmadan ABD’ye 
bırakmışlardır.  

c) II. yeniden paylaşım savaşından sonra emperyalist ve sosyalist 
bloklar arasındaki soğuk savaş, Batı-Avrupa’daki komünist 
partilerinin gücü ve kitlelerin büyük potansiyeli dikkate alındığında 
savaşta yıkılan Batı-Avrupa ve Japonya’nın kısa sürede imarı gerekir. 
ABD sosyalizm denizinde bir ada olarak kalmak istemiyorsa, yıkılan 
kapitalist ülkelerin imarını kısa sürede gerçekleştirmek zorundadır.  

Emperyalist ülkeler arasındaki bütünleşmede ABD’nin kesin 
hegemonyası pratikte iki şekilde yansır:  

Birincisi, uluslararası finans kurumlarındaki oy oranlarıdır. Bu 
kurumlarda oy oranları ekonomik güce göre saptanır, dolayısıyla 
yönetim tamamen emperyalist ülkelerin elindedir. 1947’de ABD 
toplam oyların % 35,07’sine sahiptir. (19)  

ABD’nin emperyalist blok içindeki hegemonyasını yansıtan ve 
bu hegemonyayı sürdürme aracı olarak kullanılan esas unsur doların 
rezerv para oluşudur. 1944’te Bretton-Woods’da dolarla altın arasında 
sabit bir değişim oranı saptandı, yani dolar altına eşdeğer kabul edildi. 
Doların rezerv para oluşu sadece ABD için değil, bütün emperyalist 
blok için büyük önem taşımaktadır. Dolar ABD’nin dışında dörtlü bir 
fonksiyona sahiptir:  

Birincisi; altın üretimi emperyalist ülkeler için büyük önem 
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taşıyan dünya ticaretinin gelişiminin gerisinde kalmaktadır. Doların 
altına eşdeğer kabul edilmesi uluslararası likidite sorununa çözüm 
getirmiştir.  

İkincisi; savaşta yıkılan kapitalist ülkeler ABD mallarına ve 
sermayesine muhtaçtır. Bu dönemde kapitalist ülkelerin tümünde, 
özellikle Batı-Avrupa’da belirgin bir dolar kıtlığı görülmektedir. 
ABD’nin sermaye ihracı diğer emperyalist ülkelerin imarında önemli 
rol oynamıştır.  

Üçüncüsü; emperyalist blok içinde her yönden rakipsiz kalan 
ABD zorunlu olarak sistemin jandarmalığını da yüklenmiştir. 
Sosyalist blokun üslerle çevrilmesi ve sürekli savaş tehdidi altında 
tutulması, ulusal kurtuluş savaşlarının bastırılmaya çalışılması, ilerici 
yönetimlerin devrilmesi ve genel olarak dünya çapında karşı-devrimin 
organizasyonu ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Bütün bu 
faaliyetlerin finansmanı ABD’nin 1971’e kadar sürekli fazla ile kapa-
nan dış ticaret dengesiyle sağlanamazdı; tek çıkar yol sürekli ödemeler 
dengesi açığıdır (yani dünya piyasasına karşılığında mal ve hizmet 
sürmeksizin dolar sürmektir, karşılıksız para basmaktır). Bu ise ancak 
ellerinde dolar bulunan ülkelerin karşılığında ABD’den mal ve hizmet 
talep etmemeleriyle mümkündür; doların rezerv para olması bunu 
sağlamaktadır.  

Dördüncüsü: Sürekli dış ödemeler dengesi açığının mümkün 
oluşu ABD’ye karşılıksız dolar basarak diğer emperyalist ülke 
ekonomilerine sızma, onları ele geçirme olanağı vermektedir. Bu 
durum, özellikle 1958’den sonra ABD sermayesinin Batı-Avrupa’yı 
istilası şeklinde kendini göstermiştir.  

 
4- Ekonomik buhranın hafiflemesi  
 
1945-1958 arası sürekli bir savaş dönemidir; emperyalizm darbe 

üstüne darbe yemiş ve sürekli gerilemiş, sürekli pazar kaybetmiştir. 
Ancak dünyanın 1/3’ünün sosyalist bloka dahil olması emperyalizmin 
ekonomik buhranına bu dönemde yansımamıştır. Bunun nedeni 
kapitalist üretimin savaş sonrası yıllarda sınırsız olarak genişleme-
sidir. Emperyalizm 1945-1958 arasında bütün sisteme yayılan ciddi 
bir ekonomik buhranla karşılaşmamıştır.  
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Savaştan sonra emperyalist ülkelerin çoğu yıkılmıştı. ABD’de 
ise, savaş sırasında üretim araçları üretimi, amortisman için gerekli 
seviyenin çok altına düştüğünden üretim araçları yıpranmıştır. Üretim, 
yıkılanları ve yıprananları yenilemek için hızla gelişti, dev boyutlara 
ulaştı. 1950’lerde ABD’de üretimin talebi iyice aştığı anlaşıldı, buhran 
belirtileri gözlendi. Bu yıllarda Kore Savaşı sayesinde ABD buhranı 
ucuz atlattı. Savaştan sonra ise, otomasyon olarak isimlendirilen bir 
dizi bilimsel ve teknik devrimin gerçekleşmesi ve bunun üretim 
araçlarında nispi bir yenilenmeye yol açması sonucu kapitalist üretim 
talepten nispi olarak bağımsız 1958’e kadar ciddi bir buhranla 
karşılaşmadan büyüdü. II. yeniden paylaşım savaşı ve sonrasında 
muzaffer dünya halklarının emperyalizme darbe üstüne darbe 
indirmesi, onu geriletmesi ve pazarlarını daraltması etkilerini bütün 
şiddetiyle 1958 ekonomik buhranı ve sonrasında hissettirdi.  

 
b) 1958 Sonrası:  
 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının 1958 sonrasındaki 

özelliklerinin temeli 1945-1958 dönemine dayanır; ancak bu özellik-
lerin tüm boyutlarıyla gelişmesi 1958 sonrasında olmuştur.  

 
1- Uluslararası finans kurumlarının faaliyetlerinde meydana 

gelen değişim  
 
Uluslararası finans kurumları emperyalist ülkelerin dünyanın 

ekonomik ve politik gelişimini yönlendirmek ve özellikle sömürge 
ülkeleri denetlemek amacıyla kurdukları geniş ekonomik işbirliğine 
dayanan politik örgütlerdir. Bu kurumların faaliyetinin ilk döneminde 
sömürge ülkelerden çok, savaşta yıkılmış kapitalist ülkelerin imarına 
ve sosyalizmin bu ülkelerdeki zaferini önleme çabası ağırlık kazan-
mıştır.  

Dünya Bankası kredileri faaliyetinin ilk beş yılında (1947-1952) 
özellikle Avrupa’ya yönelmişti. Bu dönemde verilen 1392 milyon 
dolar kredinin 699 milyonu Batı-Avrupa’ya verilmiştir. (20)  Aynı 
dönemde, Avusturalya’ya 100 milyon verilmiş, Japonya ise 1953’ten 
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sonra kredi almaya başlamıştır. Bu dönemde geri-bıraktırılmış 
ülkelere verilen kredilerde bir Amerikan örgütü olan AID daha 
etkilidir.  

1956’da geri-bıraktırılmış ülkelerde özel sektörle birlikte sanayi 
yatırımları yapmak amacıyla IFC’nin, 1961’de özellikle en fakir 
ülkelere kredi veren IDA’nın faaliyete geçmesiyle Dünya Bankası’nın 
kredileri geri-bıraktırılmış ülkelere yöneldi.  

 
2- ABD’nin diğer emperyalist ülkelere yaptığı sermaye 

ihracındaki değişim 
 
1958’e kadar ABD’nin özellikle Batı-Avrupa’ya yardımının 

temel nedeni bu ülkelerde sosyalizmin zaferini önlemek iken; 1958 
sonrasında amaç, Batı-Avrupa ülkelerinin ekonomilerine sızma ve 
onları ele geçirme olmuştur. 1958 sonrasında ABD’nin diğer 
emperyalist ülkelere yaptığı sermaye ihracının amacında meydana 
gelen bu değişimin temelleri ABD sermayesinin Batı-Avrupa’ya geniş 
ölçüde girmesini sağlayan Marshall yardımıyla atılmıştır.  

1958 sonrasında ABD sermayesi Batı-Avrupa’yı adeta istila 
etmiştir. 1950’de Batı-Avrupa’da 1.7 milyar dolar olan ABD 
yatırımları 1970’de 24.5 milyara çıkmıştır. (21)  

 
3- Çokuluslu şirketlerin gelişimi 
 
II. yeniden paylaşım savaşı süresince emperyalist ülkelerde 

sermaye temerküzü arttı; buna karşılık dünyanın 1/3’ünde sosyalizmin 
kurulmasıyla pazarlar daraldı. Savaş sonrasında emperyalist ülkelerin 
çoğu yıkıldığından aşırı temerküz sadece ABD için önemli bir 
sorundu ve diğer ülkelere sermaye ihracı yoluyla giderebiliyordu. 
Başlangıçta sadece ABD’yi ilgilendiren sorun yeniden onarım 
sürecinin tamamlanmasıyla bütün emperyalist ülkeler için geçerli 
oldu. Artık esas olarak I. ve II. bunalım dönemleri için geçerli olan, 
şirketlerin çoğunluğu ulusal sınırlar içinde tamamlanan üretim 
sürecinde, genellikle tek mal üretmeleri, ayrıca ülke dışına mal ve 
sermaye ihraç etmeleri sermaye temerküzünün ulaştığı seviyenin 
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ortaya çıkardığı sorunlara çözüm getirmemektedir. Şirket artık kendi 
tarihini aşmalıdır. O, belli bir ürünü belli bir bölgede satmak için 
kurulmuş ve büyümüştür. Artık her iki sınırlamayı da aşmak ve 
kendine yeni ürünler ve yeni bölgeler şeklinde yeni pazarlar bulmak 
zorundadır. (22)  Tekelci kapitalizm şartlarında toplam kâr oranını 
düşürmemek amacıyla sermaye sürekli olarak bir malın üretimi için 
yatırılmaz. Tekeller üretimi maksimum kârı gerçekleştirecek biçimde 
ayarlarlar, bu durumda biriken sermaye zorunlu olarak değişik 
malların üretimi için kullanılır. Çeşitli mal üretmek, aynı zamanda bir 
malın üretiminde meydana gelebilecek ani talep dalgalanmalarına 
karşı şirketleri koruyan bir sigortadır. Çeşitli ülkelerde üretim 
birimleri kurulması ise, çeşitli mal üretmek gibi temelinde şirketlerin 
kârlarını korumak ve yükseltmek amacından kaynaklanmaktadır. Bir 
malın çeşitli parçaları hangi ülkede daha ucuza üretilebilecekse orada 
yapılır.  

Çokuluslu şirket sadece başka ülkelerde şubeleri olan şirket 
değildir. “Çokuluslu şirket olmak için yalnız yabancı ülkelerde 
faaliyet göstermek yetmez. Özellik ‘yönetici kadroların, pazarlama, 
üretim ve araştırma ile ilgili mevcut alternatiflere göre, dünyanın 
neresinde, ne yapılması gerektiği konusunda temel kararları 
almasında’ yatmaktadır.”(23)  

Sermayenin ulusal sınırları aşması ve çokuluslu şirketler, III. 
bunalım dönemine özgü değildir. I. ve II. bunalım dönemlerinde de 
dış ülkelere mal ve sermaye ihracı yapılırdı; ayırıcı nitelik dış 
ülkelerde üretim birimlerinin kurulması; üretimin çokuluslaşmasıdır. 
Şirketlerin kazanç kaynaklarında meydana gelen değişim bunu açıkça 
gösterir: 1914’te uluslararası şirketlerin % 90 yatırımı mali kazanç 
(portfolio) ile ilgilidir. II. yeniden paylaşım savaşı sonrasında mali 
kazanç yatırımları yerini doğrudan yatırıma bırakmıştır. 1970’lere 
varıldığında doğrudan yatırım tüm yatırımların % 75’ine ulaşmıştır. 
(24)  

Çokuluslu şirketler özellikle 1958’den sonra hızla gelişmiştir. 
Yabancı ülkelerdeki ortaklıklar bu gelişimin göstergesi olarak ele 
alınırsa, ABD’deki 187 çokuluslu tekelin yabancı ülkelerde imalat 
sanayindeki ortaklıkları toplam olarak 1901’de 47, 1929’da 467, 
1950’de 988, 1958’de 1891 iken bu sayı 1967’de 3646’ya ulaşmıştır. 
(25)  
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Çokuluslu şirketlerin incelenmesi emperyalist sistemin 
günümüzdeki işleyişinin anlaşılması bakımından önemlidir; ama bu 
hiçbir zaman “söz konusu dev şirketleri ve bunların çıkarlarını 
sistematik biçimde inceleyerek günümüz emperyalizminin nasıl 
işlediğini en iyi biçimde anlayabiliriz”  (26) demek değildir.  

Çokuluslu şirketlerin gelişimi emperyalist ülkeler arasındaki 
bütünleşmeden ayrı olarak kavranamaz. Değişik ülkelerde üretim 
birimlerinin kurulabilmesi emperyalist ülkeler arasında, ithalat ve 
ihracatın serbestleştirilmesini, sabit döviz kurlarını, kârların, üretim 
araçlarının, personelin ve teknik bilginin ülkeden ülkeye serbest 
transferini gerekli kılar. Üretimin çokuluslaşması kredinin de 
çokuluslaşmasını, dolayısıyla çeşitli uluslararası finans kurumlarının 
varlığını zorunlu kılar. Böylece emperyalist ülkelerde sermaye 
temerküzünün ulaştığı seviyenin zorunlu sonucu olarak doğan, 
emperyalist ülkeler arasındaki bütünleşme sonucu gelişen çokuluslu 
şirketler aynı zamanda bu bütünleşmeyi güçlendirirler. Değişik 
ülkelerde kurulan üretim birimleri uluslararası işbölümünün artmasını 
ve ulusal sermayelerinin iç içe girmesini sağlar.  

Çokuluslu şirketler bankalardan bağımsız olarak ele alınamaz. 
Ancak, banka-şirket ilişkilerinde III. bunalım döneminde bazı 
değişimler olmuştur. I. bunalım döneminde banka-şirket ilişkilerinde 
ve bütünleşmede bankalar ağır basarken, günümüzde şirketler daha 
ağır basmaktadır. Bu, ülkemizde oportünizmin en çok tahrif ettiği 
konulardan biridir. Yazının amacı dışına çıkmamak için, banka-şirket 
ilişkilerini “İlke-Kitle’nin Eleştirisi” adlı ayrı bir yazıda ele alacağız.  

 
4- Dört aşamalı devresel hareketin iki aşamaya inmesi  
 
Devletin ekonomiye müdahalesi ve tekelci kapitalizmin tekelci 

devlet kapitalizmine dönüşmesi, özellikle 1929’daki büyük buhrandan 
sonra hız kazanmıştır. Devletin savaş durumu ve ağır bir buhranın 
dışında, normal dönemlerde de ekonomiye aktif müdahalesi II. 
yeniden paylaşım savaşı öncesinde başlarsa da, tekelci devlet 
kapitalizminin ekonomi üzerindeki etkileri en iyi biçimde 1945 
sonrası ve özellikle 1958 ekonomik buhranı incelenerek anlaşılabilir.  

Devletin ekonomiye müdahalesi genellikle büyük devlet 
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siparişleri biçiminde kendini gösterir ve bu siparişler çoğunlukla savaş 
malzemeleri için yapılır. Bunun böyle olması zorunludur, çünkü 
verimli sektörlere yapılacak siparişler nasıl satılacağı bilinmeyen 
üretim fazlasını artırmaktan başka sonuç vermez. Sadece silah imalatı 
kitlelerin tüketim gücünden bağımsız olarak uzun süre gelişebilir. 
Devlet müdahalesi ve ekonominin askerîleştirilmesi birbirinden çıkar 
ve birbirini etkiler.  

Bunun sonucu, ekonominin askerîleştirilmesi sadece “silah-
lanma yarışının neticesi” veya “soğuk savaşın bir yan ürünü” (27) 
olarak açıklanamaz. Ekonominin askerîleştirilmesi, sadece sistemin 
varlığına yönelen tehlikenin değil, sistemin kendi iç dinamiğinin de 
zorunlu kıldığı bir olgudur.  

Ekonominin askerîleştirilmesi çoğunlukla bütçe açığı ve devlet 
borçları ile finanse edilir (vergiler yoluyla finansman satın alma 
gücünü azaltacağından talep yetersizliğini daha da artırır), ekonominin 
askerîleştirilmesi devlet borçlarının büyümesine, bütçe açıklarına ve 
sürekli enflasyona yol açar.  

“Eğer bütçe açığı yoluyla finanse edilen kamu yatırımları verimli 
alanlara yöneltilmişse, halkın eline geçen para ya da paramsı (bono, 
senet, vb.) şeylerin karşılığında kararlı bir tempoda artan bir mal 
hacmi de bulunacak demektir. Fakat eğer kamu harcamaları verimli 
alanlara yöneltilmemişse, bu paralarla askerî malzeme ve “benzeri 
emtia” üretilmişse, devlet harcamalarının açık bütçe yoluyla finans-
manı, halkın elindeki para (ya da paramsı şeyler) ile pazardaki mallar 
arasındaki dengenin gittikçe daha da bozulmasına yol açacaktır. Bu 
da, eninde sonunda, sürekli olarak artan bir enflasyon tehdidi yarata-
caktır.”(28)  

Emperyalizmin üçüncü bunalım döneminde ağırlık kazanan 
ekonominin askerileştirilmesi, tekellerin çeşitli ülkelerde çeşitli mallar 
üreterek kârlarını geçmişe göre oldukça garanti altına almaları, 
ekonomiye artan oranda devlet müdahalesi, sürekli enflasyon ve yeni-
sömürgecilik metodları, emperyalist ülkelerde ekonominin devrevi 
hareketinde değişiklikler yapmıştır. Klâsik cycle’nin dört aşaması 
(durgunluk, çöküş, canlanma, refah) durgunluk ve canlanma olarak 
ikiye inmiştir.  

“ABD ekonomisi, savaş sonrası dönemde dört ekonomik buhran-
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la karşılaştı. Ancak bu buhranlarda alışılagelen devre (cycle) evreleri-
nin sırası değişmiş, bazı evreler kaybolmuştur. Örneğin, buhrandan 
toparlanmaya geçiş durumu, çöküntü evresine uğramadan sık sık 
meydana gelmektedir.  

Toparlanma refah durumuna girmesi gerekirken, doğrudan 
doğruya yeni bir buhranla sonuçlanıyor. Birçok hallerde buhrana geçiş 
uzun bir durgunluk döneminden sonra ortaya çıkıyor. Buhran, 
geçmişteki örneklerinden daha yavaş gelişmektedir. “ ” (29)  

Kapitalist ekonomide klâsik buhran tüketim malları sektöründe 
başlar ve giderek üretim malları sektörüne yayılır, ikinci sektördeki 
buhran birincidekini daha da derinleştirir ve buhran yayılır ve 
derinleşir. Buhranın derinleşmesi, genellikle tüketim malları sektörün-
de ortaya çıkan buhranın üretim malları sektörünü şiddetle etkileme-
sine (üretim mallarına olan talebin birden düşmesine) bağlıdır.  

“Buna karşılık, ilk tenkisattan ve özel yatırımlardaki ilk indirim-
lerden itibaren devlet organları giderlerini artırırlarsa, buhrandaki bu 
ilerleme durdurulur.”(30)  

“... 1957-1958 buhranının ilk dokuz ayında sanayi üretimi % 
13,1’e (1929-1930 dünya ekonomik buhranının ilk dokuz ayında 
%15,3), dayanıklı tüketim malları için sipariş toplamı ise % 20’ye 
(1929’da % 26,5) düşmüştü. Derhal yapılan enflasyoner para 
emisyonu ve zaten çok olan devlet ve askerî harcamalar ABD’yi 
yeniden 1929 durumuna düşmekten kurtardı.”(31)  

1957’de 44.4 milyar dolar olan ABD savunma harcamaları, 
1963-1964’te 56.8 milyara yükseldi.(32) Askerî harcamalardaki bu 
yükseliş, özellikle ekonominin buhrandan en fazla etkilenen sektör-
lerini (üretim malları sektörünü) etkiledi, bu sektöre ek talep yarattı. 
1958’de hükûmet harcamalarının maden, çeşitli makineler, elektronik 
endüstrisi, vb. gibi üretim malları sektörünün çeşitli kollarındaki 
toplam üretim içinde payı (24 kalem mal içinde) % 2.9 ile % 86.7 
arasında değişmektedir. (33)  

“Bununla beraber, devlet herhangi bir munzam satın alma gücü 
yaratamaz. Demek ki resesyon ne kadar şiddetli ise “ikame” satın 
alma gücünün yaratılması o kadar gerekli olur ve enflasyon yaratıcı 
eğilimlerin patlak vermesine yol açar. Kapitalizmin çöküş çağında 
devletin karşısına çıkan ikilem buhran ile enflasyon arasındaki 
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seçmedir. İkincisi belirlenmedikçe (artmadıkça) birincisi önlenemez. “ 
(34)  

Sonuç olarak, II. yeniden paylaşım savaşından sonra ortaya 
çıkan ve bütün boyutlarıyla gelişen değişimlerin tümü (devlet 
harcamalarının büyüklüğü, çokuluslu şirketler, yeni-sömürgecilik) 
buhranın şiddetinin daha uzun bir süre içine yayılmasını sağlar. 
Çöküş dönemi daha az kötü, refah dönemi daha az iyi olur. Dört 
aşamalı klâsik cycle iki aşamaya iner, dolayısıyla devrenin süresi 
kısalır.  

“Emperyalizmin genel bunalımının çeşitli evrelerinde de buhran-
larda bir değişiklik görülmektedir. II. Dünya Savaşından sonra 
buhranlar daha yumuşaklaşmış, fakat daha da bir süreklilik 
kazanmıştır. Nitekim, II. Dünya Savaşından önce burjuva ekonomi 
literatüründe “depresyon” denilen bunalımlara savaştan sonraki 
dönemde “durgunluk” adı verilmektedir. Tekelci devlet kapitalizminin 
ve sermayenin uluslararasılaşmasının vardığı düzey sonucu, buhran-
ların sıklığı artmış, dalgalanmaların boyutları küçülmüştür.”(35)  

III. bunalım döneminde devresel hareketlerin süresinin 
kısalmasını ve dolayısıyla ekonomik buhranın geçmişe göre daha az 
şiddetli, ancak daha sürekli oluşunu üretim araçlarının hızla yenilen-
mesine bağlayanlar vardır. Örneğin, Mandel’e göre üretim araçlarının 
sürekli yenilenmesine yol açan bilimsel ve teknik devrim soğuk 
savaşın bir yan ürünüdür ve dolayısıyla iktisat dışı bir kaynaktır. (36)  

Marks’ın Kapital’in III. cildinde açıkladığı gibi, sabit sermayenin 
yenilenme süresi devresel hareketin uzunluğunu belirler. Bilimsel ve 
teknik devrim serbest rekabetçi dönemde 7-10 yıl olan devreyi bugün 
4-5 yıla indirmiştir.  

Mandel burada çok şeyi birbirine karıştırmıştır. Birincisi, bilim-
sel ve teknik devrim sadece sosyalist sistemin varlığından (silahlanma 
ve sosyalist sistemle yarış) kaynaklanmaz, o aynı zamanda emper-
yalist ülkelerde sermaye temerküzünün ve üretimin yoğunlaşmasının, 
buna karşılık talebin dünya ölçüsünde düşmesinin yarattığı bir 
zorunluluktur. Günümüzde üretime uygulanan bilimsel ve teknik 
buluşların bir kısmı, ilk kez savaş endüstrisinde bulunmuştur; ancak, 
günümüzde tekellerin bilimsel ve teknik araştırma için yaptıkları 
büyük masrafları ihmal ederek bilimsel ve teknik devrimi tamamen 
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silahlanmanın yan ürünü olarak görmek de yanlıştır.  
Mandel’in görüşüne göre, sürekli bilimsel ve teknolojik devrim 

sonucu emperyalist ülkelerde II. yeniden paylaşım savaşı sonrasında 
üretim araçları her 4-5 yılda bir geniş ölçüde yenilenmiştir. Bu 
tamamen yanlıştır. Bilimsel ve teknolojik devrim sabit sermayenin 
amortismanı ve üretimi aşırı ölçüde artırmamak şartıyla tekeller 
tarafından üretim sürecine kısıtlı biçimde uygulanır. 1958’de ABD’de 
yapılan bir araştırma fabrika donanımının 1/3’ünden az bir kısmının 
çağdaş olduğunu göstermiştir. (37)  (1950-58’in otomasyon dönemi 
olduğunu belirtelim).  

Sürekli bilimsel ve teknolojik devrimin değerlendirilmesindeki 
en büyük hata, bilimsel ve teknik buluşların çoğunlukla üretim 
araçlarında uygulandığı görüşünde yatar. Tekeller yeni buluşları 
üretim araçlarında toplam kârın düşmemesi şartıyla uygularlar. 
Günümüzde sürekli bilimsel ve teknolojik devrimin sonucu olan 
yeni buluşlar daha çok tüketim araçlarında uygulanmaktadır.  

Sürekli bilimsel ve teknolojik devrimin sürdürülmesi ve 
sonuçlarından faydalanılması tekeller arasında önemli bir rekabet 
unsurudur. Yeni buluşlar üretim araçları üzerinde, üretimi fazla 
artırmayacak dolayısıyla yeni pazar sorunu yaratmayacak şekilde, yani 
çok kısıtlı biçimde uygulanır. Yeni buluşların tüketim araçlarında 
geniş ölçüde uygulanmasının nedeni ise bunun tekellerin pazar 
sorununu hafifletmede kullanılabilmesidir. En son buluşların geniş 
ölçüde uygulandığı kitle tüketim malları, hem bu mala ek bir talep 
yaratır; hem de aynı buluşu uygulamakta geç kalan diğer tekellerin 
pazarlarını daraltarak piyasadaki talebi yeni mala kanalize eder.  

Sürekli bilimsel ve teknolojik devrim tekeller tarafından geniş 
ölçüde üretim araçlarına uygulanarak pazar sorununu daha da 
ağırlaştırmak için değil, tüketim araçlarına uygulanarak pazar 
sorununu hafifletmek amacıyla kullanılır.  

“Kitle”de kapitalizmin genel buhranını inceleyen yazar da 
devrenin kısalmasını sadece bilimsel ve teknolojik ilerlemeye 
bağlamaktadır. Ancak “Kitle” yazarı Mandel’den ileri gitmiş! Mandel, 
“7 veya 10 yılda bir bunalımlar yerine, her 4-5 yılda bir durgunluk-
larla karşılaşırız.”(38) diyerek devresel hareketin değişen özelliğini 
belirtmiştir. “Kitle” ise, ekonomik buhranların günümüzde de serbest 
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rekabetçi dönemdeki gibi geliştiğini söyledikten sonra şöyle diyor:  
“... artık her 4-5 yılda bir gelmektedir devri buhranlar. İki buhran 

arasının bu kadar kısalması sürekli enflasyonla birleşince kapitalizme 
sürekli bir kriz görünümü vermektedir.”(39)  

“Kitle”ye göre devresel hareketin bütün aşamaları aynıdır, 
sadece süresi kısalmıştır. Pasifistler kapitalizmin sürekli ve genel 
bunalımını ekonominin devresel hareketine indirgedikleri gibi, bu 
yanlışı da yapmak zorunluluğundadırlar. Emperyalist ülkelerde 
ekonominin devresel hareketinin iki aşamaya inmesi, ekonomik 
buhranın şiddetinin azalması, buna karşılık süreklilik kazanması 
sonucunu vermiş, sürekli ve genel bunalımın ekonomik buhrandan 
etkilenmesi geçmişe göre azalmıştır.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde pasifist devrim teorisinin temeli 
evrim ve devrim aşamalarının birbirinden ayrılmasında yatar. Bunun 
için birinci adım kapitalizmin bunalımının sürekli değil kesikli 
olduğunu savunmaktır. Böylece sistemin kesikli bunalımı geri-bırak-
tırılmış ülkelere kesikli biçimde yansır ve böylece evrim ve devrim 
aşamalarının birbirinden kesin çizgilerle ayrılabilmesi için gerekli 
objektif şart (pasifist devrim teorisinin temeli) gerçekleşmiş olur!  

Emperyalist sistemin bunalımının sürekli değil kesikli oluşu, 
meselenin özü tahrif edilerek, bunalım devresel harekete indirgenerek 
sağlanır. Bunun için ise devresel hareketin değişik aşamaları arasında 
büyük farklar olmalıdır (böylece durgunluk ve özellikle çöküş aşaması 
devrim dönemi, toparlanma ve refah aşaması ise evrim dönemi 
olacaktır). Ekonominin devresel hareketinin özelliklerinin değişmesi 
ve devrenin çeşitli aşamaları arasındaki farkın azalması elbetteki bu 
yönden pasifistlerin hiç hoşuna gitmez; değişimi inkâr ederler veya 
daha iyisi hiç bahsetmezler. Çünkü onların bütün devrim teorisinin 
temeli burada yatmaktadır.  

 
5- Yeni-sömürgecilik 
 
Emperyalizmin III. bunalım döneminde geri-bıraktırılmış ülke-

leri ilgilendiren en önemli değişim yeni-sömürgecilik metodlarıdır. 
Yeni-sömürgecilik başlıca dört unsura dayanır:  
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a) Sömürge ülkelerdeki feodal yapı kapitalizm yukardan aşağıya 
ve emperyalizme bağımlı olarak geliştirilerek değiştirilir,  

b) Bu süreç içinde emperyalizmin en gözde müttefiki olarak yerli 
tekelci burjuvazi geliştirilir,  

c) Gelişen tekelci burjuvazi bağımsız olarak değil, 
emperyalizmle baştan bütünleşmiş olarak geliştiğinden III. bunalım 
döneminde emperyalizm içsel bir olgu haline gelir, emperyalist işgalin 
biçimi değişir. (Gizli işgal)  

d) Sermaye ihraç ve transferlerinin terkibi değiştirilir. (Geniş 
bilgi için bkz. Kesintisiz Devrim II-III)  

Kısaca açıkladığımız bu stratejinin genel değerlendirmesi yapıla-
cak olursa, emperyalizmin sorunlarına bir ölçüde çözüm getirdiği 
görülür. Dışarıya bağımlı olarak geliştirilen kapitalizm sonucu iç 
pazar genişletilmiş, ülkenin özellikle tekniği ve hammaddesi dışarıdan 
gelen dayanıklı tüketim malları sanayinde ihtisaslaşma sağlanmış ve 
hatta bu malların emperyalist ülkelerin iç tüketimleri için gerekli 
kısımları bile bu ülkelere bırakılmıştır. Buna karşılık emperyalist 
ülkeler büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren, kâr oranı yüksek 
malların üretiminde ihtisaslaşmışlardır. Bunlar genellikle geri-
bıraktırılmış ülkelerde üretilen malların yatırım ve ara maddelerini 
oluşturmaktadır.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde genişletilen pazar ve dayanıklı tüke-
tim mallarına dayalı sanayileşme emperyalistlerin üretiminde ihtisas-
laştıkları ileri teknoloji ve büyük sermaye gerektiren yatırım ve 
aramallarına olan ihtiyacı artırmıştır. Böylece emperyalistler pazar 
sorununu bir ölçüde halledebilmişlerdir.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde kapitalizmin yukarıdan aşağıya ve 
dışa bağımlı olarak geliştirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. 
Bu yöntemler ülkelere göre değişmekle birlikte, aynı temelden 
kaynaklanmaktadır. Geri-bıraktırılmış ülkelerde kapitalizmin gelişti-
rilmesinde ilk adım tarımın modernleştirilmesi ve bazı altyapı 
tesislerinin yapılmasıdır. Böylece ülkenin pazar ekonomisine açılması 
hızlanır ve ilerde yapılacak sanayi yatırımları için gerekli temel 
hazırlanır. Yerli hakim sınıfların başlıcaları (feodaller, tefeci, bezir-
gân, büyük ticaret ve sanayi burjuvazisi) kapitalizmin dışa bağımlı 
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olarak geliştirilmesinden faydalanırlar; emperyalizm ülkeye girişinde 
bu sınıfların tümüyle ittifak kurar.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde kapitalizmin yukarıdan aşağıya 
geliştirilmesi bu ülkeler için dikkatle incelenmesi gereken sonuçlara 
yol açar. Klâsik kapitalist gelişim modelinde tarımın modernleşmesi, 
sanayi kapitalizminin hızla ilerlemeye başladığı dönemde gerçekleşir. 
Tarımsal makineler, gübre. vb. sanayi tarafından tarıma sağlanacaktır. 
Geri-bıraktırılmış ülkelerde ise, mevcut cılız sanayi emperyalizmin 
kontrolü sonucu gerçek bir sanayi kapitalizmine dönüşemez; ancak 
tekniği ve hammaddeleri dışardan gelen dayanıklı tüketim mallarında 
ihtisaslaşabilir. Tarımın modernleştirilmesi için gerekli makine, gübre 
vb. ülkedeki sanayi tarafından sağlanamaz; alınan çeşitli kredilerle 
dışardan ithal edilir. Böylece, tarımda feodal ilişkiler çözülür, 
feodaller tarım burjuvazisi haline gelirken, diğer yandan tarımda 
büyük nüfus fazlası ortaya çıkar; ancak sanayi bu nüfus fazlasını 
emebilecek gelişme düzeyinin çok gerisinde kalır. Bu gelişim kendini 
en açık biçimde köylerden şehirlere akında ve şehirlerde gecekondu 
mahallelerinin yaygınlaşmasında gösterir. Diğer yandan dayanıklı 
tüketim malları sanayinin kurulması ve bazı alt yapı tesislerinin 
tamamlanması ülkeyi gerçek sanayi kapitalizmi yolunda ilerletmez; 
çünkü çeşitli sanayiler için gerekli üretim malları, patent hakları ve 
bazı hammaddeler dışardan sağlanır. Sonuç: Bazı alanlarda sağlanan 
gelişimin diğer alanlarda önlenmesi, çarpık bir gelişim modeli.  

“Bir kapitalist sistemin gelişmesi için bazı temel alt yapı 
tesislerini kurup olgunlaştırma işine, karşı konulmaz bir enerji ile dört 
elle sarılan Batı emperyalizmi, bugünkü az gelişmiş ülkelerin, başka 
alanlardaki gelişim ve olgunlaşmalarını da aynı gücünü kullanarak 
engellemiştir.”(40)  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde kapitalist gelişmenin özel bir 
çarpıklığı vardır. Bu çarpıklık ülkenin iç dinamiğinin saptırılma-
sından, dışa göre belirlenmesinden doğar. İç dinamiğin gelişimi bazı 
yönlerde emperyalist ülkelerin çıkarlarına uygun olarak aşırı ölçüde 
geliştirilirken, diğer yönlerde gelişim engellenir. Böylece ortaya 
çarpık bir kapitalizm, kanserli bir büyüme çıkar.  

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımı saptırılan iç dinamik 
sonucu geri-bıraktırılmış ülkelere şiddetle yansır ve henüz 
olgunlaşmamış da olsa sürekli bir kriz ortaya çıkar. Ülkede henüz 
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olgunlaşmamış da olsa sürekli bir milli krizin varlığı, evrim ve 
devrim aşamalarının iç içe girmesi, silahlı eylemin objektif 
şartlarının mevcudiyeti demektir.  

 
SONUÇ  
 
Emperyalizmin III. bunalım dönemi kendi içinde iki ayrı döneme 

ayrılır: 1945-58 savaş sonrası restorasyon dönemi olarak 
adlandırılabilir. Emperyalizm bu dönemde darbe üstüne darbe yemesi 
ve sürekli gerilemesine rağmen, ekonomik alanda genel bir refah 
yaşamıştır. Bunun nedeni, ikinci yeniden paylaşım savaşının 
etkilerinin giderilmesinde, Kore Savaşı’nın ve üretim araçlarının nispi 
yenilenmesine yol açan otomasyonun ekonomi üzerinde yarattığı itici 
etkide yatar. Bu dönemde emperyalist sistemin bunalımı esas 
olarak iç dinamikten kaynaklanmaz; sistem dış baskı neticesi 
dünya ölçüsünde geniş bir politik krize düşer. Politik kriz, ülkelerin 
peşpeşe emperyalist bloktan kopması ve bütün şiddetiyle süren soğuk 
savaş biçiminde görünür.  

1958’de bütün emperyalist sisteme yayılan ekonomik buhran, 
savaş sonrası restorasyon döneminin tamamen sona erdiğini gösterir. 
Emperyalizm II. yeniden paylaşım savaşı ve sonrasında yediği 
darbelerin ve kaybettiği pazarların etkisini bütün şiddetiyle hisseder. 
Ekonomik buhran şiddetlenir, ancak dört aşamalı devresel hareketin 
iki aşamaya inmesi sonucu ekonomik buhranın şiddeti zamana yayılır. 
Bu nedenle geçmişe göre daha yumuşak ancak daha sürekli bir 
görünüm kazanır. Sürekli ve genel bunalımın ekonomik buhrandan 
etkilenmesi geçmişe göre azalır.  

III. bunalım döneminde emperyalist sistemin bir bütün olarak 
işleyişinde şu değişmeler olmuştur:  

 
 
 
 
 



 262 

1- Emperyalizimle, alternatif ve potansiyel güçler arasındaki 
durum 

 
Dünya sosyalist sisteminin kurulması ve ulusal kurtuluş savaş-

larının hız kazanması sonucu kapitalizmin sürekli ve genel bunalımın-
da sadece genel bunalım derinleşmez; süreklilik olgusu da ikinci kez 
yeni bir muhteva kazanır.  

I. bunalım döneminde süreklilik, genel bunalımın sürekliliği 
anlamındaydı. II. bunalım döneminde süreklilik sadece genelin 
sürekliliği anlamında değildir; emperyalizme karşı sürekli bir 
alternatif de mevcuttur. III. bunalım döneminde ise, emperyalizme 
karşı mevcut sürekli alternatif artık sistemin iç işleyişini belirgin 
derecede etkilemektedir. Bu durum en açık biçimde emperyalist 
ülkelerin birliğe, bütünleşmeye zorlanmasında yansır. Görüldüğü gibi 
her yeni bunalım dönemi sadece genel bunalımı derinleştirmemekte, 
aynı zamanda sürekliliğe de yeni bir muhteva kazandırmaktadır.  

Emperyalizmin III. bunalım döneminde alternatif gücün 
(sosyalist sistem ve ulusal kurtuluş savaşları) güçlenmesinin yanı sıra, 
emperyalizmin tarihinde ilk kez potansiyel tehlike de belirgin 
biçimde güç kazanmıştır. Emperyalistlerin yeni-sömürgecilik metod-
larını uygulamalarının bir nedeni pazar ihtiyacı ise, diğer bir nedeni de 
emperyalist işgali gizleyerek ve merkezi devlet otoritesini 
güçlendirerek sömürge ülke halklarının hızlanan uyanışını yavaşlatma 
çabasıdır.  

 
2- Emperyalistler arası çelişkinin durumu 
 
III. bunalım döneminde emperyalist ülkeler tarihte ilk kez resmi 

ve sürekli olarak örgütlenirler; emperyalistler arası belli bir 
bütünleşme gerçekleşir. Bu bütünleşme iki nedene dayanır: Sosyalist 
blok ve ulusal kurtuluş savaşlarına bir bütün olarak karşı çıkma 
zorunluluğu ve sermaye temerküzünün ulaştığı seviye sonucu 
sermayenin çokuluslaşmasının bir zorunluluk haline gelmesi. Bu iki 
nedenden dolayı III. bunalım döneminde emperyalistler arası 
zıtlıkların askeri plana yansıma olanağı kalmamıştır. (Bu konu üzerin-
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de ileride etraflıca duracağız)  
 
3- Emperyalist sömürünün sürdürülüş biçimi (sömürgelerde ve 

metropollerde) 
 
Emperyalist sömürünün sürdürülüş biçiminde bu dönemde 

başlayan başlıca üç değişim olmuştur: Sürekli enflasyon, sermayenin 
çokuluslaşması ve yeni-sömürgecilik. Emperyalizmle alternatif ve 
potansiyel güçler arasındaki ve emperyalist güçler arasındaki 
çelişkinin durumundan soyutlanamayacak olan emperyalist sömürü-
nün yeni sürdürülüş biçimleri, daha üst düzeye çıkmış emperyalizmin 
problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadır.  

Emperyalist sömürünün yeni sürdürülüş yöntemleri ülkelere göre 
değişimler gösterir. Bu konu üzerinde “Türkiye Devriminin Acil 
Sorunları - II”de etraflıca duracağız.  

III. bunalım döneminde alternatif ve potansiyel gücün 
emperyalist sistemin iç dinamiğini belirgin derecede etkilemesi ve 
hatta yönlendirmesi, emperyalist ülkeler arasındaki bütünleşme ve 
emperyalist sömürüyü sürdürme yöntemlerindeki değişim sonucu 
emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyiş biçimi değişmiştir. Bu 
değişim en belirgin yansımasıyla kısaca şöyle açıklanabilir: 
Emperyalist ülkeler arasındaki dünyayı yeniden paylaşma mücadelesi 
yerini emperyalist sistemden kopmaları önleme çabasına bırakmıştır. 
Emperyalizm artık kendi iç kanunlarından çok, o kanunlardan doğan, 
ancak onu etkileyen sosyalist sistem, ulusal kurtuluş savaşları ve 
potansiyel tehlikenin zorlayıcı etkisi altındadır. Alternatif ve potan-
siyel tehlike emperyalist sistemin iç işleyişini önemli ölçüde 
belirlemektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
III. BUNALIM DÖNEMİ İÇİNDE  
ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER 

 
 
 
Emperyalizmin III. bunalım döneminin başlıca özellikleri kısaca 

özetlenirse: Emperyalist blokun ABD hegemonyası altında bütünleş-
mesi ve bu bütünleşmeden kaynaklanan çeşitli sonuçlar, sosyalist 
bloka karşı yürütülen soğuk savaş, devresel hareketin özelliklerinin 
değişmesi ve ekonomik buhranın eskiye göre şiddetinin azalması, 
buna karşılık süreklilik kazanması ve yeni-sömürgecilik metodlarıdır.  

Emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyişini kavrayabilmek 
için sadece bu özellikleri bilmek yetmez. Kapitalizmin sürekli ve 
genel bunalımında yeni dönemlerin başlayışı ve bitişi iki temel 
unsurda; sistemin iç dinamiği ve sistemin iç dinamiğinden doğan 
ancak bu iç dinamiği etkileyen, sistemin hareket alanını daraltan 
unsurlarda meydana gelen değişimlerin sentezi ile belirlenir. Yeni bir 
bunalım döneminin temel özellikleri önceki dönemin içinden doğar; 
onun temel özelliklerinin değişimlerinden veya tali planda olanların 
birincil olmasından kaynaklanır. Emperyalist sistemin bir bütün olarak 
işleyişini kavrayabilmek için her dönemin temel özelliklerinin zaman 
içinde nasıl bir evrim geçirdiğini ve bu evrimin muhtemel sonuçlarını 
da iyi anlamak gerekir.  

Emperyalizmin III. bunalım dönemi incelenirken genellikle bu 
dönemin temel özellikleri incelenir, bu özelliklerde meydana gelen 
değişimlerden bahsedilmez. Bunun nedeni, “III. bunalım dönemi 
emperyalizmin son bunalım dönemi olacaktır” yanlış yargısına 
dayanmaktadır. Bu düşünceye göre emperyalizmin bunalım dönem-
lerinin çözümü (bir dönemin sona erişi ve yeni bir dönemin başla-
ması) ancak yeniden paylaşım savaşları sonucu gerçekleşir. I. bunalım 
I. savaşla, II. bunalım II. savaşla çözülmüştür. III. yeniden paylaşım 
savaşı çıkmayacağına göre, III. bunalım çözülemez; yani III. bunalım 
dönemi emperyalizmin en son bunalım dönemi olacaktır.  
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Bunalım ancak savaşla çözülür görüşü bilimsel bir görüş değil-
dir, sadece görünüşte olan bir şeyi belirtmek yani görünüşe kanmaktır. 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımında bir dönemin bitişini ve 
yeni bir dönemin başlangıcını sistemin iç dinamiğindeki ve bu iç 
dinamikten doğan alternatif ve potansiyel gücün bu iç dinamiği 
etkilemesi, bu iki unsurun sentezi belirler. Yeniden paylaşım savaşları 
kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının krize dönüştüğü dönemler-
dir. Kriz döneminin alt üst oluşları içinde emperyalist sistemin bir 
bütün olarak işleyişinde henüz tali planda olan unsurların öne çıkması 
hızlanır. Kriz bir önceki bunalım dönemi içinde oluşan unsurları öne 
çıkarır, eski özelliklerin çerçevesini parçalar. Emperyalizmin artık 
olgunlaşan bunalım dönemi kriz vasıtasıyla hızla yeni bir bunalıma 
dönüşür. Bir bunalım dönemi başka bir bunalım dönemine dönüşerek 
çözüme ulaşır.  

Yeniden paylaşım savaşları emperyalist sistemin bir bütün olarak 
işleyişi içinde eski unsurların yanında oluşan yeni özellikleri (yeni 
ilişki, sömürü ve tahakküm biçimlerini) hızla öne çıkarır. Ancak bu, 
savaş olmazsa yeni özellikler öne çıkmaz anlamına gelmez; sadece 
çözüm çok daha yavaş ve farkedilmesi oldukça güç biçimde olur. III. 
bunalım döneminin en uzun bunalım dönemi olmasının temel nedeni 
III. yeniden paylaşım savaşının olmamasıdır. Ancak gerek emperyalist 
sistemin iç dinamiğinin gelişimi ve gerekse alternatif ve potansiyel 
gücün sistem üzerinde yaptığı etki sonucu sistemin içinde yeni 
özellikler oluşmakta ve bunlar emperyalist sistemin bir bütün olarak 
işleyişinde yavaş da olsa bir değişime yol açmaktadır.  

III. bunalım döneminin temel özellikleri zaman içinde nasıl bir 
gelişim göstermiştir?  
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I. 
ABD’NİN EMPERYALİST BLOK İÇİNDEKİ        
KESİN HEGEMONYASININ KAYBOLMASI 

 
Bretton-Woods’da doların rezerv para kabul edilmesi, 

emperyalist ülkeler arasındaki bütünleşmenin ve bu bütünleşmedeki 
ABD hegemonyasının açık bir göstergesidir. Dolar, ABD dışında 
emperyalist sistemi korumak ve sistem içinde ABD egemenliğini 
yaymak amacıyla kullanılmıştır. Doların ikili fonksiyonu pratikte 
sosyalist ülkelerin üslerle çevrilmesi, ulusal kurtuluş savaşlarının 
bastırılmaya çalışılması, ilerici yönetimleri devirme çabaları ve ABD 
sermayesinin diğer emperyalist ülkelere sızması, şirketleri ve önemli 
sektörleri ele geçirmesi şeklinde somutlaşmıştır. Doların özellikle 
birinci fonksiyonu ABD’den büyük ölçüde dolar çıkışını gerekli kılar. 
Bu durumda 1971’e kadar daima fazla ile kapanan ABD dış ticaret 
dengesi ve yatırım gelirleriyle ülkeden dolar çıkışı dengelenemez, tek 
çare sürekli dış ödemeler dengesi açığıdır, piyasaya mal ve hizmet 
sürmeden yani karşılıksız olarak dolar basmaktır. Böylece, ABD’den 
mal ve hizmet karşılığı dolar alan diğer ülkeler, dolar rezerv para 
olduğundan bununla ABD’den mal ve hizmet talep etmemektedirler 
ve böylece dolaylı olarak ABD’nin çeşitli faaliyetlerinin finansmanını 
sağlamaktadırlar (özellikle diğer emperyalist ülkeler için geçerli). 
Doların rezerv para oluşudur ki, ABD’nin gittikçe büyüyen bir dış 
ödemeler dengesi açığı vermesini mümkün kılmıştır.  

Bretton-Woods’da ABD, 35 dolar karşılığında bir ons altın 
ödemeyi kabul etmişti. “1948’de tüm kapitalist dünyanın (özel 
ellerdeki hariç) resmi altın yedekleri toplam 32.5 milyar dolardı. 
Bunun 24.3 milyar dolarlık bölümü ABD’nin elindeydi.” (41)  

1960’da ABD dışındaki dolar miktarı ABD’nin rezervlerini (altın 
ve diğer ülkelerin paraları) aştı. Sonraki yıllarda ABD rezervlerinin 
azalışı ve ülke dışındaki dolar miktarının artışı devam etti. 1968’de 
ABD’nin rezervleri 15.7 milyar iken, ülke dışındaki dolar miktarı 41.9 
milyardı. (42)   

ABD’nin artık dolar karşılığında altın ödeyemeyeceği kuşkusu 
altına hücumu başlattı. Altın fiyatları yükseldi ve enflasyon sonucu 
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zaten bozulmuş olan doların altın paritesi iyice düştü. Buhran 1968’de 
ikili altın fiyatının kabulü ve hükümetlerin serbest piyasada altın 
satışını durdurmalarıyla geçici olarak çözüme bağlandı.  

1967 ve sonrasında Vietnam Savaşı nedeniyle ülkeden dolar 
çıkışı arttı. Büyüyen dış ödemeler dengesi açığına ABD’nin 20. 
yüzyılda ilk kez verdiği dış ticaret açığı da eklenince özellikle 
Avrupa’da ellerinde büyük miktarda dolar bulunanlar onu sağlam 
paralarla değiştirme yoluna gittiler. Ülkeden ülkeye serseri mayın gibi 
dolaşan milyarlarca dolar Avrupa ekonomileri üzerinde büyük bir 
baskı oluşturdu. Buhran doların altına çevirilebilirliğinin feshi ve 
doların devalüasyonu ile gelişti. ABD’nin gerilemesi dünya sanayi 
üretimi ve dünya ihracatındaki payının düşüşü ile de somutlaştı. 
Doların çöküşü, ticaret açığı ve istatistiklerde de açıkça görülen pek 
çok gerileme ABD’nin iyice gerilediği, emperyalist ülkeler arasında 
denge kurulduğu kanısını uyandırdı. Buradan giderek III. yeniden 
paylaşım savaşı bekleyenler bile çıktı. Bütün boyutlarıyla ele alınıp 
incelendiğinde ise, sorunun hiç de bu kadar basit olmadığı görülür.  

Doların durumunun sarsılmasındaki başlıca etken sürekli dış 
ödemeler dengesi açığıdır. ABD dışındaki emperyalist ülkeler 
karşılıksız dolar basımının durdurulmasını yani ödemeler dengesi 
açığının kapatılmasını isteyebilirlerdi ve bunu kendi paralarını doları 
kurtarmak amacıyla revalüe etmeden veya dalgalanmaya bırakmadan 
ve 1971’de değil de ABD döviz rezervlerinin ülke dışındaki dolar 
miktarının altına düştüğü 1960’da isteyebilirlerdi. Halbuki 1971’de 
bile hiçbir ülke ABD’den dış ödemeler dengesi açığını tamamen 
kapatmasını istememiştir. Açığın en büyük nedeni ülke dışındaki 
askeri harcamalar olduğundan, ABD’den ödemeler dengesi açığını 
kapatmasını istemek; sosyalist bloku saran üslerin boşaltılmasını, 
ulusal kurtuluş savaşlarına müdahaleden vazgeçmesini, ilerici 
rejimlere karışılmamasını istemek demektir. Bu dolarlar sadece 
ABD’nin değil, diğer bütün emperyalist ülkelerin çıkarlarını korumak 
amacıyla harcanmıştır. Sorun doların ABD dışındaki ikili fonksiyonu 
arasındaki çelişkiden doğmaktadır. ABD dışındaki emperyalist ülkeler 
doların bütün emperyalist sistemin korunması amacıyla kullanıl-
masına değil, özel olarak ABD’nin diğer ülke ekonomileri içine 
sızma, onları ele geçirme aracı olarak kullanılmasına karşıdır.  
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Doların ABD dışındaki ikili fonksiyonu arasındaki çelişkiyi M. 
Magdoff şöyle anlatır:  

“Amerika Birleşik Devletlerinin ödemeler dengesinde son yirmi 
yılda bir veya iki yıl hariç daima bir açık olmuştur ve bu açık kapana-
cağa benzememektedir. Bunun kapitalizm tarihinde bir eşi yoktur. 
Yirmi yıl gibi bir süre geçmeden çok önce herhangi başka bir ülke ve 
II. dünya savaşından sonraki hakimiyetine sahip olmayan bir ABD 
uluslararası pazar mekanizmasının disiplinine uymak zorunda kalırdı. 
Pazar mekanizmasının bu disiplini neyi gerektirirdi? ABD hükümeti 
tarafından deflasyonist tedbirlerin alınması gerekirdi. Bu tedbirlerle 
işsizlik oranı artacak ve ekonomik durum aşağı doğru çekilecekti. 
Tam tersine olarak, Amerika Birleşik Devletleri 1950’ler ve 1960’lar 
boyunca uluslararası ödemeler açığını kapatmak için herhangi etkili 
bir tedbir almadan kendi refahını sürdürebilmiştir. ABD’nin refahı 
sürekli ödemeler dengesi açığı yaratan faaliyetlerle devam ettirilmiştir.  

Bütün bu gelişimin düğüm noktası, diğer kapitalist ülkelerin 
isteyerek veya istemeyerek ABD dolarını altın gibi işe yarar olarak 
kabul etmeleri gerçeğindedir.  

Diğer endüstrileşmiş ülkelerin ABD dolarını altın yerine kabul 
etmek zorunluluğunda olmaktan pek memnun olmadıklarını anlamak 
için mali haberleri çok dikkatli okumaya gerek yoktur. Gerçekten de 
önemli sürtüşmeler var olmuştur ve hâlâ devam etmektedir. Bütün 
bunlara rağmen bu durumu kabul etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. 
İlk olarak sandalı fazla sallarlarsa bütün merkez bankacılarının mali 
zorluklar denizine batacağından korkmaktadırlar. İkinci olarak, 
ABD’nin ekonomik gücüne olan güven gün geçtikçe sarsılmasına 
rağmen bu gücün etkisi altındadırlar. Sonuncu olmakla beraber, önemi 
az olmayan diğer bir nokta da ABD’nin askeri gücü ve bütün 
dünyadaki mevcudiyetidir. Gerçekte ABD dünya emperyalist 
sisteminin sürdürülmesi için en büyük sorumluluğu üstlenmiştir. İlk 
önce Batı Avrupa’daki sosyal devrimleri önlemek için buralara silah, 
ordu ve Marshall Planı yardımı gönderdi. Dünyanın her yerinde deniz 
ve hava üsleri kurdu. Bu üsler Sovyetler Birliği ve Çin’i çevrele-
mekten öte, üçüncü dünyada askeri müdahale veya gerçek müdahale 
(işgal) için bir tehdit görevi de yerine getirmektedir.  

Buna göre Japonya’yı da içeren Batı dünyasının “güvenliğinin” 
sağlanmasında temel askeri güç ABD tarafından temin edilmektedir. 
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Bu durumun kaçınılmaz şartı ABD’nin dolar borçları için yeterli altın 
karşılığı sağlayamamasına rağmen ABD dolarlarının rezerv para 
rolünün isteksiz olarak kabulüdür. Ve bu kaçınılmaz şartın 
sonuçlarından biri de ABD işadamlarının Batı-Avrupa ülkelerinde 
yatırım yapar ve Avrupa şirketlerini satın alırken gerçekte diğer 
kapitalist ülkelerin ABD’ye açtıkları kredi ile ödeme yapmalarıdır.” 
(43)  

ABD ile Batı-Avrupa ülkeleri arasındaki dolar sorunu özellikle 
1968’den sonra önem kazanmış; değeri durmadan düşen (doları sarsan 
önemli etkenlerden biri de ABD’deki enflasyon oranının diğer 
emperyalist ülkelerden yüksek oluşudur), ülkeden ülkeye geçerek 
sağlam paralarla değiştirilen milyarlarca dolar Avrupa merkez 
bankalarının baş belası olmuştur. Kapitalist para sisteminde 1968’de 
ortaya çıkan buhranın günümüze kadar çözülememiş olmasının 
temelinde de aynı çelişki yatmaktadır. Yeni para sistemi nasıl olursa 
olsun ABD emperyalist blokun jandarması olarak kalacaktır; ama 
gücünü ve bunun getireceği avantajları diğer emperyalist ülkelere 
karşı kullanmamalıdır. İçinden çıkılmaz gibi görünen bu ikilem 
ABD’ye askeri önderliği sağlayan şeyin ne olduğu araştırıldığında 
çözülür. Bu etken ABD’nin ekonomik gücüdür. 

ABD ile diğer emperyalist ülkelerin ekonomik gücünün 
karşılaştırılması uzun ve detaylı bir incelemeyi gerektirir. Biz sadece 
sorunun temelini açıklığa kavuşturacak birkaç gösterge üzerinde 
duracağız. Bunlar emperyalist ülkelerin karşılıklı yatırımları, şirket 
büyüklükleri ve teknolojik önderliktir.  

II. yeniden paylaşım savaşından sonra emperyalist blokda 
meydana gelen değişimleri sadece yeni-sömürgecilik metodlarına 
indirgeyerek emperyalist ülkeler arasındaki bütünleşmeyi gözden 
kaçıranlar, emperyalist ülkeler arasındaki artan ticaret ve yatırım 
hacmini bir türlü anlayamazlar. Emperyalist ülkelerin geri-bırak-
tırılmış ülkelere yaptığı ihracat 1960’da 21.8, 1965’de 27, 1970’de 
41.9 milyar dolar iken; birbirlerine yaptıkları ihracat aynı tarihlerde 
60.2, 95.7, ve 172.5 milyar dolardır. (44)   

Aynı şekilde, 1966 sonunda emperyalist ülkelerin geri-bıraktı-
rılmış ülkelerdeki toplam yatırımları 27.2 milyar iken, birbirlerine 
yaptıkları toplam yatırım 54.8 milyar dolardır. Birinci tür yatırımların 
16.8 milyarı, ikinci tür yatırımların ise 37.7 milyar doları (% 69’u) 
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ABD’ye aittir. (45)  ABD’nin tüm yabancı ülkelere yaptığı toplam 
yatırımların % 60.6’sı Kanada ve Batı-Avrupa’da toplanmıştır. (46)  

Bu durum hiçbir şekilde çağdaş Troçkistlerin emperyalist sistem 
içinde geri-bıraktırılmış ülkelerin eski önemlerini kaybettikleri 
iddiasını doğrulamaz. Emperyalist blok içindeki yatırım ve ticaretin 
emperyalist ülkeler arasında yoğunlaşması sermaye birikiminin ve 
üretimin ulaştığı temerküz sonucu uluslararası işbölümünün artması 
ve çeşitli ülkelerde üretim birimlerinin kurularak üretimin çokuluslaş-
masından kaynaklanır. Diğer emperyalist ülkelere yapılan yatırımlar 
ileri teknoloji ve büyük sermaye gerektirdiğinden ve üretimin 
çokuluslaşması çoğunlukla emperyalist ülkeler arasında olduğundan 
bu yoğunlaşma görülmektedir.  

Emperyalist ülkelerin karşılıklı yatırımlarının büyüklüğü, sistem 
içinde hangi ülkenin egemen olduğunun açık bir göstergesidir. Ortak 
Pazar ülkeleri, Avrupa’daki sanayi mallarının % 60’ının ABD 
sermayesine dayandığını, 1958-1970 arasında ABD’nin Avrupa’daki 
yatırımlarının altı kat artarak 180 milyar liraya çıktığını (İsviçre ve 
Lüksemburg’daki ABD yatırımları hariç), buna karşılık ABD’deki 
Ortak Pazar yatırımlarının 1971’de ancak 60 milyar lira olduğunu 
açıklamıştır. (47)  

ABD sermayesinin Batı-Avrupa’ya sızması, önceden de belirtil-
diği gibi, II. yeniden paylaşım savaşı sonrasında yardım program-
larıyla sağlanmıştır. Batı-Avrupa ekonomilerine sızma ve onları ele 
geçirme özellikle 1958’den sonra hızlanmıştır.  

“ABD’de bu dönemde, elektroniğin (ilk elektronik beyinler), 
tepkili uçakların, kimyanın yeni branşlarının bilimsel-teknik temelinde 
coşkun bir gelişim gözleniyor. Bununla beraber, Batı-Avrupa’ya 
yapılan ABD “yardımı” tamamiyle başka alanlarda yoğunlaştırılmıştı 
ki kömür ve metalürji sanayileri, demiryolları sanayi, vb. “tekrardan 
canlandırılırken” yeni branşların kurulması için hiçbir çabada 
bulunulmamıştı. Yavaş yavaş, bizzat “ortaklaşma” ilkesinin gerçek 
anlamının belirginleştiği görülmekteydi. Bu ilkenin gerçek anlamı, 
ultra-modern tekniklerin maksimum üretim hacminin ABD’de yoğun-
laşması, nispeten eskimiş ve basit malzeme üretiminin ABD’nin 
sınırları dışında yer almasıydı. Böylece de, ulusal planda olduğu gibi, 
uluslararası planda da, üretim güçlerinin gelişimine set çeken ve 
emperyalizme özgü çürüme eğilimlerini somut olarak ortaya çıkaran 
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ve derinleştiren tekelin, Leninist karakteristiği modern koşullarda 
doğrulanmaktaydı. Fakat Waşington’un bu politikasının emperyalist 
rakipleriyle çatışmış olması ve çatışmaya devam etmesi doğaldır. 
ABD ileri üretim branşlarındaki hakimiyetini güçlendirme politikasına 
karşı artan direncin üstesinden gelmek için, 50’li yıllarının sonlarına 
doğru bir tedbirler sistemini yürürlüğe koymuştur. Batı-Avrupa’daki 
kitlesel Amerikan özel sermaye yatırımları, bundan böyle açıkça 
yayılmacı bir karakter göstermeye ve ileri üretim branşlarında stratejik 
noktaları ele geçirme ve rakiplerinin ya ayağını kaydırmayı, yada 
kendisine bağımlı kılmayı hedeflemeye başlamıştır.”(48)  

ABD’nin uyguladığı sızma ve ele geçirme politikasının sonucu 
şudur:  

“Fransız sanayinin % 12’si, B. Alman sanayinin % 33’ü, İngiliz 
sanayinin % 50’si ABD şirketlerinin elindedir. (…) Fakat, daha da 
önemli olan ABD şirketlerinin kimya, elektronik, makine, taşıt 
araçları gibi, sanayinin en dinamik, gelişme hızının en yüksek olduğu 
dallarda egemenliğinin artıyor olmasıdır. Şöyle ki, toplam olarak AET 
sanayinin % 15’i ABD firmalarının elinde olduğu halde, çok ileri 
teknoloji ve büyük sermaye yatırımı gerektiren, gelişmesi dinamik 
sanayi dallarında (uçak ve uzay araçları, kimya, plastik, elektrik 
makineleri, elektronik gibi) ABD firmaları kontrolündeki üretim, bu 
dallardaki toplam üretimin % 60-80’ine varmaktadır.”(49)  

İşte oportünistlerce her şekle sokulan, içinde III. yeniden 
paylaşım savaşının tohumlarını taşıdığı iddia edilen ABD-AET ilişkisi 
bu durumdadır. Emperyalist ülkelerin ekonomik güçlerini yansıtan 
ikinci etken çeşitli ülkelerde üretim ve yatırım yapan büyük 
şirketlerdir. 1973’te dünyanın en büyük 50 çokuluslu şirketinin 24 
tanesi ABD merkezlidir. (İlk on içinde 8 tanesi) (50)  

Buraya kadar ABD’nin üstünlüğünü gösteren verileri inceledik; 
sorunun temelini kavrayabilmek için bizzat ekonomik üstünlüğün 
nereden kaynaklandığını da anlamak gerekir. Temel etken, ABD’de 
sermaye birikiminin ulaştığı seviyedir. ABD’deki sermaye temerküzü-
nün diğer emperyalist ülkelerden yüksek oluşu ABD merkezli 
şirketlerin daha büyük üretim birimleri kurabilmeleri, riskli ve 
masraflı araştırmalara girerek teknolojik önderliği ele geçirmelerini, 
kolay kredi bulabilmelerini (doların rezerv para olmasıyla birlikte 
düşünüldüğünde), dış ülkelerde daha kolayca yatırım ve üretim yapa-
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bilmelerini mümkün kılar. ABD merkezli şirketler daha “güvenilir” 
olduklarından Avrupa bankalarından bile kolayca kredi alabilmek-
tedirler.  

“Amerikan tröstlerine Avrupalı şirketlerin elinden pazarlarını 
almak yada onları satın almak için sermaye ödünç verenler Avrupalı 
bankalardır. Ve Avrupalı bankalar bunu ‘Amerikancı’ oldukları için 
değil, ama yalnızca Amerikan tröstleri onlara daha çok güvenlik, daha 
yüksek faizler veya kâr marjları verdikleri için yapmaktadırlar.”(51)  

Banka ve sanayi sermayelerinin bütünleşmesinde 20. yüzyılın 
başından beri hiçbir değişiklik olmadığını iddia eden pasifistlerimiz 
acaba bu durumu nasıl açıklayacaklardır? Avrupa ülkelerindeki 
finans-kapitalin bir parçası olan Avrupalı bankalar, Avrupa 
şirketlerine değil, ABD şirketlerine kredi vermektedirler. Bu durum 
(burada emperyalist ülkeler arasında bütünleşme temeli üzerinde 
düşünülmesi gereken) şirketlerin nispi bağımsızlığını kanıtlamaz mı? 
İşte oportünizmin ustalardan mekanik aktarmalar yaparak yüzündeki 
devrimci maskesini korumaya çalışması, diğer yandan da gerçekleri 
tahrif etmesi, meselenin temelini çarpıtması esprisi budur.  

Önemli sayıda Avrupa kapitalisti sermayelerini Avrupa’da 
yatırmaktansa, Avrupa’da yatırım yapan ABD şirketlerinin hizmetine 
vermeyi tercih etmektedir. (52)  Ve ileri teknolojiye ve büyük 
kaynaklara sahip ABD şirketleri karşısında AET şirketleri, diğer AET 
şirketleriyle değil ABD şirketleriyle birleşmektedirler.  

“On yıldan fazla bir deneyin gösterdiği gibi, bu politika, 
Amerika’nın Avrupa’daki pozisyonlarını hiçbir şekilde zayıflatmadığı 
gibi, tam tersine bu pozisyonların pekişmesine etkin olarak katkıda 
bulunmuştur. Ortak Pazar çerçevesi içinde, üye ülkelerin tekelleri 
arasındaki ilişkilerin genişlediğinin ve güçlendiğinin görüldüğü 
elbette ki doğrudur. Fakat, aynı zamanda ABD sermayesinin Avrupa 
ekonomisine, gitgide daha hızlı ve daha yoğun bir biçimde nüfuz ettiği 
de görülmektedir. Bunun, tayin edici göstergesi, Avrupalılar arası 
birleşmelerin sayısının, Avrupa ve Amerikan şirketleri arasındaki 
birleşmelerin sayısından iki defa daha yavaş artışıdır.”(53)  

ABD’nin teknolojik önderliği en iyi şekilde patent, rüçhan hakkı 
ve lisans ödemelerinde görülebilir. ABD merkezli tekellere yapılan 
patent ve benzeri ödemeler 1967’de 1.531, 1970’de 2.203, 1973’te 



 273 

3.200 milyon dolar iken; ABD tekellerinin diğer ülkelerdeki tekellere 
yaptığı benzeri ödemeler aynı yıllarda 166, 225 ve 335 milyon 
dolardır. (54)  

ABD’nin teknolojik önderliği ileri sermaye temerküzünden 
kaynaklanan ve bu temerküzü artıran diğer bir olguya, yüksek askerî 
harcamalara ve dolayısıyla askerî önderliğe sıkıca bağlıdır. Üretimde 
uygulanan bilimsel ve teknik buluşların küçümsenemeyecek bir 
bölümü ilk kez silah sanayindeki araştırma ve üretim sonucu 
bulunmaktadır.  

“ABD şirketlerinin büyük çapı ve büyük sermaye güçleri, bu 
şirketlerin son zamanlarda eriştikleri teknolojik liderliği açıklayan 
faktörlerin en önemlileridir. Bu şirketler, araştırma ve geliştirme için 
Batı-Avrupalı rakiplerinden çok daha büyük harcamalar yapabilmek-
tedirler. Ama bu, günümüzdeki teknolojik liderliğin tek nedeni 
değildir. Bu konuda, başka iki faktörün de önemli payı vardır: 
ABD’nin muazzam askerî harcamaları ve Batı-Avrupa’nın en iyi bilim 
adamlarının ABD’ye gittikçe artan sayıda göç etmeleri.”(55)  

ABD’nin gerileyişi artık daha somut temellere oturtulabilir: 
ABD geçmişte emperyalist blokun ekonomik, politik ve askerî 
lideriydi ve bu liderlik hegemonya biçimindeydi. Günümüzde 
ABD’nin askerî ve teknolojik önderliği sürmektedir, ancak ekonomik 
yönden diğer emperyalist ülkelere karşı olan üstünlüğü geçmişe göre 
azalmıştır. Bu durum pratikte ABD’nin dünya sanayi üretimi ve 
ihracındaki payının düşmesiyle, verimlilik artışının yavaşlamasıyla, 
diğer bazı emperyalist ülkelerdeki enflasyon oranının ABD’dekinden 
daha düşük olmasıyla, doların durumunun sarsılması ve ABD 
rezervlerinin hızla azalışıyla kendini gösterir. Geçmişte dünya ticaret 
ve sanayi üretiminde mutlak hakim olan ABD günümüzde iç pazarını 
korumak amacıyla zaman zaman gümrük duvarlarını yükseltme 
gereğini duymaktadır. Ekonomik düzeydeki bu gerileme politik 
düzeye de yansımıştır; artık diğer emperyalist ülkeler ABD’nin politik 
kararlarını kayıtsız şartsız desteklememektedir. Ancak ABD’nin 
gerileyişini de fazla büyütmemek gerekir. Teknolojik ve askerî 
önderlik ABD’ye geçmişte olduğu gibi mutlak olmasa bile nispi bir 
üstünlük sağlamaktadır. ABD’nin emperyalist blok içindeki liderliğini 
ve denetimini geçmişe göre daha dolaylı yoldan sürdürmesi pratikte, 
çeşitli sürtüşmelere rağmen diğer emperyalist ülkelerin son tahlilde 
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ABD’nin dümen suyundan ayrılamaması, son sözü ABD’nin 
söylemesi biçiminde yansır.  

Emperyalist blok içindeki yeni güç dengesinin bütün boyutlarıyla 
kavranması, yeni dengeyi kanıtlayan verileri sıralamaktan öteye, 
sorunun tarihsel bir incelenmesini gerektirir. ABD’yi gerileten ve 
diğer emperyalist ülkeleri ilerleten temel faktörler nelerdir? Eşitsiz 
gelişim kanununun varlığından bahsetmek yetersizdir; sorun bizzat bu 
kanunun günümüzde nasıl işlediğinin anlaşılmasıdır.  

Emperyalist ülkeler arasındaki eşitsiz gelişim kanunu, gelişimi 
nispeten geri olan bir ülkenin sıçramalı bir gelişimle diğerlerine 
yetişebileceğini öngörür; böylece emperyalistler arasında bozulan güç 
dengesi yeniden paylaşım savaşlarını zorunlu kılar, I. ve II. bunalım 
dönemlerinde herhangi bir emperyalist ülkenin gücü, onun ulusal 
sınırlar içindeki gücüyle değerlendirilirdi (geniş bir sömürgeler 
sisteminin kurulabilmesi de, son tahlilde, ulusal sınırlar içindeki güce 
bağlıdır). Günümüzde de sorunu bu şekilde değerlendirenler 
emperyalist ülkeler arasındaki bütünleşmeyi gözden kaçırmaktadır. 
Dünya sosyalist blokunun varlığı ve gelişen ulusal kurtuluş 
savaşlarının baskısı ve üretimin ve sermayenin aşırı temerküzü sonucu 
gerçekleşen emperyalist blok içindeki bütünleşme ülkelerin güçlerinin 
ulusal sınırlara göre değerlendirilmesini geçersiz kılmaktadır. 
Günümüzde emperyalist bir ülkenin gerçek gücünün anlaşılması 
ancak bütün olarak emperyalist sistemin incelenmesiyle mümkün-
dür. Dolayısıyla ulusal sınırlara göre düzenlenen bir takım veriler 
sıralanarak eşitsiz gelişme kanununun günümüzde de aynen geçmişte 
olduğu gibi işlediği kanıtlanamaz.  

“1963-1972 arasında, ABD’nin dünya sanayi üretimindeki payı 
% 44.9’dan % 40.8’e düştü. İngiltere’ninki % 8.5’den % 5.8’e, 
Federal Almanya’nınki ise % 9.5′ den % 8.5’e düşmüştür. Bu arada 
Japonya’nın payı ise % 5. 4’den % 9.5’e yükseliyordu. Bu veriler 
modern kapitalizmin ne kadar eşitsiz bir gelişim içinde olduğunu 
göstermektedir.”(56)  

“Uluslararası kapitalist pazarlardaki durum son derece esnektir. 
Batı-Avrupa ve Japonya sanayilerini yeniden kurup genişleterek 
Amerikan tekellerine ciddi rakipler olmuştur. Sonuçta, ABD’nin 
dünya ihracatındaki payı 1947’de % 32.5 iken 1972’de % 13.4’e 
düşmüştür. Ortak Pazar ülkelerinin payı 1959’da % 26’dan 1970’de % 
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32.1’e aynı süre içerisinde Japonya’nın payı ise % 3’den % 7’ye 
çıkmıştır.”(57)  

Emperyalist bloktaki bütünleşme, uluslararası iş bölümünün 
artışı ve üretim sürecinin çok uluslaşması soruna bu şekilde yaklaşımı 
geçersiz kılar. Batı-Avrupa sanayisi içinde ABD’nin gücü, özellikle 
stratejik sektörerin önemli kısmının ABD’nin kontrolünde olması 
Batı-Avrupa’nın güçlenmesinde ABD’nin önemli payı olduğunu 
açıkça ortaya koyar. Aynı durum Japonya ve Kanada için de 
geçerlidir. İtiraz olarak II. yeniden paylaşım savaşından önce de diğer 
emperyalist ülkelerin Almanya’ya silah satarak onu güçlendirdikleri 
söylenebilirse de; ancak artık söz konusu olan şey sadece ticaret ve 
sermaye ihracı değil, başka ülkelerde üretim birimlerinin kurul-
masıdır.  

Çokuluslu şirketlerin gelişimi emperyalist blok içinde yeni bir 
tür rekabet ortaya çıkarmıştır. Bir malın ve malın çeşitli parçalarının 
sistem içinde nerede daha ucuz olacaksa orada üretilmesi, artık iç 
pazarı elde tutmak için dış ülkelerde üretim birimlerinin kuruluşunu 
zorunlu kılmaktadır. ABD merkezli çokuluslu şirketler dışarıda daha 
ucuza imal ettikleri bazı malları ABD’ye ihraç ederek iç pazardaki 
rakipleriyle etkin biçimde rekabet etmektedir.  

“Birçok durumda ise, ABD şirketlerinin dış filyalleri ABD’ye 
büyük çapta ihracat yapan kuruluşlar arasındadır. Doğrudan yatırımla 
kurulmuş şirketlerin 1957 yılında (şirketler arası petrol satışları hariç) 
bulundukları ülke dışına sattıklarının toplam değeri 32 milyar dolardır. 
Bu değerin 3.5 milyar dolardan fazlası (% 11) ABD’ye ihraç 
edilmiştir. 1957 yılında ABD ithalatının 13.2 milyar dolar olduğu 
düşünülürse, bu değerin % 25’inden fazlasının ABD şirketlerinin dış 
filyallerince temin edilmiş olması hayli çarpıcı bir olgudur.”(58)  

Böylece günümüzde emperyalist bir ülkenin gücünü ulusal 
sınırlar içinde kalarak anlamaya çalışmak, ABD örneğinde olduğu gibi 
ülkenin gerilemesinde bizzat o ülke sermayesinin ve şirketlerinin 
önemli rolü olduğu sonucunu vermektedir. ABD’nin gücü bütün 
sistem içinde değerlendirildiğinde diğer emperyalist ülkelerin 
gelişmesi sonucu ABD’nin gerileyişinin istatistiklerin gösterdiklerin-
den daha az olduğu ortaya çıkacaktır. Ancak somutta görülen durum 
hiç böyle değildir. ABD 1971’de 20. yüzyılda ilk kez ticaret dengesini 
açıkla kapatmış ve bir süre ithalatı vergilendirmek zorunda kalmıştır. 
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ABD teknolojik önder olduğu halde üretimde verimlilik artışı 
yavaşlamış ve ABD hegemonyasının açık yansıması olan dolar çök-
müştür. ABD’nin gerileyişi emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerle 
diğer emperyalist ülkelerin sıçramalı bir gelişimle ABD’ye 
yetişmesiyle açıklanamaz. ABD’yi gerileten esas faktör, dünya 
sosyalist sistemi ve daha da önemlisi, ulusal kurtuluş savaşlarıdır.  

Doların çöküşündeki en önemli iki faktör sürekli ödemeler 
dengesi açığı ve ABD’deki enflasyon oranının diğer bazı emperyalist 
ülkelerden daha yüksek olmasıdır. 1971’deki ticaret dengesi açığına 
kadar ABD’nin sürekli ödemeler dengesi açığı vermesinin tek nedeni 
askerî harcamalardır. Bu harcamalar Avrupa’daki ABD askerleri, 
sosyalist blokun üslerle çevrilmesi, ulusal kurtuluş savaşlarının 
bastırılması, ilerici yönetimlerin devrilmesi, vb. amacıyla yapılmak-
tadır. Ve esas olarak son iki amaç askerî harcamaların büyük kısmını 
yutmaktadır. (Örneğin, 1967’deki açığın en azından % 40’ı Vietnam 
Savaşı’nın sonucudur.) (59)   

İtiraz olarak ABD’den özellikle diğer emperyalist ülkelere 
yapılan yoğun sermaye ihracının da ödemeler dengesi açığında önemli 
bir bölümü oluşturması gerektiği söylenebilir. Bu görüş iki yönden 
geçersizdir: Birincisi, ABD’nin toplam dış yatırımlar geliri sermaye 
ihracından daha fazladır. İkincisi, Batı-Avrupa ülkeleri ellerindeki 
muazzam dolar stokları karşılığında ABD’den altın yada döviz talep 
etseler bile, bu durum ABD için ancak kısa vadede kötü sonuçlara yol 
açar. Uzun dönemde ise ABD’nin sahip olduğu yabancı ülkelerdeki 
üretim birimleri ve hisse senetleri sonucu yalnız Batı-Avrupa değil, 
diğer bütün emperyalist ülkeler ABD’ye borçlu olacaklardır. Bu 
nedenle sermaye ihracından kaynaklanan bir ödemeler dengesi açığı 
uzun dönemde zayıflık değil, güç belirtisidir. (60)  

ABD ödemeler dengesi açığı ülkenin Vietnam Savaşı’na girişiyle 
daha da artmıştır. Vietnam Savaşı ABD ekonomisini de olumsuz 
yönde etkilemiştir. 1965-1970 arasında ABD imalat sanayindeki 
verimlilik artışı 1960-1965 dönemine göre % 50 yavaşlamıştır. Temel 
neden Vietnam Savaşı’dır; birçok fabrikanın tam kapasitede çalışması 
sonucu daha az verimli fabrikalar üretime tekrar katılmış ve verimli 
yatırımlara yöneltilebilecek kaynaklar savaş araçları üretimi için 
kullanılmıştır. (61)   

1964 yılında ABD ekonomisi boom dönemindeydi ve esas itici 
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güç askerî masraflardan değil özel yatırımların artmasından geliyordu. 
1966’da durum değişti. Askerî harcamalar 1966’nın ilk yarısında 54 
milyar iken, 1966’nın üçüncü çeyreğinde 59 milyar dolara çıktı (1964 
fiyatı ile). Bu durumda askerî masraflardaki artış GSMH’daki 
büyümenin yarısıdır. 1966’nın ikinci yarısında savaşın ekonomi 
üzerinde boom etkisi başladı. (62) Vietnam Savaşı’na giriş 
ekonomisindeki refah dönemini bir süre daha suni olarak devam 
ettirdi. Örneğin, 1964 ile (ABD’nin Vietnam Savaşı’na girmesinden 
önceki yıl) 1969 arasında ülkede askeri masraflar % 58.6 artarken, 
fabrika ve donatım için yapılan harcamalar da % 58.2 artmıştır. 
(63)  Burada askeri harcamalardaki artışın ekonomi üzerindeki itici 
gücü açıkça görülmektedir. Suni olarak devam ettirilen boom ülkedeki 
büyük grevlerle birleşince (bilindiği gibi boom döneminde grevler çok 
daha etkilidir) 1960-65 döneminde üretim sanayindeki işçilerin 
nominal ücretleri yılda % 3.7 artarken, 1965-70 döneminde artış % 6 
olmuştur. (64)  

ABD’deki enflasyon oranının artışı da Vietnam Savaşı ile 
yakından ilgilidir. 1965 ile 1971 Mayıs’ı arasında dev askerî 
harcamaları karşılamak amacıyla piyasaya aşırı miktarda kâğıt para 
çıkarılmıştır. Bu dönemde ABD’de dolaşımdaki kâğıt para miktarı 42 
milyardan 57 milyar dolara çıkmıştır. (65)  

ABD ekonomisinin savaş sayesinde devam eden refah dönemi 
uzun sürmedi. Vietnam savaşı kısa sürede ekonomi üzerinde yıkıcı 
etkisini gösterdi. Verimlilik artışının düşmesi, nominal ücretlerin artışı 
ve artan enflasyon oranı diğer emperyalist ülkelerin geçmişe göre 
daha etkin olan rekabeti ile birleşince ABD 20. yüzyılda ilk ticaret 
açığını verdi. 1965’de 4.7 milyar fazla ile kapanan ticaret dengesi, 
1971’de 2 milyar dolar açık verdi.  

ABD hegemonyasının somuta yansıması, doların rezerv para 
oluşudur. Doların yıkılışı onun genel olarak ikili fonksiyonu arasındaki 
çelişkinin şiddetlenmesinden kaynaklanır. ABD parası olarak dolar, 
ülke içinde ağır krizlere karşı bir silah olarak, enflasyonist politikayı 
yürütme aracı olarak kullanılır; bu durumda dolar sürekli değişken 
(düşen) bir değere sahip olmalıdır. Doların rezerv para oluşu ise 
mümkün olduğu kadar sabit bir değeri gerektirir. (66)  Doların 
değerindeki düşüş, diğer emperyalist ülkelerin paralarının değer 
kaybetmesinden az olduğu sürece çelişki şiddetlenmemiştir. Ödemeler 
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dengesindeki açığı artıran, ülke içinde enflasyonu körükleyen, 
verimliliği düşüren Vietnam Savaşı bu çelişkiyi şiddetlendiren en 
önemli etkendir.  

“Vietnam Savaşı olmasaydı bu hegemonya daha oldukça uzun 
bir süre devam edebilirdi. Amerika’nın uluslararası durumunun 
gerçekten zayıflaması, Vietnam Savaşı’na 1965 yılından sonra 
ABD’nin karışmasının boyutlarının büyümesi ile başlar. 60’ların 
ikinci yarısında ülkenin iyi durumdaki ticaret dengesi sürekli olarak 
kötüleşti ve temel nedeni ülke dışında askerî harcamalar olan 
ödemeler dengesi açığının büyümesi, doların kapitalist dünyanın 
rezerv para olma durumunu sarstı. Halbuki doların bu durumu ABD 
hegemonyasının çarpıcı aracı ve açığa vuruluşu idi.”(67)  

O halde, ABD ile diğer emperyalist ülkeler arasındaki güç 
dengesinin bozulmasını hızlandıran, ABD’nin mutlak üstünlüğünü 
nispi üstünlüğe çeviren temel etken emperyalist ülkeler arasındaki 
eşitsiz gelişim değil, geri-bıraktırılmış ülke halklarının (özel olarak 
Vietnam halkının) mücadelesidir. Aslında bu durum, günümüzdeki 
baş çelişkinin (emperyalist ülkeler ile, özel olarak emperyalist 
blokun jandarması ABD ile, geri-bıraktırılmış ülke halkları 
arasındaki mücadele) somuta yansımasından başka birşey değildir. 
İşte (geniş anlamda düşünülmesi gereken) kapitalizmden sosyalizme 
geçişin, sistemin iç dinamiğinden doğan sisteme karşı sürekli 
alternatifin bu iç dinamiği etkilemesi esprisi budur. Bundan dolayı, 
değil kapitalizmin sürekli ve genel buhranı, özel olarak ekonomik 
buhran bile, sadece kapitalizmin iç dinamiğiyle anlaşılamaz.  

“Dünya kapitalist ekonomisinin gelişimi günümüzde yalnızca 
kapitalizmin iç ekonomik yasalarınca yönetilmemektedir, giderek 
artan bir ölçüde sosyalist sistem tarafından, güç dengesinin sosyalist 
sistemden ve sosyalizmden yana değişmesi tarafından etkilenmek-
tedir.”(68)  

Günümüzde aktüellik kazanan III. yeniden paylaşım savaşının 
çıkıp çıkmayacağı sorusuna artık açıklık getirebiliriz. II. yeniden 
paylaşım savaşından sonra emperyalist ülkelerde sermaye temerküzü-
nün yoğunlaşması, buna karşılık pazarların daralması ve dünya 
sosyalist sistemi ve gelişen ulusal kurtuluş savaşları karşısında 
emperyalist blok tarihinde ilk kez resmi ve sürekli olarak örgütlen-
miştir. Başlangıçta ABD’nin kesin hegemonyası altında olan bu 
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bütünleşme sonucu uluslararası işbölümü ve karşılıklı sermaye 
yatırımları artmış, üretimin çokuluslaşması geniş ölçüde gerçekleş-
miştir. Bunun sonucu, emperyalist ülkelerin güçlerinin esas olarak 
ulusal sınırlar içinde değerlendirilmesi günümüzde artık geçersizdir; 
emperyalist sistemin bütününün göz önüne alınması gerekir.  

Bu temelden hareketle, günümüzde emperyalist ülkeler 
arasındaki ilişkilerde, çelişkibütünleşme diyalektiğinde ağır basan 
unsur pasifistlerin iddia ettiği gibi (69) çelişki değil, bütünleşmedir. 
Hakim unsurun çelişki olduğunu iddia etmek, emperyalist ülkeler 
arasındaki eşitsiz gelişim kanununun işleyiş biçiminin emperyalist 
sistemin bir bütün olarak işleyişi tarafından değil de, tersini 
savunmak olur.  

Emperyalist ülkeler arasındaki ilişkilerde, çelişki-bütünleşme 
diyalektiğinde bütünleşmenin ağır basması hiçbir zaman emper-
yalizmin saldırgan karakterinin değiştiği, emperyalizmin çelişkilerini 
savaşlara ihtiyaç duymadan halledebildiği (70) anlamına gelmez; 
sadece artık savaşın da çelişkileri halledemeyeceği anlamına gelir, 
çünkü yeni bir paylaşım savaşı emperyalizmin sonu olacaktır. 
Günümüzde geri-bıraktırılmış ülke halklarıyla emperyalistler arasında 
II. yeniden paylaşım savaşını aratmayacak savaşlar sürerken, emper-
yalist ülkeler arasında yeni bir paylaşım savaşının çıkamayacağını 
söyleyenlere karşı emperyalizmin saldırgan karakteri-nin kaybolduğu 
iddia ediliyor diyerek yaygara koparmak ancak şarlatanların yapacağı 
iştir. Bu sözde Maocuların devrim için savaşmaya niyeti olmadığı 
için, emperyalizmin saldırgan yüzünü en iğrenç biçimde açığa 
çıkartan ve dünyanın her yerinde süren kurtuluş savaşları da tabii ki 
onları ilgilendirmez.  

Emperyalist ülkeler arasındaki çelişki-bütünleşme diyalektiğinde 
bütünleşmenin ağır basması ve bu bütünleşme içinde de ABD’nin 
geçmişte mutlak, günümüzde ise nispi egemenliğini kurması pasifist-
lerin iddia ettiği gibi (71)  diğer emperyalist ülkelerin ABD’nin 
sömürgesi olduğu anlamına gelmez. Emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkilerin artık hiçbir önemi kalmadığı anlamına ise hiç gelmez. 
Aslında bu sözde teorik yazı üzerinde bu kadar durmak bile lüzumsuz-
dur. Emperyalist blok içindeki bütünleşmeden, kapitalizmi iç dina-
mikle gelişmiş diğer emperyalist ülkelerde ABD’nin kendine bağımlı 
bir tekelci burjuvazi oluşturduğu savunuluyor sonucunu çıkarmak 
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için, kişinin ya aptal ya da E. Korkmaz olması gerekir.  
Emperyalist ülkelerin belli ölçüde bütünleşmeleri ve aralarındaki 

çelişkilerin askerî plana yansımaması Kautsky’nin ultra-emperyalizm 
teorisinin doğrulandığı anlamına da gelmez. Ultra-emperyalizm, 
emperyalistlerin aralarında anlaşarak dünyayı barış içinde birlikte 
sömürmeleri demektir. Günümüzde ise, emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkiler kaybolmamış, sadece alternatif ve potansiyel gücün durumu 
sonucu çelişkinin askerî plana yansıma olanağı kaybolmuştur. 
Emperyalistler, ultra-emperyalizm teorisinde iddia edildiği gibi, 
kendiliklerinden değil, zorunlu olarak bütünleşmektedir. Özetlersek, 
günümüzde emperyalistler arası yeni bir paylaşım savaşının çıkama-
yacağı üç temele dayanır:  

1) Emperyalist sisteme karşı güçlü bir alternatifin sürekli 
varoluşu ve bunun emperyalist ülkeleri birlikte hareket etmeye 
zorlaması,  

2) Emperyalist sistemdeki bütünleşmenin uluslararası işbölü-
münü hızlandırması, yabancı ülkelerde üretim birimlerinin kurulması. 
(ABD, Batı-Avrupa’da neyi tahrip edecektir; çoğunluğu stratejik 
sektörlerde olan ve hisse senetlerine veya bizzat mülkiyetine sahip 
olduğu üretim birimlerini mi?)  

Mahir Çayan “Kesintisiz Devrim II-III”te emperyalistler arasın-
da yeni bir savaşın çıkmamasını iki nedene bağlar: Sosyalist sistemin 
ve ulusal kurtuluş savaşlarının gücü ile nükleer silahların insanlığı yok 
edecek seviyeye gelmesi. Bu nedene, emperyalist ülkeler arasında 
üretim temeline dayanan bütünleşmeyi ve eşitsiz gelişim kanununun 
değişen niteliğini de eklemek gerekir.  

3) ABD’nin emperyalist blok içindeki mutlak üstünlüğünün 
nispi üstünlüğe dönüşmesi, ABD’nin zayıflaması birincil olarak 
emperyalistler arası eşitsiz gelişme kanununun işlemesi sonucu 
gerçekleşmediğinden emperyalist blok içinde ABD’ye karşı güçlü bir 
alternatif ortaya çıkamamıştır (Örneğin, diğer bütün emperyalist 
ülkelerin toplam askerî gücü ABD’nin yanında çok zayıf kalmak-
tadır). Zaten III. yeniden paylaşım savaşının kaçınılmazlığı konusunda 
bin dereden su getirenlerin, bu savaşın kimlerin arasında çıkabileceği 
konusunda hiçbir fikirleri olmaması da bundandır.  

Günümüzde emperyalist ülkeler arasında yeni bir paylaşım 



 281 

savaşı çıkma ihtimalinin bulunmaması gelecekte de aynı durumun 
geçerli olacağı anlamına gelmez. Ancak bir nokta kesindir: 
Emperyalistler arasındaki çelişkilerin şiddetlenmesinde eşitsiz 
gelişme kanununun rolü ikincildir; günümüzde bu kanun klâsik 
biçimde işlememektedir. Bu çelişkiyi şiddetlendirecek olan temel 
unsur, pazarları daraltan, en güçlü emperyalist ülkeleri zayıflatan 
ulusal kurtuluş savaşlarıdır. Çelişkinin şiddetlenmesiyle emperyalist 
ülkeler arasında biçimi önceden bilinemeyecek bir savaş çıkabilir. 
Bize düşen, emperyalistler arasındaki çelişki derinleşecek diye 
beklememek, halk savaşlarını yaygınlaştırarak çelişkiyi derinleş-
tirmektir.   

 
II. 

EKONOMİK BUHRANIN AĞIRLAŞMASI 
 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. dönemi içinde 

ortaya çıkan önemli değişmelerden ikincisi, ekonomik buhranın 
ağırlaşmasıdır. III. bunalım döneminde ekonomik buhranların şiddeti 
azalmış, buna karşılık buhran geçmişe göre süreklilik kazanmış, klâsik 
dört aşamalı cycle iki aşamaya inmiştir (durgunluk ve toparlanma). 
Böylece kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının ekonomik 
buhrandan etkilenmesi geçmişe göre nispi olarak azalmıştır.  

Günümüzde ise, ekonomik devrevi hareketinde durgunluk döne-
minin sarsıcı etkisi artmıştır; bunun nedeni emperyalizmin şiddetli 
buhranlara karşı kullandığı alternatiflerden birisi olan enflasyonist 
politikanın geri tepmesi, ya enflasyon ya da buhran ikileminin 
kaybolmasıdır. Enflasyon ve buhran artık birlikte görülmektedir. Fiyat 
artışları ve ekonomik buhran ilk kez 1958’de birlikte görülmüştür.  

“Emperyalist-kapitalist sistemin girdiği son bunalımda ise bir 
değişiklik söz konusudur: Fiyat artışları bunalımla bir arada 
gelişmektedir. Halbuki, 1957-58 bunalımına kadar buhranlarda genel 
fiyat düzeyi düşmekte idi. İlk kez İkinci Dünya Savaşından sonra en 
önemli bunalım olan 1957-58 bunalımında üretimde ve istihdamda 
büyük bir düşüş ile genel fiyat düzeyinde bir artış bir arada görül-
müştür.”(72)  
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1958’de ekonomik buhranla beraber görülen fiyat artışları enflas-
yonist politikanın artık eskisi kadar geçerli olmadığını gösteriyordu; 
buna rağmen tekelci kapitalizm enflasyonist tedbirlerle buhrandan 
çıkabildi. Günümüzde ise fiyat artışları, 1958’in aksine büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Buhrandan kurtulmak için enflasyon silahının 
geniş ölçüde kullanılması fiyatları daha da artırıp buhranı derinleş-
tirecektir.  

Keynesçi enflasyonist politika ağır ekonomik buhranlara karşı 
bir süre başarıyla kullanılmıştır. Yüksek devlet harcamalarına 
(bunların önemli bölümü silahlanma için kullanılmaktadır) dayanan 
bu uygulama buhranın gelişimini belli bir aşamada durdurma çabasına 
dayanmaktadır. Kapitalist ekonomide buhranlar, genellikle tüketim 
malları sektöründe başlar ve üretim malları sektörüne sıçrayarak 
gelişir. Buhranın şiddetini ikinci sektöre yansıma derecesi tayin eder. 
Özellikle bu dönemde çok artırılan devlet harcamaları ve para 
emisyonu üretim mallarına talep yaratarak buhranın bu sektörü 
etkileme derecesini azaltır, buhran dondurulur.  

“... son on yılların deneyi, ekonomiyi suni olarak canlandırmak 
için kullanılan enflasyonist tekniklerin ve tekelci kapitalizmin 
çelişkilerini çözemeyeceğini ve de esas olarak belli başlı durgunluk 
eğilimini tersine çeviremeyeceğini yeterli kanıtlarla göstermiştir. 
Gerçekte, ticari durgunlukları hafifletmek ve işler yaratmak için kulla-
nılan yöntemler yeni çarpıklıkların ve dengesizliklerin doğmasına 
yardım eder ki, bu da daima enflasyonist tedbirleri davet eder ve tüm 
ekonomiyi bu uyarılara düşkün hale getirir.”(73)  

Kapitalist ekonomi ağır krizlerden kurtulabilmek için gittikçe 
daha fazla desteğe, suni uyarılara ihtiyaç duyar. Ancak enflasyonist 
nitelikte bir satın alma gücünün yaratılarak buhranın dondurulması 
ancak enflasyon oranı düşük olduğu zaman mümkündür. Herhangi bir 
dış etken olmadığı takdirde, özel ve kamu borçlarının büyümesiyle 
artan enflasyon, yıllarca süren borç birikimi sonucu ekonomiyi tehdit 
eder duruma gelmiştir. Artık devlet harcamalarını daha fazla artırmak 
veya geniş ölçüde para emisyonuna başvurmak geçerli çözümler 
olmaktan çıkmıştır. Bu olgu kendini en açık biçimde ABD’de faiz 
oranının yükselmesi biçiminde göstermiştir. Durgunluk döneminde 
düşmesi gereken faiz oranı, enflasyon oranının yükselmesi ve Federal 
Rezerv Bürosu’nun para arzını kısıtlaması sonucu artmaktadır.  
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Günümüzde emperyalist ülkelerde kendini gösteren ekonomik 
durgunluğun silahlanma harcamalarının oldukça yüksek bir seviyede 
olduğu sırada ortaya çıkması, ekonominin askerileştirilmesinin de 
kapitalizmi kurtaramayacağını açıkça ortaya koymuştur; aslında bu 
durum enflasyonist uygulamanın iflasının yansımasından ibarettir.  

Emperyalist ülkelerde 1974 başlarında ortaya çıkan ekonomik 
durgunluğun yeni özelliklerini kasıtlı olarak yanlış değerlendiren, 
buhranı aşırı ölçüde büyüten buhran spekülatörleri türemiştir 
ülkemizde. İddiaya göre, emperyalizmin tarihinde böyle buhran 
görülmemiştir. (74)  Sorun, sürekli ve genel bunalım yönünden ele 
alınsaydı doğru olabilirdi; ancak ekonomik buhranın oluşturduğu ve 
oluşturacağı şartların milli bunalımın şartlarını oluşturacağı iddia 
edildiğinden, sorun, temelde ekonomik bunalım yönünden ele alın-
maktadır. Aslında meselenin özünü bilen bilinçli ve usta tahrifatçıların 
elinde olan bu yayın organı ekonomik bunalımı aşırı ölçüde 
büyüterek, buradan (klâsik teoriye göre) milli buhranın olgunlaşmakta 
olduğu sonucunu çıkarmakta ve böyle fırsat ele geçmez diyerek bütün 
pasifistlere toparlanma çağrısı yapmaktadır.  

Amaç gerçeklerin bilimsel analizi değil de çığırtkanlık olunca, 
ekonomik bunalımın analizinden doğal olarak bazı yeni metodlar 
bulunur. Önce üretimde, hisse senetlerinin değerlerinde düşüş, işsizlik 
ve enflasyon oranının artışı gibi rakamlar, araya yükselip yükselip de 
birden düşen cinsinden birkaç da grafik yerleştirilir ve ekonomik 
konularda fazla bilgisi olmayan okuyucu da bu dehşet verici kanıtlar 
karşısında ekonomik buhranın ne kadar ağırlaştığını hemencecik 
anlar!  

1974 başlarında emperyalist sistemde kendini hissettiren ekono-
mik buhran metropoller açısından bilimsel olarak incelendiğinde 
gerçeğin hiç de böyle olmadığı görülür. Buhran tüketim malları 
sektöründe başlamış ve özellikle dayanıklı tüketim malları satışı 
düşmüştür. ABD’de ev yapımı Ekim 1972’den beri % 50, oto üretimi 
ise 1974’ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 25 
düşmüştür. (75) Tüketim malları sektöründe başlayan buhran işsizliği 
artırır ve bu sektörün donatım mallarına olan talebi düşer. Ancak 
birinci sektörde buhran başladığı halde ikinci sektörde üretim bir süre 
daha eski seviyesinin altına düşmez; bunun nedeni geçmişte verilen 
siparişlerdir, üretim malları üretiminin uzun bir süre almasıdır. 
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“Sipariş verildiği anda, siparişin gerçekleştiği an arasındaki gecik-
me, buhranın hazırlanmasında önemli bir rol oynar.” (76)  

Donatım mallarına olan talep yavaş değil aniden düşer, fabrikalar 
kapanır ve işsizlik artar. İkinci sektördeki buhran birinci sektördekini 
daha da ağırlaştırır ve buhran derinleşerek devam eder. Buhranın 
şiddeti ikinci sektöre yansıma derecesine bağlıdır.  

Pasifistlere toparlanma çağrısı yapan Sosyalist Birlik buhranın 
ikinci sektörü etkileme derecesi üzerinde durmamış; çünkü böyle 
birşey henüz mevcut değildir. 1974’te ABD’de toplam mal ve hizmet 
arzı azaldığı halde, sermaye malları için yapılan harcamalar artış 
göstermiştir (sabit fiyatlarla). Harcamalar sadece geçmiş siparişlere ait 
değildir, yeni istekler de halen artmaktadır. (77)  

1975 içinde, üretim araçlarında modernleşme eğiliminin güçlü 
kalması veya pek az düşme göstermesi beklenmektedir. Tüketim 
malları sektöründe başlayan buhranın üretim malları sektörüne ne 
ölçüde yansıyacağı henüz belli değildir; buhran iki aşamalı cycle 
teorisine uygun olarak oldukça yavaş gelişmektedir. Sadece artan 
enflasyon oranı sonucu durgunluk etkileri geçmişe göre daha fazla 
şiddetlenmiştir.  

 
III. 

DÜNYA PAZARLARININ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 
GENİŞLEMESİ 

 
Emperyalizmin III. bunalım dönemi içinde meydana gelen 

önemli değişimlerden üçüncüsü emperyalist-sosyalist blok ilişkilerinin 
gelişmesidir.  

II. yeniden paylaşım savaşından sonra dünya pazarlarının 
1/3’ünün emperyalizmin kontrolü dışına çıkması, özellikle savaşta 
yıkılan emperyalist ülkelerin imarının tamamlanması ve 1958 buhra-
nından sonra, kendini şiddetle hissettirmiştir. İçeride ekonominin 
askerîleştirilmesi, üretim sürecinin çokuluslaşması ve geri-bıraktı-
rılmış ülkelerin emperyalizmin güdümü altında pazar ekonomisine 
açılması, talep yetersizliğine çare olmuyor ve sonunda kaçınılmaz 
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olarak tekeller arasında pazar elde etme savaşı sertleşiyordu. Emper-
yalizme yeni ve geniş pazarlar gerekti. Bu pazarlar dünyanın 1/3’ünü 
kaplayan ve sürdürülen soğuk savaş sonucu çeşitli ticaret kısıtlama-
larıyla geniş ölçüde emperyalist dünya pazarlarının dışına çıkan 
sosyalist ülkelerden başkası olamazdı.  

Böylece, 1969’dan itibaren “bloklar arası barış”, “yumuşama” 
gibi deyimler emperyalistler tarafından sık sık kullanılır oldu. 
Emperyalizm için barış sorunu, aslında pazar sorunudur. Emper-
yalizmin yeni pazarlar kazanmasına ve mevcut pazarları genişletme-
sine yarayacağı için barış istemektedir. Dünya ticaret hacminin 
genişlemesi ve karşılıklı anlaşmalarla emperyalistlerin sosyalist 
blokun iç pazarına girmeleri büyük önem taşımaktadır; bunun için 
gerekirse bazı tavizler de verebilir (Sovyetler Birliği’nin ABD dış 
ticaretinde en ayrıcalıklı ülke durumuna getirilmesi, Taiwan’ın kenara 
itilmesi gibi). Böylece emperyalistler önlerinde açılan bu geniş pazar 
sayesinde nispi olarak ferahlayacaklardır. Bloklar arası yumuşama 
kapitalizmle sosyalizm arasındaki mücadelenin durduğu anlamına 
gelmez; sadece mücadelede bazı biçim değişiklikleri olmuş, sosyalist 
bloka karşı uygulanan ticaret kısıtlamalarının çoğu kaldırılmış, dünya 
ticaret hacminin büyümesi sağlanmıştır.  

Sosyalist ve emperyalist blok arasında gelişen ticaretin yapısı 
çok önemlidir. Sosyalist ülkelerin ileri teknolojiye, emperyalist ülke-
lerin ise üretim sürecini rahatlatacak hammaddelere ve artı-değeri 
gerçekleştirmeye ihtiyacı vardır. Sosyalist ülkeler, emperyalistlere 
çeşitli hammaddeler satmakta, karşılığında yiyecek maddeleri, 
makineler ve işlenmiş ürünler almaktadır. Bu tür ticaretin doğal 
sonucu, bloklar arasındaki ticaret dengesinin geniş ölçüde emperyalist 
blok lehine kapanmasıdır. Örneğin, 1973’te ABD’nin Sovyetler 
Birliği ve Çin ile yaptığı ticaret ABD lehine 2 milyar dolar fazla ile 
kapanmıştır. (78)  

1969’de Comecon-AET ticaretinin yapısı incelenecek olursa: 
Makineler, kimyasal maddeler ve ulaştırma malzemeleri Comecon’un 
ithalatının % 82’sini; yiyecek, hammadeler ve yakıtlar ise ihracatın % 
60’ını meydana getirmektedir. (79)  Aynı durum Sovyetler Birliği-
ABD ticareti için de geçerlidir, tek fark ABD’nin büyük miktarda 
tarım ürünleri ihracıdır. 1973’te ABD’nin Sovyetler Birliği’ne ihracatı 
1.171 milyar dolar (809 milyon yiyecek ve içecek, 195 milyon 
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makine, 16 milyon kimyasal maddeler, 151 milyon diğerleri), ithalatı 
ise 208 milyon dolardır. (112 milyon hammaddeler, 76 milyon petrol 
ve ürünleri, 20 milyon kürk ve elmas) (80)  

Genişleyen ticaret hacmi sosyalist ülkelerin çeşitli tekellerle 
yaptıkları üretim birimleri kurma anlaşmaları düşünüldüğünde önem-
siz kalmaktadır. Bir ABD şirketiyle gübre fabrikası kurulması için 
yapılan tarihin kaydettiği en büyük anlaşma (8-20 milyar dolar) 
sadece bir örnektir. (81)  

Çin Halk Cumhuriyeti ile emperyalist blok arasındaki ticaret de 
benzer bir durum gösterir. 1950-1971 arasında Çin-ABD ticareti azdır. 
1971 Mayıs’ında ABD, Çin için konan ticaret kısıtlamalarının bir 
kısmını kaldırdı. Şubat 1972’de Nixon’un Pekin ziyaretinden sonra 
Çin-ABD ticareti genişlemeye başladı. 1971’de toplam 5 milyon dolar 
olan ticaret hacmi, 1972’de 92.3 milyon dolara yükseldi. (60 milyon 
dolar ABD’nin ihracatı) Ayrıca Çin, ABD’den 190 milyon dolarlık 
çeşitli uçaklar almış (82) ve ABD tekellleriyle üretim birimleri 
kurulması için anlaşmalar imzalamıştır.  

ABD-Çin ticaretinde tarım ürünleri önemli yer tutmaktadır. 
1972’de 60 milyonluk ABD ihracatının 33 milyonu buğday, 23 
milyonu mısır, 2 milyonunu da bitkisel yağ satışlarıdır. Şubat 1973’te 
Çin’in 78 milyon dolar değerinde pamuk aldığı açıklandı; bu 1973’te 
ABD’nin bütün dünyaya satmayı planladığının % 10’udur. İki hafta 
sonra Çin 17 milyonluk bir alım daha yaptı. (83)  

ABD ekonomisi yıllardır tarımsal ürün fazlasının sıkıntısını 
çekmektedir. ABD tarım ürünleri, AET ülkelerinin kendi tarım 
ürünlerini korumak için koydukları gümrük duvarları sonucu bu 
ülkelere girememektedir. Zaman zaman bu gümrük duvarlarının 
kaldırılması için işi açık tehdide kadar vardırmaktadır. ABD Sovyetler 
Birliğinin büyük tahıl ithalatı ile birlikte düşünüldüğünde Çin’in tarım 
ürünleri almasının ABD ekonomisinde nasıl bir ferahlama yaratacağı 
açıktır. (Örneğin, 1972’de Sovyetler Birliği ABD tarım üretiminin 
1/4’ünü satın almıştır) (84)  

Emperyalist ve sosyalist ülkeler arasında artan ticaret hacminin 
uzun dönemde sonuçları ne olabilir? Sosyalist ülkeler teknolojik 
bakımdan ilerleyecek çeşitli boş kaynaklarını değerlendireceklerdir. 
Emperyalist ülkelerin çeşitli araştırıcıları da aynı yönde düşünmek-
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tedir. Emperyalizmin krizi o dereceye gelmiştir ki kendini kurtarmak, 
ömrünü biraz daha uzatabilmek için uzun dönemde sosyalist bloku 
güçlendirmeyi göze almaktadır.  

ABD-Sovyetler Birliği ticaret anlaşmalarının feshedilmesi tica-
retin gelişimini engellemeyecektir. Sovyetler Birliği artan ticaret 
hacminden yanadır; ABD için ise sorun büyük önem taşımaktadır ve 
ABD gerekirse daha fazla taviz verecektir.  

 
IV. 

YENİ-SÖMÜRGECİLİKTE DEĞİŞİM 
 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. döneminde ortaya 

çıkan değişmelerden bizi en çok ilgilendiren geri-bıraktırılmış ülke-
lerle ilgili olanıdır.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde uygulanan yeni-sömürgecilik metod-
ları kısa sürede başlıca iki sorunla karşılaştı:  

Birincisi, halk kitlelerinin durumuyla ilgilidir. III. bunalım 
döneminde yeni-sömürgecilik metodlarıyla emperyalizm kitlelerin 
günlük somut hayatından geniş ölçüde çekilmiş, varlığını gizleye-
bilmiştir. Ancak, III. bunalım döneminde geri-bıraktırılmış ülkelerde 
uygulanan yöntemler emperyalizmin eski sorunlarını bir dereceye 
kadar çözmüş, yerine eskilerinden hiç de daha az tehlikeli olmayan 
yeni sorunlar getirmiştir. Ülkede emperyalizme bağımlı olarak yukarı-
dan aşağıya geliştirilen kapitalizm, üretici güçlerin gelişimini iç dina-
miğin doğal doğrultusundan saptırarak dışa bağımlı kılmıştır. İç dina-
miğin saptırılması sonucu kapitalizmin sürekli ve genel bunalımı 
ülkeye şiddetle yansımakta ve henüz olgunlaşmamış olsa bile ülke en 
altından en üstüne kadar sürekli kriz içinde yaşamaktadır. Geri-
bıraktırılmış ülkelerdeki sürekli kriz ve bundan kaynaklanan kitlelerin 
yüksek potansiyeli, emperyalizm için büyük tehlikedir.  

İkinci sorun, ülkedeki iç pazarın daha fazla genişletilmesi ve 
buna bağlı olarak emperyalizmle yerli hakim sınıflar arasındaki 
ittifakta meydana gelen değişimlerdir. Emperyalizm başlangıçta 
ülkedeki hakim sınıfların tümüyle ittifak kurar. Başlangıçta tekelci 
burjuvazi henüz güçsüz olduğundan feodaller ve ticaret burjuvazisinin 
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çeşitli kesimleri ittifak içinde emperyalizmin temel dayanağı olurlar. 
Zaman içinde tekelci burjuvazi emperyalizmin en gözde müttefiki 
olarak gelişir; emperyalizmle baştan bütünleşmiş olan işbirlikçi-
tekelci burjuvazi içinde, sanayi burjuvazisi ağır basar.  

Bu ağır basış iki temelden kaynaklanmaktadır:  
Birincisi, ülkede dışa bağımlı olarak kapitalizmin geliştirilmesi 

ve dayanıklı tüketim malları üreten bir sanayinin kurulması (donatım 
malları, temel bazı maddeler ve patent hakları dışardan gelir).  

İkincisi, geliştirilen kapitalizm ve genişletilen iç pazar bir süre 
sonra öyle bir seviyeye gelmiştir ki, iç pazarın hakim sınıflar 
arasındaki uyum veya pek az sürtüşme devam ettirilerek daha fazla 
genişletilmesi artık olanaksızdır. Ülkedeki feodal ilişkiler geniş ölçüde 
tasfiye edilmiş, merkezi devletin otoritesi yayılmış ve tekelci 
burujuvazi sanayi malları dağıtım örgütünü kurmuştur; artık feodaller 
ve özellikle ticaret burjuvazisinin bir kısmı iç pazarın genişlemesini 
engellemekte ve yerli tekelci burjuvazinin zararına artı-değerin bir 
kısmına el koymaktadır. Hakim sınıflar içindeki hiyerarşinin yeniden 
düzenlenmesi gereklidir; bazı sınıfların etkinliğinin azalması 
bazılarının ise tamamen silinmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeden en 
çok toprak ağaları ve aracı-tefeci zarar görür; ancak ülkenin durumuna 
göre işin ucu tarım ve büyük ticaret burjuvazisine kadar uzanabilir. 
Emperyalizmle bütünleşmiş olarak güçlenen tekelci burjuvazi içindeki 
hakim unsuru oluşturan sanayi burjuvazisi, diğer sınıflar üstünde 
etkinlik kurmaya, sömürüyü kendi lehine disipline etmeye, iç pazarın 
daha fazla gelişimini önleyen engelleri ortadan kaldırmaya çalışır.  

Sanayi burjuvazisi emperyalizmle bütünleşmiş olarak gelişti-
ğinden, ülkedeki kapitalizm gerçek bir sanayi kapitalizmi olma-
dığından, sömürüyü kısa sürede diğer sınıflar aleyhine disipline 
edecek güce tek başına sahip değildir.  

Bu durumda iki alternatif vardır:  
Birincisi, uzun dönemde diğer sömürücü sınıflarla anlaşarak, 

onların çıkarlarını da geniş ölçüde gözeterek gerekli düzenlemeleri 
yapmak; bu durumda iç pazarın genişlemesi oldukça yavaş 
olacaktır.  

İkincisi ise, tekelci sanayi burjuvazisinin kendisine (dolayısıyla 
emperyalizme) kısa süreli de olsa yeni destekler bulmasıdır, bunlar 
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orta ve küçük-burjuvazi olabilir.  
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. döneminde geri-

bıraktırılmış ülkelerde özünde reformist bir strateji uygulanmıştır. 
Ülkede kapitalizmin dışa bağımlı olarak geliştirilmesi ve gerçekleşti-
rilen bazı reformlar yerli hakim sınıfların bütünüyle birlikte 
yürütülmüştür. Günümüzde ise ülkede geliştirilen kapitalizmin ve 
genişletilen iç pazarın ulaştığı seviye, kısa dönemde iç pazarın hızla 
geliştirilmesinin sınıflar arasında uyum veya pek az sürtüşme ile 
gerçekleştirilmesini olanaksız kılmaktadır. Ülkede, aynı zamanda 
saptırılan iç dinamik sonucu en altından en üstüne kadar bütün 
alanlarda henüz olgunlaşmamış da olsa bir sürekli milli kriz içindedir. 
Artık ülkedeki kapitalizmin sosyal zıtlıkları daha az artırıcı, daha 
dengeli biçimde geliştirilmesi söz konusudur. Emperyalistler bu ikili 
amaca ulaşmak için tarım ve tarım dışı küçük üreticiliği destekle-
yeceklerdir. Bütün tarihi gelişim sürecinde küçük üreticiliği tasfiye 
etmeye çalışmış olan tekelci kapitalizm can çekişmesini biraz daha 
uzatmak için geri-bıraktırılmış ülkelerde küçük üreticiliği destekle-
yecektir.  

Bu stratejinin temelinde, tarımda ve tarım dışında (geri-
bıraktırılmış ülkelerde nüfusun çoğunluğu genellikle tarımda 
toplandığından) özellikle tarımda, küçük üreticiliğin desteklenmesi, 
onların kooperatifler ve diğer vasıtalarla örgütlenerek tekelci 
sermayeye bağlanması ve böylece küçük üreticiliğin ömrünün uza-
tılması, yani proleterleşme sürecinin yavaşlatılması yatar. Böylece 
ülkede kapitalizmin daha dengeli, sosyal zıtlıkları daha az artırıcı 
biçimde geliştirilmesi mümkün olacaktır. İşbirlikçi-tekelci burjuvazi 
ve özel olarak tekelci sanayi burjuvazisi toprak ve tarım reformu, 
vergi reformu, üretim ve tüketimin daha örgütlü şekle getirilmesini 
(kooperatifleşme) savunacaktır. Bu reformlar emperyalizmin koyduğu 
sınırlar içinde yapıldığında ona zarar değil fayda getirir.  

Böylece, tekelci sanayi burjuvazisi yüzüne ilerici ve reformcu 
maskesini takarak ve küçük üreticiliğin desteklenmesi ve örgütlen-
mesini sağlayacak reformları savunarak orta ve küçük burjuvaziyi 
yanına çekecek ve yeni uygulamaya karşı direnen hakim sınıfların 
diğer kesimlerine karşı etkin biçimde mücadele edebilecektir. 
Emperyalizm-yerli hakim sınıflar ortaklığı böylece emperyalizm-
yerli tekelci sanayi burjuvazisi ve orta ve de küçük burjuvazinin 
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desteğine dönüşecek; geri-bıraktırılmış ülkelerde reformizmin sosyal 
tabanı değişecektir.  

Bu uygulama esas olarak ülkede dışa bağımlı olarak geliştirilen 
kapitalizmin belli bir seviyeye geldiği ülkeler (Türkiye de buna 
dahildir) için geçerlidir. Emperyalizmin ülkeye geniş ölçüde girişi ve 
kapitalizmin geliştirilmesinin nisbeten geri olduğu ülkelerde küçük 
üreticiliğin desteklenmesi, kapitalizmin sosyal zıtlıklara daha az yol 
açıcı ve daha dengeli geliştirilmesi amacına yönelmiştir.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde emperyalizmin yeni stratejisi en iyi 
biçimde Dünya Bankası programı ve verilen krediler incelenerek 
anlaşılabilir. Emperyalist ülkelerin tarihinde ilk kez resmi ve sürekli 
olarak örgütlenişini temsil eden Dünya Bankası, faaliyetinin ilk 5 
yılında (1947-1952) esas olarak yıkılan emperyalist ülkelerin onarımı 
amacıyla kredi vermiştir.  

1959’da IFC ve 1961’de IDA’nın kurulması ve 1968’den sonra 
emperyalist ülkelere verilen kredilerin çok azalmasıyla Dünya 
Bankası faaliyetini tamamen geri-bıraktırılmış ülkelere yöneltmiştir.  

Bu dönemde ABD’nin ekonomik gücünün zayıflamasıyla AID 
kredileri de çok azalmış ve Dünya Bankası’ndaki oy oranları ülkelerin 
ekonomik gücüne göre ayarlandığından ABD bu örgütteki eski 
etkinliğini kaybetmiştir. ABD oylarının toplam içinde yüzdesi 
1947’de 35,07 iken, 1972’de 23,24’tür. 1972’de Dokuzlu AET’nin oy 
oranı ise 27,80’dir. (85)  Böylece, Dünya Bankası ABD’nin oy 
oranının azalmasıyla gerçek anlamda bütün emperyalistlerin çıkar-
larını temsil eden bir örgüt olmuştur.  

Dünya Bankası’nın kredilerinin birinci amacı, geri-bıraktırılmış 
ülkelerdeki bazı alt yapı tesislerini tamamlamak ve böylece iç pazarın 
genişletilmesi ve sanayi yatırımları için ilk adımları atmaktır.  

“Dünya Bankası kredilerinin büyük kısmının enerji üretimi ve 
ulaşıma ayrıldığını açıklayan bu görüş (1950), 1970’de değişmiştir 
(…) Bu konuda çok şey yapılmıştır ancak daha fazla yatırım hâlâ 
gerekmektedir.”(86)  

Dünya Bankası kredilerinin gelişiminde sadece Banka ve AID’yi 
incelemek yeterlidir. Bütünüyle sanayi kredileri veren IFC’nin rolü 
küçüktür. (30 Haziran 1971’e kadar verilen toplam kredi 19.953 
milyondur. IFC’nin payı ise 200 milyon dolardır.) (87)  
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Dünya Bankası ve IDA’nın günümüze kadar, değişik dönemler-
de geri-bıraktırılmış ülkelere başlıca amaçlarla verdikleri krediler 
incelenecek olursa: (Rakamlar toplam içindeki yüzdeyi göstermek-
tedir)  

Tarıma verilen kredilerdeki belirgin artış açıkça görülmektedir. 
1963’e kadar önemsiz olan tarım kredileri, 1974’te ulaşım için 
verilenle birlikte toplam kredilerin en büyük bölümünü oluştur-
maktadır.                       
                           1963’e kadar     1964-968     1969-1973      1974  
Tarım                  % 8,6                 % 12,3          % 20              % 22  
Endüstri (88)      % 14                   % 12             % 14              % 17,5  
Enerji                  % 35                  % 29             % 17,5            % 18  
Ulaşım                % 38                   % 29             % 25              % 22  

 
“Genel stratejide tarımın ağırlık kazanmasının nedenleri: 

İşsizliğin ve şehirleşmenin artışı ve bir dizi sosyal, politik, ekonomik 
ve teknolojik değişme ile yaratılan sorunlardır.”(89)  

Gelişimden sağlanacak faydaları özellikle toplumun fakir tabaka-
ları arasında yayacak projelere önem verilmiştir. Tarımsal kredilerin 
yapısı da önemlidir; daha önceleri kredilerin çoğunluğu genellikle 
zengin çiftçilerin işine yarayan sulama için gerekli baraj ve kanal 
yapımına ayrılmışken, şimdi de çiftçilik faaliyetlerine yönelmiştir. 
Kredilerden fakir küçük çiftçilerin faydalanmasına özellikle dikkat 
edilmektedir. 1968-72 arasında 5 hektardan az toprağa sahip olanlar 
için uygulanan tarımsal projelerin yüzdesi 17’den 50’ye, 10 hektardan 
az toprağa sahip olanlar için yüzde 37’den 67’ye çıkmıştır. Buna 
karşılık 100 hektardan fazla toprağa sahip olanlar için yüzde 17’den 
4’e düşmüştür. (90)  Bu rakamlar tarımsal kredilerin esas olarak kime 
yöneltildiğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkelerde uyguladığı bu yeni 
yöntemi ülkemize gelen bir Dünya Bankası uzmanı da doğrulamıştır:  

“Dünya Bankasının kredi dağıtımında gelir dağılımının yeni bir 
kıstas olduğunu söylemek tam doğru değil. Ancak bu intibaı veren 
olay Dünya Bankasının son guvernörler toplantısında banka başkanı 
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Mc. Namara’nın yaptığı yıllık konuşma olmuştur. Bu konuşmada 
gelişmekte olan ülkelerden büyük bir grubun gelişmenin meyva-
larından tam olarak faydalanamadıkları, bunun için gelişme politika-
sında nüfusun imkânlardan faydalanamayan kısmına yönelmiş özel bir 
gayret gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ve buna paralel olarak 
da Banka’da gelir dağılımı kriteri proje değerlendirilmesi içinde daha 
ciddi bir kriter olarak kullanılmaya başlanmıştır. ( ... ) Fakat biz 
ayrıca, Dünya Bankası’ndan nüfusun en az gelir alan % 40’ının 
durumunu incelemeye başladık, çeşitli ülkelerde ve bu grubun 
gelirinin artırılması ve gelirinin artırılması sırasında daha verimli 
olarak istihsale katılmalarını araştırma yoluna girdik. Bu, şöyle bir 
netice ortaya çıkardı: Gelişmekte olan ülkelerde tipik olarak en az 
geliri olan % 40 ya tarımda topraksız olarak, tarım işçisi olarak bulu-
nuyor, yahut, tarımdan endüstriye geçiş yeri olan inşaat sektöründe 
bulunuyor. Zaman zaman istihdam edilen bir işçi olarak, veyahut gizli 
işsiz olarak büyük şehirlerde yığılmış olarak bulunuyor.” (91)  

Emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkelerde uyguladığı bu yeni 
strateji karşısında özellikle pasifistlerimiz derin bir şaşkınlık içindedir. 
Bir yandan 12 Mart sonrasında ülkemizde oynanan oyunu doğru 
kavrayarak, eylemlerini sürdüren ve tekelci sanayi burjuvazisinin orta 
ve küçük-burjuvazinin desteğini kazanmak için oynadığı oyunu bozan 
silahlı devrim hareketine saldırırlar; diğer yandan da yeni stratejinin 
baş uygulayıcısı 11 Bakanı burjuva reformisti ya da küçük burjuva 
radikali olarak değerlendirirler. Emperyalizm sol gösterip sağ vurur-
ken pasifistlerimiz de sağlarını sollarını şaşırmışlardır!  

Ülkemizde tekelci sanayi burjuvazinin bir teorisyeni yeni 
uygulamayı sosyalist geçinenlerden daha iyi anlamıştır:  

“... ileri toplumlarda tarım en büyük boyda işletmelere dönüştü-
rülürken geri toplumlarda küçük üreticilik stratejisinin benimsenmesi, 
hiç kuşkusuz, köylülüğün siyasal etkinliğine gösterilen tepkinin 
sonucudur. Dünya Bankası araştırması, Batıda adeta bir anlayış 
değişikliğini belirtir. Toprak reformu sloganının benimsenmesi, 
yoksul üreticinin desteklenmesi, topraksız köylüye iş ve toprak 
verilmesi gibi ilkeler yakın yıllara kadar yalnız sol uygulamalar 
sayılmışlardır.”(92)  

Tarımın ve özel olarak küçük üreticiliğin desteklenmesi esas 
olarak 1968’den sonra uygulandı. Geri-bıraktırılmış ülkelerde Dünya 
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Bankası adına araştırmalar yapan Pearson Komisyonu ayrıca 
kooperatifçiliğin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. (93) 1969’dan 
itibaren geri-bıraktırılmış ülkelerin herbiri için gelişme planı hazırladı. 
Dünya Bankası başkanı yeni gelişme planının nasıl uygulanması 
gerektiğini şöyle anlatır:  

“Sonuç olarak, gelişen ekonomilerin kritik sorunu gelişim 
derecesi değil, gelişmenin niteliğidir. Hızla gelişmek isteyen bu 
ülkelerde nüfusun en fakir % 40’ı geniş ölçüde ihmal edilmiştir. O 
halde bu hükûmetlerin görevi gelişme planlarını yeniden ayarlamak ve 
böylece halklarının bu en fakir ve en kalabalık kısmının durumunu 
iyileştirmektir. Hükûmetler ekonomik gelişmeden fedakârlık yapma-
dan bunu yapabilirler. Ancak gerekli insan ihtiyaçları konusunda 
(beslenme, barınak, sağlık, eğitim, iş sahibi olmak) pek az kişiye 
yararı dokunan bazı dar ve imtiyazlı sektörlerde gerileme pahasına 
olsa bile büyüme hedefleri tespit etmeye hazır olmalıdırlar.”(94)  

“Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gücün dağılımını sağlaya-
cak toprak, vergi, kredi, bankacılık reformları gereklidir. “ (95)  

Emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkelerde uyguladığı bu yeni 
strateji değişik ülkelerde değişik biçim alır. Yeni stratejinin 
uygulanmasının demokratik görünümlü yönetim altında yapılması 
ideal olmakla beraber zorunlu değildir. Günümüzde bu yeni strateji 
Afrika ülkelerinden Brezilya’ya ve Türkiye’ye kadar değişik yönetim 
biçimlerinin mevcut olduğu pek çok ülkede uygulanmaktadır.  

Yeni stratejinin uygulanmasında şu anda iki özellik görülmek-
tedir: Birincisi, uygulama çok esnektir. Emperyalizm ülkedeki duruma 
göre, bazen reformizmin sosyal tabanının değişimi için gerekli 
uygulamalara bütün gücü ile girişmekte, bazen de tasfiye etmek ya da 
etkisini azaltmak istediği sınıflarla olan ittifakını sürdürmektedir. 
Geri-bıraktırılmış ülkelerde uygulanan yeni strateji yaygınlaşmakla 
birlikte henüz tam bir kararlılık kazanmamıştır. Kapitalizmin sürekli 
ve genel bunalımının günümüzde çok ağırlaşması ve geri-bıraktırılmış 
ülkelerdeki devrimci hareketlerin güçlenmesi ve her ülkede ortaya 
çıkabilecek beklenmeyen olaylar sonucu yeni stratejide zaman zaman 
geriye dönüşler olmakla birlikte, uzun dönemde yeni uygulama kesin-
likle ağır basacaktır. Yerli egemen sınıfların bir bölümünün direnmesi 
halinde bile bu uygulama yürütülecektir. Dünya Bankası başkanı yeni 
stratejinin emperyalizmin daha geniş pazarlar ihtiyacından çok politik 
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yönden gerekli olduğunu açıkça söylemektedir:  
“Pek az çok zengin ve ümitsiz derecede fakir pek çok olduğun-

da ve aralarındaki fark kapanmaktan çok genişlediğinden artık 
reformun politik maliyeti ve ayaklanmanın politik tehlikesi arasında 
seçim yapılması gerekir. Sosyal adalet sadece ahlâki bir zorunluluk 
değildir. Aynı zamanda politik bir zorunluluktur da.” (96)  

Emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkelerdeki yeni stratejisinin 
uygulamada ikinci özelliği, birincisine bağlı olarak, uygulamanın ülke 
çapında değil bölgesel olmasıdır. Bunun nedeni tasfiye edilmek veya 
etkisi azaltılmak istenen hakim sınıflarının bir kesiminin direnişi ve 
ülkede hızla yeni politik düzenlemelere geçişin şartlarının olmama-
sıdır. Ancak, küçük üreticiliğin desteklenmesi ve örgütlenmesi ülke 
içinde seçilmiş bazı bölgelerde geniş ölçülerde uygulanmakta, yapılan 
reformlar ve düzenlemelerle bölge halkının potansiyeli, düzene karşı 
hoşnutsuzluğu hiç olmazsa bir süre için düşürülmeye çalışılmaktadır. 
Yeni uygulama için seçilen bölgeler ya özellikle stratejik yerlerdir 
veya Guetamala ve Kolombiya’da olduğu gibi gerillaların başlıca 
faaliyet alanlarıdır.  

 
V.  

EMPERYALİZMİN YENİ BASKI, SIZMA VE  
KONTROL YÖNTEMLERİ 

 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. döneminde ortaya 

çıkan geri-bıraktırılmış ülkelerle ilgili (reformizmin sosyal tabanının 
değişmesinin yanı sıra) diğer bir olgu da; bir ülkenin belli bir bölgede 
emperyalizm adına ekonomik sızma, denetim ve müdahale görevini 
yüklenmesidir. Bu üçlü amaç, bazen Brezilya gibi tek bir ülke ile 
gerçekleştirilebileceği gibi, çeşitli ülkeler arasında da bölünebilir. 
Örneğin, Ortadoğu’da ekonomik sızma aracı Türkiye iken, denetim ve 
müdahale aracı İran’dır.  

Bazen “alt-emperyalizm” olarak adlandırılan bu olgu, temelinde 
gizli işgalin bölgesel uygulanmasıdır. Emperyalizmin tek tek ülke-
lerde ortaklıktan çekilmesinin, varlığını gizlemesinin bölgesel olarak 
genişletilmiş şeklidir. Dolayısıyla, nasıl ki, geri-bıraktırılmış ülkelerde 
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emperyalizmle bütünleşmiş sınıflarla emperyalizm arasında önemli 
çelişki olmazsa; emperyalizmle, onun adına bir bölgede sızma, 
denetim ve müdahale görevini yerine getiren ülkeler arasında 
sertleşebilecek çelişkilerden bahsetmek de (97) yanlıştır. Bunun temel 
nedeni, bu ülkelerin gelişiminin iç dinamikle olmaması, emperyalizm-
le bütünleşerek gerçekleşmiş olmasıdır.  

Toplumsal olayları çok hassas terazilerde tartarak değerlendiren, 
filanca ülkenin hareket tarzının emperyalizmin genel stratejisine 
yüzde kaç uyduğu konusunda derin analizler yapan ukalâlar hemen 
karşı çıkacaklardır. Emperyalizm ile alt-emperyalizm arasında çelişki 
olabilir, çünkü genel olarak emperyalizmle bütünleşmiş yerli hakim 
sınıflarla emperyalizm arasında çelişki olabilir. Petrol bunalımı bunun 
en açık örneğidir. Bu kadar açık örnekten sonra da oportünizme göre 
Marksist-Leninist analizin hiç gereği yoktur.  

“Emperyalizm, hammadde üreticisi ülkelere artık eskisi kadar 
kolayca söz geçirememektedir. Üretici ülkelerin çoğunun gerici 
rejimler tarafından yönetilmesi, bunların bazı emperyalist tekeller ile 
el altından işbirliği yapması, işçi sınıfının bu harekette doğrudan 
belirleyici olmaması gibi faktörler, üretici ülkelerin bu hareketinin 
emperyalizmi geriletmediği anlamına gelmez. Önemli olan, emperya-
lizmin kapitalist dünya pazarındaki tek belirleyici ve yönlendirici 
olma durumunu yitirmiş olmasıdır.”(98)  

III. bunalım döneminde emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkeler-
deki yerli hakim sınıflarla bütünleşmesi ve bu süreç içinde emper-
yalizmin en gözde müttefiki olarak tekelci burjuvazinin güçlendiril-
mesiyle I. bunalım dönemindeki emperyalizm-komprador burjuvazi 
ilişkisi; bu iki ayrı süreç birbirine karıştırılmaktadır. Komprador 
burjuvazi emperyalizmden komisyon alan bir zümre iken, işbirlikçi-
tekelci burjuvazi emperyalizmin ortağıdır. Böylece gizli işgali 
anlamamış kişiler, herhangi bir olayda işbirlikçi-tekelci burjuvaziyle 
komprador burjuvaziyi karıştırdıklarından, ikincinin özelliklerini 
birincide aradıklarından (ve tabii bulamadıklarından) işbirlikçi-tekelci 
burjuvaziyle emperyalizm arasında çelişki aramak-tadırlar. Bu görüşü 
savunanlar emperyalizmin herşeyi önceden planladığını, olayların 
mutlak hakimi olduğuna inanırlar. İşbirlikçi-tekelci burjuvazinin 
bütün hareketlerinin emperyalizm tarafından planlandığı kabul 
edilince, plandan en küçük sapma çelişki olarak değerlendirilir. 
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Aslında önemli olan ise sapma değildir, bu her zaman olabilir. Önemli 
olan bu sapmanın işbirlikçi-tekelci burjuvazi-emperyalizm ortaklığını 
tehlikeye atacak, geri-bıraktırılmış ülkelerin tamamen bağımsız 
davranması derecesine gelememesi ve gelemeye-ceğidir.  

Petrol bunalımı da geri-bıraktırılmış ülkelerde emperyalizmle 
bütünleşmiş egemen sınıflarla emperyalizm arasındaki çelişki yönün-
den değil de, emperyalist ülkeler ve özel olarak tekeller arasındaki 
çelişki yönünden değerlendirilmelidir. Petrol bunalımının emperyalist 
ülkeleri ağır biçimde etkilediğini savunanlar değişik ülkelerin farklı 
durumunu gözden kaçırıyorlar. Petrol bunalımı Japonya ve Batı-
Avrupa’yı ağır biçimde etkilerken, ABD’yi daha az etkilemiş ve 
böylece ABD’nin nispi üstünlüğünü artırıcı yönde etkide bulun-
muştur.  

Petrol bunalımı bizzat ABD merkezli tekeller arasında kârın 
yeniden dağılımına yol açmıştır. Petrol bunalımı ve daha önceden beri 
emperyalist ülkelerin ekonomilerinde gözlenen durgunluk birlikte 
düşünüldüğünde, şirket kârları arasındaki büyük farklılaşma tamamen 
anlaşılır. ABD’de 1973’ün ikinci çeyreği ile 1974’ün aynı döneminde 
başlıca şirketlerin kârları sırasıyla % 61.6, % 57.4, % 74.7 düşüş 
göstermiştir. Buna karşılık petrol, demir ve çelik, kimyasal maddeler, 
kâğıt ve ürünleri, yiyecek maddeleri imal eden şirketlerin kârları 
artmıştır (özellikle petrol şirketlerinin). İnceleme konusu olan 47 
büyük şirketten 36 tanesinin kârları bu dönemde artış göstermiştir. 29 
şirketin kârlarındaki artış yüzdesi de yıllık enflasyon oranının (% 10) 
üzerindedir (gerçek artış). Bu durum buhranın şimdilik sadece tüketim 
malları (özellikle dayanıklı tüketim malları) sektöründe etkili olduğu 
ve şirket kârlarının yeniden dağılımına yol açtığını açıkça 
doğrulamaktadır.  

Artan petrol fiyatları sonucu üretici ülkelerde biriken mali 
kaynaklar da emperyalizmle daha ileri düzeyde bütünleşme amacıyla 
kullanılmaktadır. Petrol gelirleri emperyalist ülkelerin devlet 
tahvillerine, şirketlerin hisse senetlerine yatırılmaktadır. Dünya 
Bankası 1973-74’de İran, Kuveyt, Libya ve Abu Dhabi’den 461 
milyon dolar kredi almıştır. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Oman ile de 
bu konuda anlaşma yapılmıştır. (99)  ABD’nin 1974’de sattığı 8.5 
milyar dolarlık silahın 7 milyarlık kısmı Orta-Doğu ülkeleri tarafından 
satın alınmıştır. (4 milyarı İran tarafından) (100)  
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SONUÇ  
 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. döneminin başlıca 

özellikleri şunlardır:  
1) Emperyalist sistem ABD hegemonyası altında bütünsellik 

kazanmıştır. Aslında II. bunalım döneminde ortaya çıkan bütünleşme 
sonucu özellikle 1945-58 arasında emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkiler çok hafiflemiştir. 1958-71 döneminde ise ABD’nin mutlak 
üstünlüğü çeşitli zorlamalarla sürdürülmüş, mutlak üstünlük nispi 
üstünlüğe dönüşmeye başlamıştır.  

2) Özellikle 1958 buhranından sonra ABD sermayesi diğer 
emperyalist ülkelere yoğun biçimde akmış, uluslararası işbölümünün 
artışı ve çokuluslu şirketlerin ortaya çıkışı hızlanmıştır.  

3) Ekonomiye artan oranda devlet müdahalesi ve ekonominin 
askerîleştirilmesi, üretim sürecinin çokuluslaşması ve yeni-sömürge-
cilik metodları sonucu, emperyalist ülkelerde ekonominin devrevi 
hareketi iki aşamaya inmiştir. Ekonomik buhranın şiddeti azalmış, 
buna karşılık süreklilik kazanmış; sürekli ve genel bunalımın 
ekonomik bunalımdan etkilenmesi geçmişe göre azalmıştır.  

4) Sosyalist bloka karşı yürütülen soğuk savaş sonucu dünyanın 
1/3’ü emperyalist ticaret ve yatırım alanı dışına çıkmıştır.  

5- Geri-bıraktırılmış ülkelerde uygulanan yeni-sömürgecilik 
metodları ile emperyalist işgal gizlenmiş, kapitalizm yukardan aşağıya 
geliştirilerek iç pazar genişletilmiştir. Emperyalizm bu süreç boyunca 
başlıca yerli hakim sınıfların tümüyle ittifak kurmuştur.  

III. bunalım dönemi, II. dönemden kaynaklanan özelliklerin 
bütün boyutlarıyla geliştiği, II. dönemdeki sürekli gerilemenin bütün 
şiddetiyle kendini hissettirdiği bir dönem olmuştur.  
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III. bunalım dönemi içinde ortaya çıkan başlıca değişimler 
şunlardır:  

 
1- Emperyalist blok içinde ABD hegemonyası, ABD’nin nispi 

üstünlüğüne dönüşmüştür. Bu durum, emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkileri şiddetlendirmiş, emperyalist blokun sosyalist ülkeler ve 
ulusal kurtuluş savaşlarına karşı bütünleşmesi, birlikte hareket etmesi 
zorlaşmıştır. Bütünleşme-çelişki diyalektiğinde birinci yön günümüz-
de de egemendir; ancak ikinci yönün etkisi geçmişe göre artmıştır.  

2- Şiddetli ekonomik buhranlara karşı alternatif olarak uygulanan 
enflasyon silahı geri tepmiş, enflasyon ekonomik hayatı alt-üst edecek 
derecede yükselmiş, buhran veya enflasyon ikilemi kaybolmuştur. 
Ancak, önceden de belirtildiği gibi ekonomik buhranın şiddetini 
azaltmak için kullanılan tek yöntem enflasyonist politika değildir. 
Ekonominin askerîleştirilmesi, büyük devlet müdahalesi, üretimin 
çokuluslaşması ve yeni-sömürgecilik metodlarının da buhranın 
şiddetinin azalması, ancak süreklilik kazanmasında önemli etkileri 
vardır. Emperyalizmin içine girdiği son ekonomik buhrandan da 
anlaşılacağı gibi, buhran iki aşamalı cycle teorisine uygun olarak 
oldukça yavaş gelişmektedir. Ancak şiddetli buhranlara karşı alternatif 
olarak kullanılan yöntemlerin (özellikle ekonominin askerîleştiril-
mesinin ve enflasyonist politikanın) geçmişe göre geçerliliklerini 
yitirmesi durgunluk döneminin etkilerini şiddetlendirmiştir. Buna 
artan enflasyon sonucu metropollerde tekellerle halk arasındaki 
çelişkinin keskinleşmesi de eklenmelidir.  

3- Sosyalist ülkelere karşı uygulanan ticaret kısıtlamalarının 
kaldırılmasıyla emperyalist ve sosyalist blok arasındaki ticaret ve 
yatırım hacmi büyümüş, dünya pazarı emperyalizm açısından önemli 
ölçüde genişlemiştir.  

4- Yeni-sömürgecilik metodlarında meydana gelen değişim 
başlıca iki temele dayanır:  

Birincisi, geri-bıraktırılmış ülkelerde iç pazarı daha da genişlet-
mek ihtiyacıdır.  

İkincisi ise, potansiyel tehlikedir; henüz yeterince örgütlenmemiş 
ve kitleler içinde yayılmamış da olsa, oluşum halindeki anti-
emperyalist, anti-oligarşik mücadeledir. Ülke, henüz olgunlaşmamış 
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da olsa sürekli bir millî kriz içinde bulunduğundan, doğru yöntemlerle 
yürütüldüğünde bu mücadele kitleler içinde büyük yankılar 
yaratmaktadır. Yeni-sömürgecilik metodlarında ortaya çıkan başlıca 
değişim emperyalizmin ülkedeki müttefiklerini değiştirmesi ve 
özellikle tarımda küçük üreticiliğin desteklenmesidir. Küçük üretici-
liğin desteklenmesi ve örgütlenerek tekelci sermayeye bağlanması 
meselenin kilit noktasıdır. Böylece, emperyalizm bir taşla üç kuş 
vuracaktır.  

Özellikle tarımda küçük üreticiliğin desteklenmesiyle proleter-
leşme sürecinin yavaşlatılması; küçük mülkiyetin desteklenerek (ve 
her türlü propaganda aracı da kullanılarak) kırlarda gericiliği yaygın 
hale getirmek. Böylece, geri-bıraktırılmış ülkelerdeki potansiyel 
tehlike azaltılacaktır.  

Küçük üreticiliğin desteklenmesi ve örgütlenmesiyle artı-değerin 
bir kısmına tekelci burjuvazinin zararına el koyan tefeci bezirganın 
tasfiyesi kolaylaşacaktır. Üretim ve tüketimin daha örgütlü hale 
getirilmesiyle iç pazar genişletilecektir.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde diğer sömürücü sınıfların bir kısmı-
nın tasfiyesi, diğerlerinin etkinliklerinin azaltılmasıyla, emperyalizm-
yerli hakim sınıflar ittifakı esas olarak emperyalizm-tekelci sanayi 
burjuvazisi ittifakına dönüşecektir. Ancak ülkedeki kapitalizm gerçek 
sanayi kapitalizmi olmadığından, emperyalizmle bütünleşmiş tekelci 
sanayi burjuvazisi sömürüyü kısa sürede diğer sınıflar aleyhine 
disipline edecek güce sahip değildir. Bu nedenle küçük üretimi 
destekleyerek toprak reformu, aracı-tefecilerin tasfiyesi, vb. gibi 
reformları kendi çıkarına uyan biçimde savunarak tekelci sanayi 
burjuvazisi orta ve küçük burjuvazinin desteğini kazanmaya çalışır.  

Orta ve küçük-burjuvazinin desteği kazanılsa bile uzun süreli 
olamaz; çünkü bu sınıflar da tekelci burjuvazi tarafından sömürülürler. 
Ancak kısa dönemde de olsa diğer sınıfların sindirilmesi, bazı sarı 
reformların gerçekleşmesi için bu destek büyük önem taşır.  

Kapitalizmin dışa bağımlı olarak gelişiminin belli bir seviyeye 
geldiği ülkelerde uygulanmaya çalışılan bu yeni strateji, ülkemizdeki 
son dört yılın anlaşılması bakımından büyük önem taşır. Okuyucu 12 
Mart sonrasında gerçekleştirilmek istenen sınıflar ittifakının geri-
bıraktırılmış ülkelerde uygulanan yeni stratejiye uygunluğunun ve 
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CHP programı ile Dünya Bankası programının arasındaki benzerliğe 
dikkat etmelidir.  

5- III. bunalım döneminde alt-emperyalizm ve gizli işgalin 
bölgesel olarak da uygulanması belirgin biçimde ortaya çıkmıştır.  

III. bunalım dönemi içinde dünya pazarlarındaki önemli bir 
genişlemeyle nisbeten ferahlayan emperyalizm (sosyalist blokla 
yapılan ticaretin artması da sürekli bir çözüm değildir) diğer bütün 
yönlerden sıkışmıştır. Bunun nedeni II. yeniden paylaşım savaşından 
sonra emperyalizmi yaşatmak, ömrünü uzatmak için başvurulan çeşitli 
yöntemlerin veya olayların zorunlu sonucu ortaya çıkan ilişki, sömürü 
ve müdahale biçimlerinin emperyalizmin sorunlarına kısa dönemde 
çözüm getirmesi, uzun dönemde ise yetersiz kalmasıdır.  

Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerin şiddetlenmemesi, 
şiddetli ekonomik buhranlardan kaçınılması, geri-bıraktırılmış 
ülkelerde pazarın daha fazla genişletilmesi ve potansiyel tehlikenin 
azaltılması, emperyalizmin bölgesel savaşlara eskiden olduğu gibi 
doğrudan karışmaması gerektiği; bütün bu sorunların yine kısa 
dönemli çözümleri, yeni metodları gerektirir. Böylece emperyalist 
sistemin bir bütün olarak işleyişinde değişimler ortaya çıkar. 
Günümüz emperyalizmin III. bunalım döneminin özelliklerinin 
olgunlaştığı, yerini yeni özelliklere bırakmaya başladığı bir geçiş 
dönemidir. Ancak bu yeni özelliklerden kaynaklanan yeni ilişki, 
sömürü, egemenlik ve müdahale biçimleri, kısacası sistemin bir bütün 
olarak yeni işleyiş biçimi tam anlamıyla belirginleşmemiştir. Bu 
nedenle bu değişimler üzerinde daha detaylı incelemelere girişmek 
şimdilik spekülasyondan başka birşey olmaz.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DEVRİM STRATEJİSİ 

 
 
Türkiye devriminin acil sorunları açısından önemli olan gerilla 

savaşının ileri aşamalarında şu veya bu tip eylemin daha iyi olacağını 
tartışmak değildir. Türkiye ve dünya devrimci pratiği bize asıl önemli 
olanın, Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni yürütecek bir örgütün 
nasıl kurulacağı, ne zaman ve nasıl eyleme geçeceği, kitlelere nasıl 
ulaşabileceği ve değişik şartlar altında nasıl davranacağı olduğunu 
göstermektedir. Latin-Amerikalı bir devrimcinin sözleriyle:  

“Bizim asıl eksiğimiz, kurtuluş hareketinin silahlı yada silahsız 
şekilleri arasında gerçek bir süreklilik bağı kuracak ve muhtemel bir 
geçici bozgun önünde (gördük böyle bir bozgunu) nasıl 
katlanacağımızı öngörmeye imkân verecek bir plan bütünüdür.”(101)  

Bu plan bütününün hazırlanması ve uygulanması ancak Politik-
leşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin temel kavramlarının iyi anlaşılma-
sından sonra mümkündür.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin temel tezlerinin anlaşıl-
ması, emperyalist sistemin bir bütün olarak işleyiş biçiminin iyi 
anlaşılmasının yanı sıra, dünya devrimlerinin de tarihsel bir incelen-
mesini gerektirir. 20. yüzyılın başından beri gerçekleşen devrimler 
genel hatlarıyla üçe ayrılabilir: Rus Devrimi, Çin Devrimi ve Küba 
Devrimi. Bu üç devrimin de genel özellikleriyle incelenmesi, gerçek-
leştirildikleri dünya ve ülke şartlarının açığa çıkartılması gerekir.  

Oportünizmin karakteri gereği bir yandan Marksist terminolojiyi 
kullanıp doğru şeyler söylüyor gibi görünmeye çalışırken, diğer 
yandan da teorinin özünü tahrif eder. Ancak onun devrimci hareketi 
yanlış yönlere sürükleyebilmesi için bu yeterli değildir. Kendine 
Marksist ustalar arasında bir dayanak noktası bulması, yani 
söylediklerini kanıtlayabilecek geçmişte söylenmiş ve yapılmış 
fikirler ve eylemler bulması gerekir. Oportünizm, bu amaçla, 
diyalektik materyalizmi tahrif eder; zaman ve mekânı göz önüne 
almadan geçmiş devrimlerde başka şartlar altında gerçekleşmiş 
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uygulamalara dört elle sarılır; onları kendi sapmasına dayanak 
yapmaya çalışır. Devrimlerin tarihsel incelenmesi oportünizmin 
maskesinin düşürülmesi açısından da önemlidir.  

 
I. 

RUS DEVRİMİ 
 
Rus Devrimi, demokratik devrimin tamamlanmadığı ülkelerde 

birinci görevin bu devrimi gerçekleştirmek olduğunu, demokratik 
devrimin kesintisiz devrim süreci içinde hızla sosyalist devrime 
dönüştürülmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Demokratik 
devrimde sınıflar mevzilenmesi, devrimin gerçekleştirilmesi sosyalist 
devrime dönüşüm, emperyalizmin farklı bunalım dönemlerinde farklı 
ülkelerde değişik yöntemlerle gerçekleştirilir.  

Rusya, kapitalizmin zayıf da olsa iç dinamikle geliştiği, 
dünyanın en büyük altı sömürgeci ülkesinden birisidir. Rusya’nın, 
Lenin’in deyişiyle, feodal emperyalist bir ülke olması ve I. bunalım 
döneminin özellikleri Rus Devriminin genel gelişim çizgisini belirler.  

Rus Devriminde önder ve temel güç proletaryadır, köylülük 
yedek güçtür. Proletarya, feodal büyük toprak sahipleri dışında bütün 
köylülüğü yanına alarak demokratik devrimi yapar (demokratik 
devrim programı işçi-köylü ittifakının sağlanmasında temeldir). 
Demokratik devrim sonucu köylülük içinde sınıfsal farklılaşma artar; 
işçi sınıfı köylülüğün proleter, yarı-proleter unsurlarını hatta küçük 
köylülüğü de yanına alarak sosyalist devrimi gerçekleştirir. İşçi sınıfı 
ve müttefiklerinin iktidarı alabilmesi için demokratik devrimin 
tamamlanmış olması zorunlu değildir; demokratik devrim bu iktidar 
altında tamamlanır. (102)  

Rus Devrimi’nin temel gelişim çizgisini belirleyen şartlar 
devrimin şehirden kıra doğru bir rota takip etmesini gerektirir. 
Rusya’da kapitalizm esas olarak birkaç büyük şehirde gelişmiştir, 
devrimin önder ve temel gücü proletarya çoğunlukla bu şehirlerde 
toplanmıştır. İç düşmanın (burjuvazi ve Çarlık) ve devrimin en güçlü 
olduğu yer şehirlerdir. Burada düşmana indirilecek darbe ülkenin 
geri kalan kısmında devrimin gelişimini belirler. Devrim şöyle bir 



 303 

gelişim izler: İşçiler ve aktif politikaya çekilen ordu, burjuvazi ve 
Çarlığı devirir. Burada önemli olan köylülüğün şehirlerdeki yeni 
iktidarı benimsemesidir. İşçi sınıfı devrimci bir programla köylülüğün 
karşısına çıkar ve onun desteğini kazanır. Lenin bu devrim anlayışını 
en özlü biçimde şöyle belirtir:  

“Nüfusun çoğunluğunu kendi tarafına kazanmak için proletarya 
önce burjuvaziden iktidarı almalıdır.”(103)  

Büyük merkezlerde düşmana indirilen darbe, köylülüğün de 
desteği kazanılınca, devrimin kırlardaki gelişimini belirler. Şehirlerde 
gerçekleştirilen devrim kırlara götürülür. Şehirlerde yönetimin ele 
geçirilmesi, iç düşman oldukça zayıf olduğundan kolaydır. 
Emperyalist ülkelerin paylaşım savaşı sırasında gerçekleşen devrim, 
böylece geçici bir süre iç düşmanı dış düşmandan ayırır.  

Rus Devrimi’nin başarıya ulaşmasının temelinde, emperyalist-
ler arasındaki zıtlıkların kesinlikle askerî plana yansıyacağı, 
devrimin başlıca darbesinin indirildiği ve devrimin ülke içinde 
yayıldığı (kırlara götürüldüğü) dönemde dış müdahalenin olmaması 
gerçeği yatar. Nüfusun çoğunluğunu kazanmak için önce iktidarı 
almak görüşü ancak bu şartlar altında geçerlidir. Rus Devrimi bir 
bakımdan klâsik anlamda işleyen emperyalistler arası eşitsiz gelişim 
kanununun ürünüdür. Kırlardaki sınıf mücadelesi işçi sınıfının 
yönlendirici gücü oluşturduğu işçi-köylü iktidarı altında hızlandırılır; 
geniş köylü kitleleri sosyalizmin saflarına kazanılır, şehirlerden sonra 
kırlarda da Sovyet iktidarı pekiştirilir. Ancak bu aşamadan sonra 
gerçekleşebilen dış müdahale ise artık sağlamlaştırılmış Sovyet 
iktidarını yıkamaz.  

Bütün pasifistlerin, emperyalistler arası III. yeniden paylaşım 
savaşının mutlak çıkacağını savunmalarının, “savaş olmayacağına 
göre, eskisi gibi tek tek ülkelerde devrim olması imkânsızdır” (104) 
görüşünü savunduğumuzu ispatlamaya çalışmalarının nedeni şimdi 
anlaşılıyor. Yeniden paylaşım savaşı sayesinde ülkemiz şimdiye kadar 
görmediği bir krizin içine düşecek, bu kriz devrim için gerekli şartları 
olunlaştıracak ve hazır emperyalistler birbirleriyle uğraşırken onlar da 
fırsattan istifade ederek birkaç büyük şehirde iktidarı alıvereceklerdir!  

Böylece TSİP oportünizminin ikili teorik temeli tamamen açığa 
çıkmıştır: Emperyalizmin sürekli ve genel bunalımını ekonominin 
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devrevi hareketine indirgemek ve emperyalistler arasında III. yeniden 
paylaşım savaşının mutlaka çıkacağını savunmak. Teorinin temelinde 
yapılan bu ikili tahrifat, bütün pasifist devrim teorisinin kuruluşu için 
yeterlidir. TSİP pasifistleri geçen dört yılda oportünizmi gerçekten 
bilimsel olarak incelemişler, pasifizmin günümüzdeki teorik 
temellerini açıklığa kavuşturmuşlardır. Böylece PDA gibi oportünizmi 
iyice incelemeden ortalığa teoriler sürme hatasına düşmediler, 
yüzeysel tahrifatlar yerine teorinin özünü tahrif ettiler. Böylece 
görünüşte doğru şeyler söylüyor, derin tahliller yapıyor görünmeyi 
başarabildiler. Yapılan bazı incelemelerin gerçekten de doğru olması 
(aslında temel çürük olduğundan bu hiç birşey ifade etmez), onlara 
pasifizmlerini hiç olmazsa teorik yönden oldukça gizleme olanağı 
sağladı. Ama artık çok geç! Silahlı mücadele geçmişte Türkiye 
devrimine damgasını vurmuştur. TSİP oportünistleri geç kaldılar. 
1960’larda bu bilimsellikle epey kadro toparlayabilirlerdi ama bugün 
artık bu olanaksız. Pek çok samimi devrimci TSİP pasifizminin teorik 
temellerini kavrayamadıkları halde bugün silahlı mücadelenin 
saflarında yer alıyor.  

 
II.  

ÇİN DEVRİMİ 
 
Çin, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir ülkedir; bu, Çin 

Devrimi’nin rotasını Rus Devrimi’nden ayıran başlıca özelliktir. 
Çeşitli emperyalist ülkeler Çin’de kendilerine bağlı “Çin’in bir 
ucundan diğerine, ticari limanlardan uzak iç bölgelerine kadar 
uzanan bir komprador ve tüccar-tefeci sömürü şebekesi kurmuş-
lardır.” (105)  Liman şehirlerinde kapitalizm, dışa bağımlı olarak 
geliştirilirken, ülkenin iç kısmında feodal düzen geniş ölçüde 
egemendir. Emperyalist ülkeler Çin’de kendi sömürülerini emniyet 
altına almak için belli bölgeleri işgal etmişlerdir.  

“Feodalizme karşı, feodal sopa ile sömürülen halkın, özellikle 
hemen hemen serf statüsünde olan köylülerin -çelişkiler çok keskin- 
spontane patlamalarını ve isyanlarını örgütleyen proleter devrimcilerin 
mücadelesini komprador burjuvazi-feodal mütegallibe yönetimi -zayıf 
merkezi otorite- engelleyemez duruma geldiği zaman -ki çoğu zaman 
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pratikte böyle oldu- emperyalist işgal açık şeklini alıyordu. Zaten bu 
ülkelerde emperyalist devletler, ticari işlerini güven altında tutmak, 
öteki emperyalist ülkelerin kendi pazarlarına el atmalarını engellemek 
için stratejik yerlerde, özellikle limanlarda ve ana haberleşme 
merkezlerinde askerlerini bulundurarak fiili kontrolü elinde 
tutmaktaydı. Zaten ülkenin stratejik merkezlerinde emperyalizmin fiili 
durumu mevcuttu.”(Kesintisiz Devrim II-III)  

Böylece, Çin devrimcilerinin karşısında, devrim sürecinin 
gelişiminde uzun süre Rusya’da olduğu gibi yerli hakim sınıflar değil, 
emperyalist ülkeler vardır. Emperyalist ülkeler birleşik olarak ya da 
tek tek Çin’e müdahale etmekte yada devrimci mücadeleyi bastırmak 
için komrador burjuvazi-feodal mütegallibe yönetimine geniş ölçüde 
yardım etmektedir.  

Çin Devrimi’nin karşısında başlangıçtan itibaren düşman olarak 
sadece yerli hakim sınıflar değil, şartlara göre bütün olarak ya da tek 
tek emperyalist ülkelerin bulunması Çin Devrimi’ne Rus 
Devrimi’nden oldukça değişik karakter kazandırmıştır. Devrim, bu 
derece güçlü düşman karşısında, onların sıkı kontrolü altında bulunan 
şehirlerde değil, ancak uzun bir süre içinde kırlık bölgelerde 
hazırlanabilir.  

“Çin’in dengesiz siyasal ve ekonomik gelişmesi, devrimin de 
dengesiz gelişmesine yol açmaktadır. Kural olarak, devrim önce karşı-
devrimci güçlerin nispi olarak zayıf olduğu yerlerde başlar, gelişir ve 
zafere ulaşırken, onların kuvvetli olduğu yerlerde ya henüz 
başlamıştır, ya da çok yavaş gelişmektedir.”(106)  

Halk Savaşı’nın devrimde zorunlu bir durak oluşu, ülkedeki 
üretim ilişkilerinden değil, emperyalizm olgusundan kaynaklanır. 
Üretici güçlerin gelişim seviyesi ve kapitalizmin sürekli ve genel 
bunalımının değişik dönemlerinde taşıdığı özelliklerin ülkeye 
yansıması ve ülkenin diğer özellikleri Halk Savaşının ara aşamalarını 
belirler. “Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup”ta bu olgu şöyle 
tespit edilmiştir:  

“Leninizmin dünyanın sömürge ve yarı-sömürge ülkeleri için 
öngördüğü devrim teorisi, işçi sınıfının önderliğinde köylü ordusunun 
Halk Savaşıyla kırlardan şehirlerin kuşatılması teorisidir.  

Biz, hiçbir sömürge ve yarı-sömürge ülkenin, kıtanın veya 
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bölgenin Leninizmin bu evrensel ilkesini geçersiz kılabilecek kendine 
özgü şartlar taşıdığını kabul etmiyoruz. Mahalli, tarihi, gelenek, 
görenek ve üretici güçlerin gelişme seviyesi, sadece Leninizmin 
evrensel devrim teorisinin taktiklerine yön verecek unsurlardır. Bu 
farklılıklar her ülkenin devrim stratejisinin kendine özgü ara 
aşamalarının niteliklerini biçimlendirir.”  

Çin Devrimi’nin kırlarda, büyük emperyalist güçlerden uzakta 
gelişmesi, belli bölgelerde zafere ulaşarak kurtarılmış bölgelerde Kızıl 
Politik İktidarı kurması, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının 
Çin’e yansıma biçimiyle ilgilidir. Çin’de evrim ve devrim 
aşamalarının iç içe girmelerine ve sürekli bir milli krizin varlığına 
temel olan unsur, sadece ülkenin iç dinamiğinin saptırılması ve dışa 
göre belirlenmesinde yatmaz. Emperyalist ülkeler kapitalizmi esas 
olarak başlıca şehirlerde kendi amaçlarına uygun geliştirirler. Bunun 
dışında Çin’in bir ucundan diğer ucuna kadar örgütlenen tüccar-tefeci 
sömürü şebekesi, feodalizmi bir ölçüde çözmüş olmasına rağmen 
hakim üretim biçimi feodalizmdir. Ülkenin iç kısımlarında kapitalizm 
pek az gelişmiştir, ülkede bütünleşmiş bir kapitalist ekonomi değil, 
bölgesel tarım ekonomisi hakimdir. Bu durumda ülkede kapitalizmin 
yukarıdan aşağıya dışa bağımlı olarak geliştirilmesi ve ülkenin 
tümünün pazar ekonomisine açılması ve üretici güçlerinin gelişiminin 
çarpıtılması, ülkede henüz olgunlaşmamış da olsa milli krizin varlığı 
için birincil etken olamaz. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımı 
Çin’e bu ülkelerle çıkarları ortak hakim sınfların çeşitli klikleri 
arasında çekişme biçiminde yansır. İç dinamiğin çarpıtılması ve dışa 
göre belirlenmesi milli krizin varlığında ikincil bir etkendir.  

Görüldüğü gibi, sömürge ve yarı-sömürge veya geri-bıraktırıl-
mış ülkelerde sadece henüz olgunlaşmamış da olsa sürekli milli 
krizin varlığını bilmek yetmez; bu krizin kapitalizmin sürekli ve 
genel bunalımının hangi biçimde ülkeye şiddetle yansıması sonucu 
ortaya çıktığını da bilmek gerekir.  

Böylece, Çin’de devrimci hareket düşman güçleriyle çevrilmiş 
bölgelerde kızıl iktidarı kurabilmiş ve yaşatabilmiştir. Mao, bu 
olağanüstü olayı şu nedene bağlar:  

“Çünkü bu olağanüstü olay, yine başka olağanüstü bir olayın 
varlığıyla, Beyaz Rejimin savaş içinde bulunmasıyla gerçekleşebilir. 
... bu savaşlar da, bölgesel tarım ekonomisinin (bütünleştirilmiş 
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kapitalist ekonomi değil) ve bölmek ve sömürmek için etki alanlarını 
belirlemeye çalışan emperyalist politikanın sonucudur.”(107)  

Bu şartlar altında Çin’de devrimci mücadele karşı-devrimin 
baskısının zayıf olduğu bölgelerde hızla zafere ulaşır, kurtarılmış 
bölgelerde kızıl politik iktidar kurulur.  

“Böyle düşmanlar karşısında devrimci üs alanları sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Çin’in kilit şehirleri uzun süredir güçlü emperyalistler ve 
gerici müttefiklerince işgal edilmiş olduğundan devrimci sınıfların, 
şehirleri köylük bölgelere saldırı için kullanan hain düşmana karşı 
savaşmak için geri kalmış köyleri ileri, pekişmiş üs alanlarına, 
devrimin büyük askeri, siyasi, iktisadi ve kültürel kalelerine 
dönüştürmeleri ve bu şekilde giderek uzun süreli mücadele yoluyla 
devrimin tam zaferini sağlamaları zorunludur.”(108)  

Devrimde Halk Savaşı’nın zorunlu bir durak oluşu sonucu 
devrimde sınıfların mevzilenmesi değişir. İşçi sınıfı, Rus devriminde 
olduğu gibi temel ve önder güç değildir; köylülük temel güçtür. 
Proletaryanın önderliğinin niteliği ideolojiktir.  

Böylece sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde emperyalizm 
olgusundan doğan ve devrimde zorunlu bir durak olan Halk Savaşı, 
emperyalizmin II. bunalım döneminin ve Çin toplumunun özellikleri 
sonucu değişik aşamalardan geçerek zafere ulaşmıştır.  

Sonuç olarak:  
1) Köylülerin kendiliğinden gelme isyanları örgütlenerek, 

kitlelerin kısa sürede, o dönemde mücadelenin başlıca şekli olan 
gerilla savaşına geniş ölçüde katılmaları sağlanmıştır. Çin Devrimi’ 
nde Öncü Savaşı yoktur.  

2) Kurtarılmış bölgeler kırlarda mücadelenin başlamasından 
kısa bir süre sonra kurulabildiğinden ve dar da olsa bazı bölgelerde 
kızıl politik iktidar sonuna kadar korunabildiğinden Çin Devrimi’ 
nde mücadelenin başlangıcından itibaren temel örgütlenme biçimi 
Sovyet tipi kitle örgütlenmesidir. Beyaz rejim sürekli derin çelişki 
içinde olduğundan kurtarılmış bölgelerin kurulabilmesi için 
düşmana ülke çapında ağır bir darbenin indirilmesi zorunlu 
değildir.   
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III. 
III. BUNALIM DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE 

BUNUN GERİ-BIRAKTIRILMIŞ ÜLKELER 
DEVRİMİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ 

DEĞİŞİKLİKLER 
 
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. döneminde, 

önceden de açıklandığı gibi, sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde 
kapitalizm yukarıdan aşağıya dışa bağımlı olarak geliştirilir ve ülke 
geniş ölçüde pazar ekonomisine açılır. Kapitalizm ülkede hakim 
üretim biçimi haline gelir. Ancak gelişen kapitalizm iç dinamikle değil 
de, iç dinamik saptırılıp dışa bağımlı kılınarak geliştiğinden, ülke 
üretim ilişkileriyle klâsik kapitalist üretim ilişkileri, ülkedeki 
kapitalizm ile klâsik kapitalizm tarzı birbirinden farklıdır. Bu farkı 
belirtmek amacıyla emperyalist-kapitalist ya da emperyalist üretim 
ilişkileri deyimi kullanılır. Emperyalist üretim ilişkileri kavramını 
eleştiri konusu yapmak (109) ise, meselenin özünün iyi anlaşılma-
dığını gösterir.  

III. bunalım döneminde, sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde 
kapitalizmin dışa bağımlı olarak geliştirilmesi süreci içinde 
emperyalizmin en gözde müttefiki olarak yerli tekelci burjuvazi 
güçlendirilir. Ancak gelişen tekelci burjuvazi iç dinamikle değil de, 
emperyalizmle baştan bütünleşmiş olarak geliştiğinden, emperyalizm 
III. bunalım döneminde aynı zamanda içsel olgu haline gelmiştir.  

III. bunalım döneminde emperyalist ülkeler arasındaki bütünleş-
me ve önceden açıklanan diğer nedenler sonucu, emperyalist ülkeler 
arasındaki çelişkiler fazla keskinleşmemekte, mücadele askerî plana 
yansımamaktadır. Emperyalist ülkeler arasındaki bu bütünleşme geri-
bıraktırılmış ülkelere de yansımış ve emperyalist ülkelerle bütünleş-
miş hakim sınıfların çeşitli klikleri arasındaki çelişkiler de yumuşa-
mıştır. Artık II. bunalım döneminde Çin’de olduğu gibi, emperyalist 
ülkeler arasındaki sert çelişkilerin sömürge ülkeye, hakim sınıfların 
çeşitli klikleri arasındaki savaş biçiminde yansıması kaybolmuştur. 
Ayrıca, ülke içinde kapitalizmin geliştirilmesine paralel olarak mahalli 
otoriteler kırılmış, kapalı üretim birimleri pazara açılmış ve bunun 
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sonucu güçlü bir merkezi devlet otoritesi kurulmuş yada var olan daha 
da güçlendirilmiştir.  

“Ülke içinde pazarın genişlemesine paralel olarak şehirleşme, 
haberleşme ve ulaşım çok gelişmiş ve ülkeyi ağ gibi sarmıştır. Eski 
dönemlerdeki halkın üzerindeki zayıf feodal denetim (emperyalizmin 
fiili durumu ülke çapında değil ticari merkezlerde ve ana haberleşme 
yerlerindeydi) yerini çok daha güçlü oligarşik devlet otoritesine 
bırakmıştır. Oligarşik devletin ordusu, polisi ve de her türlü pasifikas-
yon ve propaganda araçları ülkenin her köşesinde egemenliğini 
kurmuştur.”(Kesintisiz Devrim II-III)  

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının III. döneminde geri-
bıraktırılmış ülkelere yansıma tarzı değişmiştir. Artık sürekli 
bunalımın I. ve II. dönemde olduğu gibi sömürge ülkelere şiddetle 
yansımasında ve ülkede henüz yeterince olgunlaşmamış da olsa 
sürekli bir milli krizin ortaya çıkmasında birinci unsur, hakim 
sınıfların kendi aralarında parçalanmaları ve sık sık savaşa girmeleri, 
ikincil unsur ise ülkenin iç dinamiğinin çarpıtılıp dışa göre 
belirlenmesi değildir. III. bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülke-
lerinde henüz olgunlaşmamış da olsa sürekli milli krizin varlığında 
temel unsur üretici güçlerin gelişiminin çarpıtılıp dışa göre belirlen-
mesi ve bunun sonucu sistemin sürekli ve genel bunalımının ülkeye 
şiddetle yansımasıdır. Hakim sınıfların çeşitli klikleri arasındaki 
çelişki artık çok tali bir nedendir.  

Emperyalizmin III. bunalım döneminde, sistemin sürekli bunalı-
mının sömürge ülkelere yansıma biçiminin ve dolayısıyla sürekli milli 
krizin nedenlerinin değişimini anlamak son derece önemlidir. Bu 
anlaşılmayınca, I. ve II. bunalım dönemlerinin sömürge ve 
yarısömürge ülkelerinde verilen Halk Savaşının şartları ile III. buna-
lım döneminin geri-bıraktırılmış ülkelerinde devrimci stratejinin 
sorunları birbirine karıştırılır, Öncü Savaşı ve bu savaşın nasıl yürütül-
mesi gerektiği anlaşılmaz. Dünya devrimci pratiği bu karıştırma 
sonucu yenilgiyle biten pek çok örnekle doludur.  
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1- Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi, 
Geri-Bıraktırılmış Ülkelerde Temel Devrim Stratejisidir 

 
I. ve II. bunalım dönemlerinde sömürge ve yarı-sömürge 

ülkelerdeki devrimci hareketin karşısında şartlara göre bir ya da birkaç 
emperyalist ülke vardı. III. bunalım döneminde geri-bıraktırılmış 
ülkelerdeki devrimci hareketin karşısında ise, bir bütün olarak 
emperyalist dünya sistemi vardır. Geri-bıraktırılmış ülkenin maliyesi, 
tarımı, sanayisi, vb. çeşitli uluslararası finans kurumları (IMF, Dünya 
Bankası) ve çokuluslu şirketler tarafından kontrol edilirken, diğer 
yandan ülke devrimcilerinin karşısında somut olarak askerî planda, 
ülkenin emperyalist devletlerce eğitilen, silahlandırılan, askerî 
uzmanlarınca kumanda edilen ordusu ve polisi çıkmaktadır. Geri-
bıraktırılmış ülkelerdeki oligarşik dikta, devrimci hareketin gelişimi 
karşısında zor duruma düştüğünde, emperyalist sistem ekonomik, 
politik, askerî ve her türlü yardımıyla oligarşiyi desteklemekte, 
gerekirse ülkede iktidar değişikliği yaparak daha az yıpranmış 
yönetimleri işbaşına getirmektedir. Öylesine güçlü bir düşman 
karşısında geri-bıraktırılmış ülkelerdeki devrimci mücadelenin uzun 
bir süre alacağı, oligarşik diktayı devirecek ve emperyalizmi ülkeden 
kovacak silahlı gücün uzun bir süre içinde hazırlanabileceği açıktır. 
Bu silahlı güç ülke içinde düşmanın en zayıf olduğu bölgelerde 
gelişecek ve giderek yayılarak düşmanın güçlü olduğu bölgeleri ele 
geçirecektir. Geri-bıraktırılmış ülkelerde emperyalizmin zayıf olduğu 
bölgeler kırlardır. Şehirler oligarşik diktanın ordusunun ve polisinin 
sıkı kontrolü altındadır, aynı zamanda emperyalist ülkeler de 
gerektiğinde bu merkezlere kolaylıkla müdahale edebilir. Devrim, 
emperyalizmin zayıf karnı kırlarda gelişerek, onun en güçlü olduğu 
şehirlerin ele geçirilmesiyle bitecek uzun bir savaş olacaktır. Halk 
Savaşı, geri-bıraktırılmış ülkeler devriminde zorunlu bir duraktır.  

Devrimde halk savaşının zorunlu bir durak oluşu, kırların temel 
savaş alanı olması, ülkedeki üretici güçlerin gelişim seviyesinden 
değil, emperyalizm olgusundan kaynaklanır. Halk savaşının ara 
aşamaları, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının değişik 
dönemlerinin özelliklerinden, ülkedeki üretici güçlerin gelişme 
seviyesinden, tarihi gelenekler, vb. tarafından belirlenir. Kırlar temel 
savaş alanı olduğundan köylülük temel güç, işçi sınıfı önder güçtür. 
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İşçi sınıfının önderliği ideolojiktir.  
Oportünizmin, bütün devrim teorisini (dolayısıyla, parti teorisini 

ve çalışma tarzını) belirleyen böyle bir meseleyi her yönden ve her 
biçimde tahrif edeceği açıktır. En bilimsel görünen tahrifat, devrimde 
sınıfların mevzilenmesini ülkedeki üretici güçlerin gelişme seviyesine 
bağlamak ve bunun doğruluğu hakkında her türlü kanıtları saymaktır. 
Aşağıdaki uzun pasajı sabırla okuyalım:  

“Üçüncü Enternasyonale üye olan partilerin önüne özellikle o 
tarihte sömürge ve yarı-sömürge durumundaki ülkelerin devrimci 
hareketlerinin takip edeceği stratejilerin ne olması gerektiği güncel 
mesele olarak ortaya çıktı. (…) Varılan bu sentezin özü şudur: İşçi 
sınıfının henüz kendiliğinden sınıf durumuna gelmemiş olduğu 
(varolmadığı ya da bir sınıf olarak henüz yeni yeni oluşmaya 
başladığı) ülkelerde, devrimci hareketin, proletarya ideolojisiyle 
donanmış bir partinin, dayanması gereken temel güç fakir köylülük ve 
temel mücadele alanı bu sınıfın yaşadığı kırsal alanlardır. (…) Bu 
stratejik çizgi açıktır ki, o durumda olan ülkelerin hakim üretim 
biçimiyle ve sınıfların varlığı, konumu ve ilişkileriyle sıkı sıkıya bağlı 
olarak belirlenmiştir.  

Burada özellikle altı çizilecek nokta şudur: İşçi sınıfının henüz 
kendiliğinden var olmadığı veya henüz yeni yeni oluşmaya başlamış 
olduğu ülkelerde, işçi sınıfının ideolojisiyle donanmış partilerin 
yapıları, zorunlu olarak dayandıkları temel güç ve temel mücadele 
alanı üzerinde şekillenir, belirlenir. Yani söz konusu bu tip ülkelerdeki 
devrimci partilerin, içinde bulundukları tarihsel, sosyal ve ekonomik 
toplum yapıları dolayısıyla devrim, parti ve çalışma tarzı 
anlayışlarında ve biçimlerinde, diğer ülkelerdeki, yani kapitalizmin 
hakim üretim tarzı olduğu ve buna bağlı olarak işçi sınıfının var 
olduğu (kendiliğinden sınıf veya kendisi için sınıf) ülkelerdeki 
partilerin yukarıda belirtilen üç temel ilkeyi anlama ve uygulamada 
tamamen farklı olmaları gerektiği, 3. Enternasyonalin prensip 
mahiyetinde açıklık getirdiği en önemli bir noktadır.  

3. Enternasyonalin kabul ettiği bu temel ayrımdan da anlaşılacağı 
gibi, bir ülkede ideolojik önderliğin mi yoksa fiili önderliğin mi esas 
alınacağı meselesi, tamamen o ülkedeki hakim üretim tarzına, işçi 
sınıfının varlığına (kendiliğinden sınıf ya da kendisi için sınıf) ve 
diğer emekçi sınıfların yapısına ve konumlarına sıkı sıkıya bağlı bir 
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mesele olarak ortaya çıkmaktadır.”(110)  
Başka bir yerde şöyle deniyor:  
“... fiili öncülük çizgisi, Türkiye’de hakim üretim biçiminin 

emperyalizme bağımlı kapitalist üretim biçimi olduğu gerçeğinden 
hareketle, temel gücün işçi sınıfı olduğu gerçeğini göstermektedir. “ 
(111)  

Sosyalist Birlik, İlke-Kitle’cilerden daha usta bir tahrifatçıdır. 
İdeolojik öncülüğün geçmişte feodal veya yarı-feodal üretim tarzının 
hakim olduğu ülkeler için geçerliliğini söylüyor ve İlke’ciler gibi Çin 
Devrimi’nde fiili öncülüğün varlığını kapalı biçimde savunarak 
(112)  Çin devrimcilerine aslında devrimi nasıl yaptıklarını öğretmi-
yor. Onun yaptığı şey, usta ve yıllanmış bütün oportünistlerin yaptığı, 
yani doğru söylüyormuş görünüp meselenin özünü tahrif etmektir. 
Türkiye’deki hakim üretim ilişkisinin emperyalizme bağımlı 
kapitalizm olduğunu söylüyor, ancak bunun sonuçlarını incelemeden 
işçi sınıfının fiili öncülüğünün buradan kaynaklandığını savunuyor (3. 
Enternasyonali de şahit gösteriyor). Bu yıllanmış pasifistin yaptığı 
tahrifatı açığa çıkartmak, karmakarışık ettiği teoriyi düzeltmek için üç 
noktaya dikkat etmek yeter.  

Birincisi, gerek İlke’nin, gerekse de Sosyalist Birlik’in savun-
duğu teze göre, strateji mücadele biçimi temeli üzerinde değil, sınıf 
ilişki ve çelişkileri temelinde çizilir ve Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi’ni savunanlar da havadan strateji önermekle, sınıf ilişki ve 
çelişkilerini ihmal etmekle suçlanırlar.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi, baştan beri anlatıldığı gibi, 
emperyalizm tahlilinden çıkar. Emperyalizm tahlili ise, dünya 
ölçüsünde sınıfların, karşılıklı güçlerin, sömürü, egemenlik biçim-
lerinin tahlili değil de başka birşey midir?  

Emperyalizm tahlilinin devrim teorisi içindeki önemini 
küçümsemek, bir ülkedeki devrime o ülkenin iç gelişmesinin ürünü 
olarak bakmak demektir, anti-Leninizmdir.  

II. ve III. bunalım dönemlerinde sömürge ülkeler devriminin 
emperyalizm tahliliyle ilişkisi şöyle şematize edilebilir:  
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II. Bunalım Döneminde 
 
a) Emperyalist ülkeler arasında olgunlaştığında askerî plana 

yansıyabilecek çelişkiler vardır.  
b) Sömürge ülkelerde kapitalizm esas olarak büyük merkezlerde 

geliştirilmiştir, ülkede hakim üretim tarzı feodalizmdir. 
“Emperyalizm, feodaller, komprador burjuvazi”  ortaklığı mevcuttur. 
Emperyalist işgal açıktır ya da her an bu şekli alabilir.  

c) Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkiler, sömürge ülkelerde, 
bu devletlere bağlı klikler arasına da yansır, hakim sınıfların çeşitli 
klikleri arasında sert çatışmalar doğar. Gerek bu durum ve gerekse de 
gelişmiş merkezi bir kapitalist ekonominin olmaması sonucu, ülkede 
güçlü bir merkezi otorite yoktur.  

d) Ülkede baş çelişki, bütün halkla emperyalizm ve yerli 
ortakları arasındadır. Anti-emperyalist, anti-feodal devrim bunu ifade 
eder.  

e) Devrim, ülkenin iç kısımlarında zayıf mahalli otorite kırılarak 
ve büyük kitle katılması kısa sürede sağlanarak, uzun bir halk savaşı 
biçiminde gelişir.  

f) Kırlar temel savaş alanıdır, köylülük temel, proletarya önder 
güçtür. Proletaryanın önderliğinin niteliği ideolojiktir.  

 
III. Bunalım Döneminde 
 
a) Emperyalist ülkeler arasında belli bir bütünleşme vardır.  
b) Sömürge ülkelerde kapitalizm dışa bağımlı olarak önemli 

ölçüde geliştirilmiş, merkezi ve güçlü bir devlet otoritesi kurulmuştur. 
Artık sömürge ülkelerde gücü kırılması gereken zayıf mahalli otorite 
değil, emperyalizmle bütünleşmiş oligarşik diktadır.  

c) Savaşın sınıfsal yönü, emperyalizm aynı zamanda içsel bir 
olgu haline geldiğinden, geçmişe göre daha önemlidir. Ve savaş 
sınıfsal planda oldukça uzun sürebilir. Baş çelişki halkla emperyalizm 
ve onun bütünleştiği yerli hakim sınıflar arasındadır. Anti-emperyalist, 
anti-oligarşik devrim bunu ifade eder.  
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d) III. bunalım döneminin özellikleri halk savaşının ilk 
aşamasının öncü savaşı olmasını zorunlu kılar. III. bunalım 
döneminde kitleler mücadelenin başlangıcından itibaren büyük 
birimler (Sovyet tipi) içinde örgütlenemez. Öncü savaşının temeli kitle 
örgütlenmesinin silahlı maddi güç ile beraber büyümesidir.  

e) III. bunalım döneminde ülkede kapitalizmin geliştirilmesi 
sonucu şehirleşme önemli ölçüde artar. Artık III. bunalım döneminin 
öz olarak doğru olan “kırlar temel savaş alanı, köylülük temel güç” 
formülasyonu eksiktir. Mücadele kırda ve şehirde diyalektik bir 
bütünlük içinde yürür (Birleşik Devrimci Savaş). İşçiler, köylüler ve 
şehir küçük-burjuvazisi devrimin temel gücüdür.  

Görüldüğü gibi, her iki bunalım döneminde de emperyalizm 
tahlili, temel mücadele stratejisindeki değişim, ülkedeki baş çelişki ve 
mücadelenin temel gücünü oluşturan sınıfların göreli önemleri 
birbirine sıkıca bağlıdır. Sosyalist Birlik ve İlke’nin ikinci tahrifatı, 
ülkemizdeki kapitalizmin niteliğinden kaynaklanır. Ülkemizdeki 
kapitalizm iç dinamikle, devrimci yoldan gelişmiş bir kapitalizm 
değildir ki, buradan işçi sınıfının devrimde fiili öncü olması 
gerektiği çıkarılabilsin.  

Üçüncüsü, III. Enternasyonal’in önündeki temel sorun, 
emperyalist ülkeler ve sömürge ve yarı-sömürge devrimleri arasındaki 
farklılıkları, işçi sınıfı partilerinin izlemesi gereken değişik devrim 
stratejilerini açığa çıkarmaktı. 1920’lerde toplanan ve II. bunalım 
döneminin sömürge ve yarı-sömürge ülkeleri için devrim stratejisini 
saptayan III. Enternasyonal’den, kapitalizmin hakim üretim tarzı 
haline getirildiği III. bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülkeleri 
için de bir strateji saptaması beklenemezdi. Dolayısıyla III. 
Enternasyonel kararlarından aktarmalar yaparak işçi sınıfının fiili 
öncülüğünü savunmak tamamen saçmadır. III. Enternasyonal 
zamanından beri sömürge ülkelerde çok şey değişmiştir. Tabi ki bu 
değişim, pasifistler için hiç önemli değildir. Onların amacı devrim 
yapmak değil de, devrimci hareket içinde emperyalizmin beşinci kolu 
olarak faaliyet göstermek olduğundan, önemli olan geçmişten işlerine 
yarayabilecek, devrimci maskelerini koruyabilecek ne varsa almak, 
sonra da onlara dayanarak devrimcilere çamur atmaktır.  

İkinci biçim tahrifat, şarlatan PDA’dan gelmektedir. Bütün 
pasifistler gibi onlar da, devrim stratejisinin temellerinin emperyalizm 
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tahlilinden çıkartılmasına karşı çıkıyorlar. Amaç, stratejiyi ülkedeki 
üretim ilişkilerinden çıkarmaya çalışmak ve sonra da, ülkemiz şu ayrı 
özelliklere sahiptir diyerek pasifist devrim teorisinin temellerini 
atmak, devrimci savaştan yan çizmektir.  

“Onlara göre (biz kastediliyoruz!), emperyalizm tektir ve bütün 
dünyada da tek bir politika izlemektedir, öyleyse bütün ülkelerin 
devrimcileri de tek bir politika izlemelidirler. Emperyalizmin sürekli 
buhranı tek tek ülkelerde de süreklidir. İşte bu sebeple onlar, her 
ülkenin devrimcilerinin kendi ülkelerinin somut şartlarını incelemesini 
reddediyorlar.”(113)  

Yukardaki üç cümlede, yazının başından beri ortaya 
koyduğumuz ve pasifistleri çok rahatsız eden geri-bıraktırılmış 
ülkelerle ilgili devrim teorisinin temel taşları çok özlü biçimde 
sıralanmıştır: Tek emperyalizm (emperyalist sistemdeki bütünleşme), 
sürekli bunalım ve bunun geri-bıraktırılmış ülkelere (çok daha 
şiddetli) sürekli biçimde yansıması, izlenmesi gereken tek politika 
(devrim stratejisinin emperyalizm tahlilinden çıkması). III. bunalım 
dönemini bile anlayamamış PDA’nın bunları anlaması, son dört yılda 
oportünizmin ülkemizde gerçekten büyük ilerleme kaydettiğini 
gösterir!  

Üçüncü tip tahrifat, İlke-Kitle’nin yaptığıdır. “İlke-Kitle’nin 
Eleştirisi”nde parlak teorilerini inceleyeceğimiz E. Korkmaz, geri-
bıraktırılmış ülkelerde kapitalizmin yukarıdan aşağıya geliştirilme-
sinden, bu ülkelerde artık iç dinamiğin hiçbir önemi kalmadığı 
sonucunu çıkartmaktadır. (114)  Amaç özünde aynıdır. Geri-bıraktı-
rılmış ülkelerde devrim teorisinin temellerinin emperyalizm tahlilinden 
çıkartılmasına karşı çıkmak ve kendini haklı çıkarmak için de bizleri 
yapmadığımız bir şeyle, ülkenin iç özelliklerini tamamen ihmalle 
suçlamaktadır. İşte, ülkemizde birbirine küfür eden, özünde ise aynı 
şeyleri söyleyen, aynı konularda tahrifata girişen pasifizmin üç ayrı 
çehresi!  

Sosyalist Birlik’in yıllanmış pasifisti de aslında meselenin tama-
men farkında: İşçi sınıfının fiili öncülüğünü savunanların arasında 
devrim teorisi, parti teorisi ve çalışma tarzı konularında temel 
noktalarda ayrılık olamayacağını söylüyor. (115)  Doğrudur. Devrimci 
savaş içinde ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde toplanacaktır.  
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Geri-bıraktırılmış ülkelerde devrim stratejisinin temellerinin 
emperyalizm tahlilinden çıktığını çarpıtan, daha doğrusu karmakarışık 
hale getiren bir görüş de, silahlı mücadelenin saflarında ortaya 
çıkmıştır.  

(Şurasını belirtelim ki, yenilgiden sonra silahlı mücadelenin 
saflarında çeşitli sağ görüşler ortaya çıkmıştır. Pasifizmlerini açıkça 
ilan edenlerin, silahlı mücadeleye açıkça türlü saldırılar yöneltenlerin 
ipliğinin bu kadar çabuk pazara çıkması, geriye kalanları korkutmuş-
tur. Onun için sağ görüşlerin savunucuları, görüşlerini açıkça ifade 
etmemekte ya da dar çevrelerinde söylemektedirler. Aslında hem 
ideolojik önderliğin tartışılabileceğini, Öncü Savaşının yanlışlığını 
söyleyip, hem de örgüt isimlerinin arkasına sığınmak, ülkemizde 
silahlı devrimci mücadeleyi yürütmüş örgütlerin şerefli tarihine haka-
retten başka birşey değildir. Bizler şimdilik sadece açıkça ifade 
edilmiş bir sağ ideolojiyi eleştireceğiz ve diğerlerine de bir an önce 
görüşlerini açıklığa kavuşturmalarını ve Türkiye devrimi için 
savaşmaya niyetleri yoksa, hareketten namuslarıyla çekilmelerini 
tavsiye edeceğiz.)  

Silahlı devrimci hareketin saflarında ortaya çıkan bu sağ görüş 
kırların temel savaş alanı olmasını şöyle açıklamaktadır:  

“Türkiye’nin iktisadi yapısından doğan temel alan ile, ulusal 
ve sınıfsal mücadelemizde uygulanması gereken ittifak politikası, 
mücadele yöntemleri, savaş sanatı ve taktiklerinin ortaya çıkardığı 
zorlukların göz önüne alınması ile tespit edilen temel mücadele 
alanı aynı şey değildir.  

Hiç şüphesiz sınıf mücadelelerinde temel ve belirleyici olan 
iktisadi yapıdır, dolayısıyla hakim üretim biçiminin kaynaklandığı, 
dayandığı alanlar da, mücadelenin çözüm noktasını teşkil eden temel 
alanlardır. Ancak, bu alanların ele geçirilmesi söz konusu olunca, 
mesele değişir; o zaman mücadelenin sınıfsal güçleri yanında, askerî 
ve teknik güç sorunu da karşımıza çıkacaktır.”(116)  

“Bir ülkede, iktisadi yapıya ve sınıfların mevzilendirilmesine 
göre mücadelenin stratejik hedefi, aşamaları ve alanları belirlenir, 
(ama eğer mücadelenin zafere ulaşması için kanlı ve çetin bir savaşın 
verilmesi gerektiğine inanılıyorsa) temel savaş alanı tesbitinde 
belirleyici etkenler olan devrimin ve karşı-devrimin güçleri ve ülkenin 



 317 

fiziki ve coğrafi özellikleri de ele alınmalıdır.”(117)  
“Kırsal alanlar, mücadele içindeki stratejik öneminden ve 

nüfusun büyük çoğunluğunu sinesinde barındırdığından dolayı temel 
mücadele alanını teşkil etmektedir. Yoksa, üretim ilişkilerinden dolayı 
değil; başka bir deyimle bütün çelişkilerin çözüm alanı olmasından 
değil.”(118)  

Sosyalist Birlik, İlke-Kitle ya da PDA’cılar temel mücadele 
alanını bu şekilde tespit eden görüşü okudular mı bilemeyiz; ama eğer 
okudularsa sevinçten oynadıklarına hiç şüphe yok, çünkü temel savaş 
alanı meselesi emperyalizm olgusundan soyutlanmakta ve tamamen 
askerî bir meseleye indirgenmektedir. Bu sağ görüşün mantığına göre, 
ülkemizde hakim üretim biçimi kapitalizm olduğundan temel 
mücadele alanının şehirler ve dolayısıyla temel gücün de işçi sınıfı 
olması gerekir. Ancak iş bu alanların ele geçirilmesi meselesine geldi 
mi, askerî ve teknik güç sorunu da doğacaktır. Ve sonuç, askerî ve 
teknik sorun nedeniyle, ülkenin iktisadi yapısının gerektirdiğinin 
aksine, kırlar temel savaş alanıdır.  

Ülkemizde geliştirilen kapitalizmin normal bir kapitalizm 
olmadığını anlamayarak, emperyalist üretim ilişkileri kavramını 
eleştiren, temel savaş alanı tesbitini tamamen askerî bir meseleye 
indirgeyen, “Kesintisiz Devrim II-III”ü okudukları halde Lenin’den 
mekanik aktarmalar yaparak gerilla savaşını savunmaya çalışanların, 
gerilladan ne anladıklarının, nemenem şey olduğunu ilerde etraflıca 
göreceğiz.  

 
2- Sürekli Milli Kriz,  

Evrim ve Devrim Aşamalarının  İç İçe Girmesi,  
Öncü Savaşı 

 
I. ve II. bunalım döneminin sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde 

olduğu gibi, III. bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülkeler 
devriminde de halk savaşı zorunlu bir duraktır. Ancak emperyalizm, 
III. bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülkeler devrimine geçmişe 
göre bazı yeni özellikler kazandırmıştır.  

Ülkede kapitalizmin dışa bağımlı olarak geliştirilmesi sonucu 
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merkezi devlet otoritesi güçlenmiş, emperyalist baskı ve kontrol 
ülkenin her tarafına yayılmıştır.  

“Ülke içinde pazarın genişlemesine paralel olarak şehirleşme, 
haberleşme ve ulaşım çok gelişmiş ve ülkeyi ağ gibi sarmıştır. Eski 
dönemlerdeki halkın üzerindeki zayıf feodal denetim (emperyalizmin 
fiili durumu bütün ülke çapında değil, ticari merkezlerde ve ana 
haberleşme yerlerindeydi) yerini çok daha güçlü oligarşik devlet 
otoritesine bırakmıştır. Oligarşik devletin ordusu, polisi ve de her çeşit 
pasifikasyon ve propaganda araçları ülkenin her köşesinde egemen-
liğini kurmuştur. Bütün bunlara I. ve II. genel bunalım dönemlerinde-
kilerle kıyaslanamayacak şekilde, bu ülkede emperyalizmin ve 
oligarşinin propaganda araçlarını korkunç seviyeye getirmesini ve 
geçmiş dönemlerde milli kurtuluş savaşlarından edindiği tecrübeleri 
ilave etmek gerekir.”(Kesintisiz Devrim II-III)  

Emperyalizmin III. bunalım döneminde geri-bıraktırılmış 
ülkelerde emperyalizmin aynı zamanda içsel bir olgu haline gelmesi 
ve işgalin gizli biçimde de olsa, ülkenin her yerine yayılması sonucu, 
artık mücadelenin başlangıcından itibaren ülkenin iç kesimlerinde 
bile olsa gücü kırılması gereken, II. bunalım döneminde olduğu gibi 
zayıf mahalli otorite değil, merkezi devlet ve onun bütünleştiği 
emperyalist bloktur. Proleter devrimcilerinin köylülüğün spontane 
isyanlarını örgütleyerek, ülkenin iç kısmında zayıf mahalli otoritenin 
gücünü kısa sürede kırarak, kurtarılmış bölgeler kurmaları ve 
mücadelenin başlarından itibaren kitleleri Sovyetler içinde örgütleme-
leri artık olanaksızdır. Geri-bıraktırılmış ülkeler devriminde meydana 
gelen bu değişim askerî nedenlerden değil, III. bunalım döneminin 
özelliklerinden kaynaklanır.  

I. ve II. bunalım dönemlerinin sömürge ve yarı-sömürge ülke-
lerinde devrimci hareketin gelişimi genel olarak şöyle bir çizgi izler: 
Ülkenin iç kısımlarında köylü kitlelerinin mevcut düzene karşı 
kendiliğinden gelme hareketleri gelişmektedir. Proleter devrimcileri 
bu hareketlerin içine girerler, gerekli siyasi çalışmayı yaparak onları 
örgütlerler. Zayıf mahalli otoritenin gücü kırılır ve bölgede kızıl siyasi 
iktidar kurulur. Kurtarılmış bölgede Sovyetler içinde örgütlenen 
kitleler, civardaki diğer mahalli otoritelere ya da şehirlerden hareketle 
kurtarılmış bölgeleri ezmeye çalışan düşmana karşı başlıca mücadele 
biçimi olan gerilla savaşına geniş ölçüde katılırlar. Öncünün başlattığı 
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hareket kısa sürede ve büyük ölçüde kitle mücadelesiyle kaynaşır, 
halk savaşına dönüşür. II. bunalım döneminin sömürge ve yarı-
sömürge ülkelerinde öncü savaşı farkedilmeyecek kadar kısadır, daha 
doğru bir ifadeyle yoktur.  

III. bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülkelerinde ise, 
emperyalistler tarafından gereken her biçimde güçlendirilen merkezi 
devletin gücü ve otoritesi ülkenin her yerinde hazır ve nazırdır. 
(Şehirlerde daha fazla, kırlarda daha az. Ancak emperyalizmin aynı 
zamanda içsel bir olgu haline gelmesi sonucu kırlardaki baskı geçmişe 
göre daha da artmıştır.)  

Bu şartlar altında kitlelerin kendiliğinden gelme hareketleri 
merkezi devlet örgütünün gücü, propaganda ve pasifikasyon araçları 
sonucu çok özel şartlar dışında, hiçbir zaman I. ve II. bunalım 
dönemindeki boyutlarına ulaşamaz. Böylece “... bu ülkelerdeki halk 
kitlelerinin, özellikle emekçi yığınların tepkileri pasifize edilerek, bu 
tepkilerle oligarşi arasında suni bir denge kurulmuştur.”(Kesintisiz 
Devrim II-III)  

III. bunalım döneminde, geri-bıraktırılmış ülkelerde halk 
kitlelerinin mevcut düzene karşı tepkilerinin (feodal düzendekine göre) 
azaltılması, kitleler üzerindeki geçmişe göre daha az açık baskı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Güçlü merkezi devletin ordusu, polisi 
ve her çeşit propaganda ve pasifikasyon araçlarıyla ülkenin her yerinde 
hazır ve nazır olması kitleler üzerinde büyük bir psikolojik baskı, 
düzene karşı tepkiyi pasifize eden güçlü bir etki yaratmıştır. Debray’ın 
sözleriyle; “Yeni-sömürgecinin ideali, kullanmamak için kuvvetini 
göstermektir. Fakat aslında bu da bir çeşit kullanmaktır”.(119)  

Açıktır ki, günümüzde geri-bıraktırılmış ülkelerin iç kesimle-
rinde bile savunmasız kitle hareketlerini düzenin koyduğu sınırların 
ötesine götürmeye çalışmak, kitleleri katliama sürüklemekten başka 
sonuç vermez. Halk kitlelerinin düzene karşı mücadelesinin içine 
girerek hareketi daha ileri hedeflere yöneltmek, kitleleri bu mücadele 
içinde büyük birimler (Sovyet) halinde örgütlemek ve hareket belli bir 
seviyeye ulaştıktan sonra da bölgeyi kurtarmayı hayal etmek, kitle 
örgütleyicileri yakalanmasalar bile, Sovyet daha kurulmadan 
dağıtılmasa bile, hiçbir sonuca ulaşamaz. Kurtarılmış bölgenin 
kurulması için gücü kırılması gereken zayıf mahalli otorite değil, 
genel anlamda emperyalist dünya sistemi olduğundan, sonunda 
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devrimciler düşmanın gücü karşısında çaresiz kalır, kitleleri 
kaçınılmaz olarak düşmanın eline, onun insafına teslim ederler. 
Günümüzde bu tür yanlış çalışma ve örgütlenme tarzı “silahlı 
savunma” olarak bilinmektedir ve ilerde bunu etraflıca inceleyeceğiz.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde halk kitlelerine ulaşacak, onları 
merkezi örgütün psikolojik baskısından kurtaracak, kitle eylemlerini 
düzenin koyduğu sınırları aşmaya itecek ve en önemlisi, bu eylem-
leri koruyabilecek silahlı gücü yaratabilecek tek yol öncü savaşıdır. 
Kitlelerin ekonomik demokratik siyasi istekleri doğrultu-sunda 
eylemler koyan öncü, bu eylemlere dayanan propaganda ile kitle 
içinde genişler. Kitle örgütlenmesi silahlı güç ile beraber, silahlı güç 
kitle örgütlenmesi ile beraber büyür. Emperyalizm olgusundan 
kaynaklanan halk savaşı, politikleşmiş bir askerî savaştır.  

“Gerilla savaşının devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri 
açıklama kampanyasının bir aracı olarak yürütülmesine, yani politik 
kitle mücadelesi olarak ele alınmasına Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi denir. “ (Kesintisiz Devrim II-III)  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ 
nin birinci aşaması öncü savaşıdır. Halk kitlelerinin ekonomik 
demokratik siyasi istekleri doğrultusunda verilen Öncü savaşıyla 
devrimci hareket halk kitleleri arasında yayılır, onun mücadelesiyle 
bütünleşir. Öncü savaşı vasıtasıyla halk kitlelerinin düzene karşı 
pasifize edilmiş tepkileri canlandırılır, öncünün eylemleri üzerine 
oturtulmuş propaganda ile kitlelere siyasi gerçekler açıklanır, siyasi 
hedefler gösterilir. Öncü savaşını yürüten örgüt, mücadelenin 
başlangıcında asla kitlelerin büyük birimler içinde örgütlenmesini ya 
da belli bir bölgenin kurtarılmasını temel amaç olarak seçmez. Temel 
amaç, silahlı propaganda metodlarıyla kitle içinde genişlemek, 
düzenin koyduğu sınırları aşacak, düzenin kurumlarına karşı 
alternatif olarak ortaya çıkacak kitle örgütlerini koruyacak silahlı 
gücü yaratmaktır.  

Silahlı propagandanın temel çalışma tarzı olması, diğer mücadele 
biçimlerinin ihmalini gerektirmez.  

“... silahlı propagandayı temel alan örgüt, öteki mücadele 
biçimlerini de gücü oranında ele alır. Ancak öteki mücadele biçimleri 
talidir. Silahlı propaganda, temel mücadele biçimidir. Bu ekonomik ve 
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demokratik kitle hareketlerine seyirci kalınması demek değildir. Örgüt, 
gücü oranında, ekonomik ve demokratik hak ve istemler etrafında 
kitleleri örgütlemeye çalışır. Oligarşiye karşı her çeşit tepkiyi yönlen-
dirmeye uğraşır. Ancak başlangıçta asla her yere koşmaz. Gücünü 
aşan, silahla güven altına alınamayan kitle hareketlerinin içine girmez. 
Gücüyle orantılı olarak silahlı propaganda dışındaki, bilinçlendirme, 
siyasi eğitim, propaganda ve örgütlendirme işleriyle uğraşır. Klâsik 
kitle mücadelesiyle silahlı propaganda birbirini izler ve birbirinin 
içinde, birbirine bağımlıdır, her biri diğerini karşılıklı etkiler.  

Silahlı propagandanın dışındaki öteki politik, ekonomik, 
demokratik mücadele biçimleri silahlı propagandaya tabidir ve silahı 
propagandaya göre biçimlenir. (Tali mücadele biçimleri, temel 
mücadele biçimine göre şekillenir. Yani silahlı propaganda metod-
larına göre şekillenir.) “ (Kesintisiz Devrim II-III)  

Silahlı propagandanın temel ve öteki ekonomik demokratik ve 
siyasi mücadele biçimlerinin silahlı propagandaya tabi olarak ele 
alınmasını doğru anlamak çok önemlidir. Bu, önce silahlı propaganda 
yapılır, sonra kitle mücadelesine gereken ilgi gösterilir anlamına 
gelmez. Öncü savaşını yürüten örgüt özellikle mücadelenin hazırlık 
aşamasında kitle içinde örgütlenmeye daha fazla önem verebilir. 
Ancak kitle örgütlenmesini ve kitlelerin ekonomik demokratik siyasi 
mücadelesi içine girmeyi herhangi biçimde değil, öncü savaşının 
başlatılması için gerekli asgari örgütlenmeyi oluşturacak, öncü 
savaşının sürekliliğini garanti altına alacak biçimde ele alır. Bütün 
diğer mücadele biçimleri öncü savaşının başlatılabilmesi, yayılması ve 
güçlendirilmesi açısından ele alınır. Bütün diğer mücadele 
biçimlerinin silahlı propagandaya tabi olması işte budur.  

Ülkemizdeki pasifizmin her çeşidine göre, öncü savaşı kitlelerden 
kopuk bir mücadele biçimidir, anarşizmin yeni bir çeşitidir. Gerekçe, 
böyle bir savaşın objektif şartlarının olmadığı, milli krizin henüz 
olgunlaşmadığıdır. Halbuki geri-bıraktırılmış ülkelerde henüz olgun-
laşmamış da olsa sürekli milli krizin varlığı silahlı eylemin objektif 
şartlarını oluşturur. Ve pasifistler silahlı eylemin objektif şartlarıyla 
silahlı ayaklanmanın objektif şartlarının çok ayrı şeyler olduğunu 
anlamamışlardır. Bunun nedeni de, geri-bıraktırılmış ülkelerdeki milli 
krizin Lenin’in tanımına uygun bir milli kriz olmamasıdır.  

“Bir ülkede devrimin objektif şartlarının olabilmesi için, 
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kapitalizmin dünya çapındaki genel bunalımından başka, o ülkenin 
kendi milli bunalımını da yaşaması gerekmektedir. Lenin’in ayrımına 
göre, devrim aşamasında olunabilmesi için, a) proletaryanın bilinç ve 
örgütlenme seviyesinin devrim için yeterli olması gerekir, devrimin 
subjektif şartlarının olgun olması şarttır, b) ezeni de ezileni de 
etkileyen bir milli bunalımın olması şarttır.”(Kesintisiz Devrim II-III)  

Devrim dönemi kısa, evrim dönemi uzun bir dönemdir ve silahlı 
eylem evrim döneminin temel mücadele metodu değildir. Pasifistler 
geri-bıraktırılmış ülkelerde de Lenin’in tanımına uygun bir milli kriz 
ararlar; bulamadıkları için de silahlı aksiyonun bu aşamada temel 
alınamayacağını, objektif şartların yetersiz olduğunu savunurlar. 
Gerçekte ise, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının çarpıtılan iç 
dinamik sonucu geri-bıraktırılmış ülkelere şiddetle yansımasıyla bu 
ülkelerde henüz olgunlaşmamış da olsa sürekli bir milli kriz ortaya 
çıkar. Sürekli krizin varlığı, evrim ve devrim aşamalarının iç içe 
girmesinin ve silahlı aksiyonun temel alınabilmesinin objektif şartıdır. 
Mahir Çayan milli krizin değişen niteliğini şöyle açıklar:  

“Devrim için uzun ve dolambaçlı halk savaşının zorunlu bir 
durak olduğu, emperyalist hegemonya altındaki geri-bıraktırılmış 
ülkelerin somut pratikleri, devrimci sürecin bu evreleri arasındaki 
ilişkide değişiklik yapmıştır.  

Şöyle ki, emperyalist hegemonya altındaki ülkelerde (ister II. 
bunalım döneminin emperyalist hegemonyasının dışsal bir olgu 
olduğu feodal, yarı-feodal ülkelerde olsun, isterse de III. bunalım 
dönemde emperyalist hegemonyanın içsel bir olgu olduğu emper-
yalist-kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu geri-bıraktırılmış 
ülkelerde olsun) evrim ve devrim aşamaları, -Çarlık Rusya’sında 
olduğu gibi zayıf da olsa- içsel dinamikle kapitalizmin geliştiği 
ülkelerdeki gibi kesin çizgilerle ayrılamaz. Bu tip ülkelerde devrim 
aşaması kısa bir aşama değil, oldukça uzun bir aşamadır. Evrim 
aşamasının nerede bittiğini, devrim aşamasının ise nerede başladığını 
tespit etmek fiilen imkânsızdır. Her iki aşama iç içe girmiştir.   

Bu ülkelerdeki emperyalist hegemonya bağımsız bir milli 
burjuvazinin gelişmesine engel olduğundan, ülke kapitalist bir ülke 
olsa bile, var olan kapitalizm kendi iç dinamiği ile gelişemediğinden, 
çarpıktır, emperyalizme göre biçimlenmiştir. Emperyalist hegemonya 
toplumun kendi iç dinamiği ile gelişmesine engel olduğun için ülke 
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alt-yapı ilişkilerinden üst yapısına kadar, milli bir kriz içindedir.  
Bu milli kriz, tam anlamıyla olgun değildir. Ancak şu veya bu 

ölçüde vardır. Var olan bu krizin derinleştirilip olgunlaştırılması, 
tamamen o ülke devrimcilerine bağlıdır.  

Özetle söylersek, emperyalist hegemonya altındaki bütün geri-
bıraktırılmış ülkelerde milli kriz, tam anlamı ile olgunlaşmış olmasa 
bile mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sürekli olarak varolması, 
evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmesi, bir başka deyişle silahlı 
eylemin objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.”(Kesintisiz Devrim 
II-III)  

Silahlı eylemin objektif şartlarının varlığı, yapılacak silahlı ey-
lemlerin kitleler arasında derin yankılar uyandırması, silahlı eylemler 
üzerine oturtulmuş propaganda ile kitlelerin devrim saflarına 
çekilebileceği demektir. Ülkede silahlı ayaklanmanın objektif şartları 
yoktur. Halk kitlelerinin devrime büyük ölçüde katılmalarını 
sağlamak, ülkedeki milli krizi olgunlaştırmak için ise silahlı 
propagandadan başka yol yoktur.  

Dünyada Lenin’in milli kriz tanımına dört elle sarılarak onu, 
silahlı mücadeleye yan çizmek, pasifizme kılıf bulmak amacıyla 
kullanan Komünist partileri az değildir. Örneğin, gerilla mücadelesine 
karşı çıkan Peru Komünist Partisine göre: Ayaklanmanın olabilmesi, 
yani iktidarın ele geçirilebilmesi için ülkede Lenin’in tanımına uygun 
milli krizin varlığı şarttır. Ancak gerilla hareketinin başlayabilmesi 
için böyle bir krizin varlığı zorunlu değildir (yani ülkede yeterince 
olgun olmasa bile milli krizin varlığı kabul edilmektedir). Olaylar 
PKP’sine ayaklanmanın objektif şartlarıyla silahlı eylemin objektif 
şartları arasında ayrımı zorunlu olarak yaptırmaktadır, çünkü gerilla 
savaşı başlamıştır. Bu ayrım açıkça olmasa bile yapıldıktan sonra 
meseleyi karıştırmak gerekir. “Ancak” der PKP’nin Merkez Komitesi, 
“silahlı mücadelenin temel alınmasını gerektirecek bir devrimci 
durum henüz mevcut değildir.” Ve arkasından gerilla mücadelesinin 
sol harekete verdiği zararları saymaya başlar: “Gerilla savaşı sola 
karşı baskı kampanyası açılması için bahane olmuştur, solu millici 
ve demokratik unsurlardan tecrit etmiştir, açık faşizmi getirmiştir, 
karşı-devrim cephesi içindeki zıtlıkları azaltarak birleşmeyi sağla-
mıştır, vs.” (120)  (PKP, Marks’ın “devrim güçlü ve birleşmiş bir 
karşı-devrim doğurarak ilerler” sözünü de bu arada unutmuştur.)  
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Silahlı devrimci mücadeleye karşı yapılan bu saldırıların 
ülkemizdeki pasifistlerin Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ne 
yönelttikleri saldırılara ne kadar benzediği açıkça ortadadır. Arada tek 
fark var: Latin-Amerika’nın pasifistleri daha ihtiyatlı. Küba’da gerilla 
savaşının, halkın öncüsü olması gereken komünist partisinin karşı 
çıkmasına rağmen, başarı kazanmasından sonra bu partiler taktik 
değiştirdiler. Başlangıçta gerilla savaşını yürüten örgütlerle dayanışma 
içinde olduklarını ilan ediyorlar, eleştiriye yenilgi kesinleştikten sonra 
başlıyorlar. Latin-Amerika komünist partileri için söylenmiş aşağıdaki 
sözler, ülkemizdeki sayıları beşe varan (TİİKP’si adlı sözde illegal 
burjuva kulübünü de sayarsak altı) legal partiler için de geçerlidir.  

“(Bu partiler) biraz öğrenci ve işçi sınıfının pek azı tarafından 
takip edilen şehirli entellektüellerden ibarettir, profesyonel politika-
cılar tarafından yönetilirler ki, onlar hizmetleri para karşılığında değil, 
kapalı toplantılar yapabilme, haber bülteni veya sanat gazetesi 
çıkarmak ve sendikalarda birkaç köşeyi tutma izni gibi küçük politik 
lütuflar karşılığında kiraya verirler. Bunlar para için her şeyi yapan 
insanlar değildir. Onların çürümüşlüğü daha gizlidir. Onlar para ile 
değil, fakat sadece onların ve takipçilerinin, proletaryanın insanlığın 
kurtuluşu için verdiği mücadelede önder olabildiği hayalini yaşatacak 
asgari şartlar temin edilerek satın alınabilinirler.”(121)  

1950-1969 arasında 19 yıl gerilla savaşını yöneten, kurtarılmış 
bölgeler kuran, Latin-Amerika’nın tek partisi, Kolombiya Komünist 
Partisi’nin ülkedeki milli krizi değerlendirişi ise oldukça enteresandır. 
1966’da yapılan 10. Kongre’de kabul edilen bir rapora göre köylülerin 
de geniş ölçüde katıldığı gerilla savaşı, ülkede devrimci bir durum 
olmadığı halde devam etmektedir. Kitlelerden doğan, onların 
özlemlerini yansıtan ve Marksist-Leninist prensiplerce yönetilen bir 
gerilla hareketi, düşman güçlü olsa ve şartlar henüz silahlı savaşı 
temel mücadele biçimi yapacak kadar olgunlaşmamış olsa bile, 
yenilemez. (122) 1950’lerden beri silahlı savunma bölgeleri biçiminde 
gelişen, 1964’ten itibaren gerilla savaşına dönüşen ve kitlelerin de 
geniş ölçüde katıldığı bir savaşı yöneten KKP’nin genel sekreteri 
1966’da şöyle diyebilmektedir: “Ülkede henüz devrimci bir durum 
yoktur. Gerilla mücadelesi savaşın başlıca biçimi olamaz.” (123)  

Latin-Amerika’da köylülüğün de geniş ölçüde katıldığı silahlı 
mücadeleyi uzun yıllar yürüten KKP bile, dogmatik biçimde Lenin’in 
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milli kriz tanımına sarılmaktadır ve sonunda teorik açıklamalarıyla 
yürüttüğü pratik birbirine ters düşmektedir. Toplumsal yapısı 
ülkemize oldukça benzeyen ve zengin bir mücadele tarihine sahip 
Latin-Amerika’da hiçbir örgüt politikleşmiş askeri savaşın teorik 
temellerini Mahir Çayan kadar açıklıkla ifade etmemiştir. Kesintisiz 
Devrim II-III’ü burun kıvırarak okuyan ve “bu teorik bir yazı sayıl-
maz, yapılan bir şeyi haklı çıkartma çabasıdır” diyenlerin dikkatine 
sunarız.  

Bu arada halk savaşı teorisine gerçekten büyük bir katkıda 
bulunan (!) Mücadelede Birlik’çileri de unutmamak gerekir. 
Mücadelede Birlik 1970-71’de ülkemizdeki Marksist-Leninist 
hareketin niteliksel bir sıçrama yaparak silahlı mücadeleye başlama-
sını şu nedene bağlamaktadır: “Artık hareketlerin sadece ekonomik 
talepler ile yetinmemesi ve politik muhteva kazanması, emekçi 
sınıfların faşist baskılara karşı yer yer silahla direnmeleri, Türkiye’ 
deki sınıfsal mücadelenin evrim döneminden devrim dönemine 
geçişini gösteriyordu. ... Lenin’in tanımladığı bu dönem, devrim 
dönemi gelip çatmıştı Türkiye’de. “ (124)  

Bu dönemdeki silahlı mücadeleyi eleştirenlere karşı da şöyle 
deniyor: “Evrim ve devrim dönemlerini birbirinden ayırt edemeyerek, 
Türkiye’deki toplumsal hareketlerin silahlı çarpışma safhasına 
varması karşısında ... “ (125)  

Evrim ve devrim dönemlerini kesin çizgilerle birbirinden 
ayırdıktan sonra halk savaşının nasıl savunulabileceğini biz 
anlayamadık. Mücadelede Birlik’çiler ya halk savaşının ne olduğunu 
bilmiyorlar ya da zevahiri kurtarmak için sadece isme sahip çıkıp 
geriye kalanı reddediyorlar. Savundukları pasifist devrim teorisi ve 
çalışma tarzı da temeldeki bu çarpıtmadan kaynaklanmaktadır.  

 
 

IV. 
KÜBA DEVRİMİ  

 
Küba Devrimi daha önceden Mahir Çayan’ın Yeni Oportüniz-

min Niteliği Üzerine ve Hüseyin Cevahir’in Kitleler, Küba Devrimi 
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ve Yeni Oportünizm yazılarında etraflıca incelendiğinden biz sadece 
devrimin belirgin özelliklerini belirteceğiz:  

1- Küba’da kitlelerin uzun bir mücadele geleneği vardır. Küba 
Komünist Partisi işçi sınıfı içinde örgütlüdür, ancak partinin politikası 
pasiftir, kitle eylemlerinin gerisinde kalmaktadır.  

2- Emperyalizmin, burjuvazinin ve kilisenin ideolojisi kırlık 
bölgelere derin biçimde nüfuz etmemiştir. (126)  

3- Buhran olgunlaşmıştır. Mevcut iktidar her türlü meşruluğunu 
kaybetmiştir, sadece zora dayanarak ayakta durabilmektedir. Kırlarda 
köylülerle ordu arasında yer yer silahlı çarpışmalar başlamıştır.  

Bu şartlar altında başlayan öncü savaşı, orduya karşı kazandığı 
birkaç zaferden sonra kısa sürede şehirdeki ve kırdaki diğer örgütleri 
etrafında toplamış, yıllardan beri süren kitle içindeki çalışmalardan en 
geniş ölçüde yararlanılmıştır. Küba’da kazanılan birkaç askerî başarı, 
buhran olgunlaşmış olduğundan, kitlelerin hızla devrimci harekete 
katılmasını sağlamış, öncü savaşı kısa sürede halk savaşına dönüş-
müştür. Her türlü meşruluğunu kaybeden ve sadece zora dayanarak 
ayakta duran iktidar iki yıllık savaş sonucu yıkılmıştır.  

Küba Devrimi’nin doğru değerlendirilmesi geri-bıraktırılmış 
ülkelerde Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin geleceği açısından 
büyük önem taşır. Küba Devrimi dünyadaki devrimci hareketler 
(özellikle Latin-Amerika’da) üzerinde büyük etki yaratmış, ABD’nin 
burnunun dibinde bile devrimin yapılabileceğini açıkça ortaya 
koymuştur. Ancak Küba devrimi değerlendirilirken sık sık öz ve 
biçimin karıştırılması, esas incelenmesi gereken öz (emperyalizmin 
III. bunalım döneminin özelliklerinden kaynaklanan öncü savaşı) 
olduğu halde; Küba’nın özel şartlarından doğan mücadelenin ara 
aşamalarının (Öncü savaşının başlaması, gelişmesi, halk savaşına 
dönüşmesi) ön plana çıkarılması büyük hatalar ve ağır kayıplarla 
sonuçlanmıştır. Özellikle Latin-Amerika’daki devrimci hareket, Küba 
Devrimi’nin temel stratejisi ile (politikleşmiş askeri savaş) bu 
stratejinin uygulanma biçimini ve ara aşamalarını birbirine karıştırma-
nın, öz yerine uygulamanın biçimine aşırı önem vermenin bedelini 
çok pahalı ödemiştir.  

Küba Devrimi’ni hiçbir ön hazırlık yapmadan, kitlelerle hiçbir 
ilişki kurmadan, Sierra Maestra’ya çıkan bir avuç insanın 
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gerçekleştirdiğini düşünen çeşitli gerilla grupları, aynı uygulamayı 
Latin-Amerika’nın diğer ülkelerinde de yapmaya çalışmışlar, silahlı 
bir grubun dağlara çıkmasıyla devrimin kısa sürede gerçekleşe-
bileceğini düşünmüşlerdir. Özellikle Küba Devrimi’nden sonraki 
birkaç yılda gerilla gruplarında hayalcilik o kadar güçlüdür ki, Küba 
Devrimi’nde öz ve biçimi karıştırma şampiyonu Debray bile onları 
Blanquizmle suçlamaktadır.  

Karşı-devrim, devrimleri devrimcilerden daha hızlı öğrenir, daha 
kısa sürede gerekli dersler çıkarır. Küba’daki olgunlaşmış buhranı 
başka ülkelerde de arayan ve böylece birkaç eylemle halk kitlelerinin 
geniş desteğini kazanacaklarını sanan devrimciler büyük ölçüde 
yanılmışlardır. Emperyalizmin Küba Devrimi’nden çıkardığı birinci 
ders, yıpranan yönetimlerin derhal değiştirilmesidir. Geri-bırak-
tırılmış ülkelerdeki yönetimler gelişen mücadeleyi önleyemez hale 
geldiğinde, kitlelerin gözünde meşruluğunu kaybettiğinde değiştiril-
mekte, yerine yıpranmamış, kitlelere bir süre için de olsa şirin 
görünebilecek yönetimler getirilmektedir. (Türkiye’de 12 Mart, 
Yunanistan’da Papadopulos’un düşüşü bunun en açık örnekleridir.) 
Emperyalizm artık Küba’da Batista örneğinde olduğu gibi, iyice 
yıpranan yönetimler üzerinde sonuna kadar israr ederek buhranın 
derinleşmesine seyirci kalmamaktadır.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin uygulanmasında başlıca 
iki yanlış görüş ortaya çıkmaktadır:  

 
1– Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni örgütlü ve bilinçli 

kitle mücadelesine karşı alternatif olarak düşünmek  
 
Bu öldürücü bir hatadır. Bütün devrimlerde iktidar, ancak ve 

ancak kitlelerin örgütlü ve bilinçli mücadelesiyle ele geçirilmiştir. 
Hiçbir doğru devrim stratejisi bilinçli ve örgütlü kitle mücadelesine 
karşı alternatif olarak ortaya çıkamaz; tersine bu mücadeleyi geliştir-
meyi amaç edinir. Ancak zaman içinde gelişen kitle mücadelesinin 
yeni biçimlerinden, yeni mücadele metodlarından söz edilebilir; 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi de bu yönden değerlendiril-
melidir.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin kitle mücadelesine karşı 
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alternatif olarak düşünülmesi, sonunda kitle içinde çalışmanın küçüm-
senmesini, öncünün eylemlerinin kitlelerin ekonomik demokratik 
siyasi isteklerine dayandırılmasının reddini getirir. Sonuç, öncünün 
kitleden kopması, devrimi tek başına gerçekleştirmeye çalışmasıdır, 
anarşizmdir. Bu sapma esas olarak Debrayizmden kaynaklanır.  

Debrayizm, kitlelerin pasifliğine ve oligarşinin muazzam gücüne 
karşı bulunmuş bir çare olarak tanımlanabilir. Bu görüşe göre, içinde 
yaşadığımız dönemde kitleler tamamen pasifize edilmiştir ve silahlı 
eylem onları uyuşukluktan kurtaracak tek çaredir. Mevcut yönetimin 
her türlü meşruluğunu kaybettiği ve sadece zora dayanarak ayakta 
durduğu (buhranın olgunlaştığı) varsayıldığından, kitlelerin pasifliğine 
karşı tek çare olarak silahlı eylemin öne sürülmesi doğaldır. Çünkü 
pasifistliğin tek nedeni oligarşinin baskısıdır, bu baskı kırıldığı an 
kitleler ayaklanacaktır. Böylece silahlı propaganda, genel olarak 
emperyalist sistemin incelenmesinden doğan bir çalışma tarzı değil de, 
kitlelere dışarıdan kuvvet aşısı olarak düşünülür. Kitlelerin aktifliğinin 
somut tarihsel şartlara göre değerlendirilmesi gerektiği unutulup, 
hergün sokaklara dökülen Rus işçileri ve ayaklanarak hanedanları 
deviren Çin köylüleri için hatırlanır.  

Debray, Latin-Amerika’daki devrimci hareket üzerindeki 
görüşlerini başlıca üç yazıda ortaya koymuştur: “Castroism: The 
Long March in Latin America”, “Problems of Revolutionary 
Strategy in Latin America” ve “Devrimde Devrim”. Birinci yazısında 
gerilla çekirdeğinin hazırlanması ve eyleme geçişinin uzun bir zamanı 
gerektirdiğini savunan Debray, “Devrimde Devrim”de bunun aksini 
savunur. Birinci yazısında gerilla çekirdeğinin askerî hazırlığı ve 
organizasyonu aslında politik bir sorundur (127)  diyen Debray, bu 
hazırlıktan neyi anladığını açıklamaz. Sadece harekete geçilmeden 
önce kitle içinde çalışma yapanların başlarına neler geldiğini 
anlatabilmek için Arjantin’de EGP’yi örnek gösterir.  

EGP örgütünün militanları Arjantin’de köylü kitleleri içine 
girmişler, onlara mahsul kaldırmakta, yeni alanlar açmakta yardım 
etmişler, hastaları tedavi etmişler, okuma yazma öğretmişler, bu arada 
askeri eğitim de yapmışlardır. EGP 1964 yazında hasat zamanında 
harekete geçmeyi planlamıştı. Toprak ağaları her zaman olduğu gibi 
mahsulun yarısına el koymaya çalışacaklar, gerillalar ise artık sıkı 
ilişkiler kurdukları kitleleri savunacaklardı. Bir yıl kadar süren bu 
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çalışma ve örgütlenme harekete geçilmeden kısa bir süre önce 
jandarma baskınıyla tahrip edildi. (128)  “Devrimde Devrim”de de 
benzer örnekler veren Debray, buradan şu sonuca varıyor: Uzun süren 
kitle çalışması sırasında öncü saldırıya açıktır ve her an yok edilme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

Debray, III. bunalım döneminde emperyalizmin aynı zamanda 
içsel bir olgu olması sonucu, I. ve II. bunalım dönemlerinde pek az 
mevcut olan bir tehlikenin (öncünün ülkenin iç kısımlarında kitlelerle 
ilişki kurduğu sırada yok edilmesi) oldukça büyüdüğünü gayet iyi 
anlamıştır. Debray, günümüzde klâsik kitle çalışmasından kitlelerin 
başlangıçtan itibaren Sovyetler içinde örgütlenmesini anlamaktadır. 
Ancak Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni yürütecek örgüte, 
yaşaması ve yayılması için gerekli asgari kitle tabanını hazırlamak 
amacıyla en ileri unsurların örgütlenmesine yönelmiş kitle çalışma-
sına karşı Debray’ın gösterebileceği hiçbir gerekçe yoktur.  

Ayrıca onları koruyabilecek gerekli askerî güç oluşturulmadan 
büyük kitle örgütlenmesi kurmaya çalışmak ya da kitle gösterileri 
düzenlemek hatalıdır görüşü de, tek taraflı olduğundan yanlıştır. 
Oligarşinin koyduğu sınırlar içinde kalacak kitle hareketleri 
düzenlemek ya da örgütler kurmak başkadır, gücünü aşan hareketlere 
girerek kitleleri katliama sürüklemek başkadır. Bu tür çalışma ve 
örgütlenme asla temel alınmamak şartıyla faydalıdır.  

 
2– Silahlı propagandanın temel, diğer bütün mücadele biçim-

lerinin tali olmasından, silahlı propagandanın her ay, her gün ve 
hatta her saat temel alınması gerektiği sonucunu çıkartmak; 
bütün tali mücadele biçimlerini ihmal etmek  

 
Silahlı propaganda devrim süreci bir bütün olarak alındığında 

temeldir, ancak bundan herhangi bir zaman aralığında da temel 
alınmalıdır sonucu çıkmaz.  

Uzun dönemde silahlı propaganda temel, diğer bütün politik 
kitlevi mücadele biçimleri talidir. Ancak temel ile tali arasındaki ilişki 
metafizik değil, diyalektiktir; hangisinin temel hangisinin tali 
olacağını somut şartların somut tahlili belirler. Uzun dönemde temel 
olanın bazı kısa dönemlerde tali olması, diğer politik kitlevi mücadele 
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biçimlerinin öne çıkması kaçınılmazdır. Bunun aksini savunmak, 
meseleyi metafizik şekilde ele almak, somut durumların somut 
tahlilinin gereğini inkâr etmektir.  

Silahlı propagandanın her an temel alınmasını savunanlar, 
kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının içeriğini, sürekli bunalımın 
ekonomik bunalımdan nispi bağımsızlığını da anlamamışlardır. Nispi 
bağımsızlık tam bağımsızlık olarak anlaşılır. Sürekli bunalımın 
ekonomik bunalımdan ve ülke içinde meydana gelebilecek diğer 
değişimlerden hiç etkilenmediği kabul edilir. Sürekli bunalım aynı 
zamanda homojen bunalım olarak anlaşılır. Buhranın şiddetinin hiç 
değişmediği görüşünden de silahlı propagandanın her an temel 
alınması gerektiği sonucuna varılır.  

F. Castro I. OLAS Kongresi kapanış söylevinde temel mücadele 
biçiminin nasıl anlaşılması gerektiğini açıklar:  

“... silahlı mücadele temel yoldur, diğer mücadele biçimleri ona 
bağımlı olmalıdır, uzun dönemde tek yoldur, (…) temel yol, uzun 
dönemde uygulanması gereken yol, doğru formülasyondur.”(129)  

Debray’ın önderliğini yaptığı bütün tali mücadele biçimlerini 
ihmal eden anlayış şu temellere dayanır:  

1- Ülkede kriz iyice olgunlaşmıştır, iktidar her türlü meşru 
görünümünü kaybetmiştir ve sadece zorla ayakta kalabilmektedir. Bu 
durumda iktidarın zor kuvvetlerine saldırmak, onlara darbeler 
indirmek başlıca devrimci eylemdir. Latin-Amerikalı bir devrimci bu 
çizgiyi şöyle değerlendirir:  

“Debray için sosyal sınıflara ve somut durumlara ait özgül sorun-
ların ve isteklerin tahlili, sloganların ve programların doğru formülas-
yonu önemsiz şeylerdir, aylak toplamalardır. Silahlı propa-gandayı 
yığınların desteğini sağlamak için evrensel bir formül olarak görür. 
Onun anlayışınca kişinin kitlelere ne söylediğinin pek fazla önemi 
yoktur, yeter ki kişi bunları söylerken silahı elinde olsun. Proletarya 
programının ancak silahla savunulduğunda gerçek bir iktidar alter-
natifi haline geldiğini göstermek (...) yerine Debray, egemen sınıfların 
baskı aracına karşı mücadelenin kitleleri proleter devrimine kazanmak 
için yeterli olduğu kanısının uyanmasına yol açmıştır. ... Yazılarında 
silahlı propagandayı silahların propaganda-sından kesinlikle ayırma-
mış, böylece Marksist bilimi küçümsediğini ortaya koymuştur.”(130)  
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Buhran olgunlaşmış olarak değerlendirilip, iktidarın tek dayana-
ğının kaba kuvvet olduğu varsayılınca doğal olarak,  

2- Birkaç başarılı eylemden sonra kitlelerin hemen devrime 
katılacağı düşünülür (Öncü savaşı kısa sürede halk savaşına dönüşe-
cektir). Politik yön zaten hazır kabul edildiğinden politik çalışma 
küçümsenir.  

“Burada önemli bir teferruatı hatırlatmak isterim: İki yıl süren 
savaş boyunca Fidel kendi harekât bölgesinde tek bir politik gösteri 
düzenlememiştir.”(131)  

Küba Devrimi’nin biçimi ve muhtevası karıştırıldığından ve 
muhteva biçimine göre biçimlendirilmek istendiğinden, Sierra Maest-
ra’da gerilla hareketi başlamadan önce köylülerin zor kuvvetlerine 
karşı silahla direndikleri, devrimin başarıya ulaşmasında büyük katkısı 
olan şehir ve kır proletaryasının zaten var olan yüksek örgütlenme 
düzeyi unutulmaktadır. Küba Devrimi’nin yanlış değerlendirilmesi 
sonucu zor kuvvetlerine saldırmak öncünün başlıca amacı olur. Öncü 
savaşı kitlelerin ekonomik demokratik siyasi isteklerinden kopar; 
“siyasal yönden zayıf askerî harekâta girerek hareketin geri kalan 
kısmından ...”(132)  kopar, sola sapar. Proletaryanın sınıf mücadelesi-
nin çok yönlü olduğunu unutan, sadece tek mücadele biçimine (silahlı 
propaganda) ve tek mücadele biçimi içinde de tek yöne ağırlık veren 
(zor kuvvetlerine saldırmak) öncü, kısa sürede kitlelerden tecrit olur.  

“... ana mücadele tek mücadele değildir. Ve salt ana mücadele ile 
uğraşan bir örgüt kitlelerden kopar ve hakim sınıflarla karşı karşıya 
geldiğinde kendisini kitlelerden tecrit edilmiş olarak bulur.”(133)  

Bu çizginin pratikteki görünümü “nerede hareket orada bereket” 
şeklindedir; sonuçları değerlendirilemeyen, propagandası yapılmayan 
sürekli eylem. Açıktır ki, bu çizgiyi sürdüren öncü, subjektif niyeti ne 
olursa olsun mücadelenin kısa sürede zafere ulaşacağına inanır, 
devamlı saldırarak gücünü tüketir ve doğal olarak fazla yaşayamaz. 
Douglas Bravo bu çizginin Venezüella’daki sonuçlarını şöyle değer-
lendiriyor:  

“Geçmişte, politika ve hareket planında çok saldırgan olan askerî 
çizgimiz, devrim hareketine büyük bir savaş gücü vermekteydi; ne var 
ki kısa vadeli olan bu görüş, bizim uzun savaş stratejimize 
uymuyordu; başarısızlığını hazırlayan da bu olmuştur.”(134)  
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Debrayizm, bütün bu genel özelliklerinin sonucu silahlı 
propaganda ile silahlı eylemi özdeş kabul eder. Bu görüşe göre, 
önemli olan eylemi yapmaktır, eylemin kitle içindeki propagandası, 
yaratılan etkinin örgütlenmesi kendiliğinden gerçekleşir; bunun için 
eylemden önce ya da sonra kitle içinde herhangi bir çalışma yapmaya 
gerek yoktur. Aynı görüş ülkemizde de bir dönem oldukça taraftar 
bulmuştur. Bunun nedeni askerî eylemlerin propagandasını burjuva 
basın organlarının yapması ve bunun daima böyle olacağının 
zannedilmesidir. Ülkemizde sıkıyönetim döneminde sadece eylemi 
yapmanın yetmeyeceği, onu kitlelere duyuracak, propagandasını 
yapacak, eylemin kitle içinde etkisini değerlendirecek bir çalışmanın 
gerekliliği açıkça ortaya çıkmıştır. Mahir Çayan yapılan eylemlerin 
gereken ölçüde propagandasının yapılamadığını şöyle anlatır: “Bu 
yüzden 5-6 tane devrimci askeri eylem (propagandası yapılmaması-
na rağmen) kitlelerde derin bir şaşkınlık ve sempati yaratmıştır.” 
(Kesintisiz Devrim II-III)  

Görüldüğü gibi, eylemlerin burjuva yayın organlarındaki 
yankıları ve kitlelerin bunları kendi kendilerine değerlendirmeleri 
propaganda sayılmamaktadır. Başka bir deyişle: “... mesele gorillere 
ve kukla ordulara karşı nasıl ateş edileceğini bilmekte değildir, ama bu 
işi nasıl yapmalıdır ki, devrimci sınıflar: a) silahların kendi öncüleri 
tarafından atıldığını anlasınlar ve, b) onun başlattığı kampanyaya her 
yoldan ve her seviyeden katılsınlar. Asıl sorun bunun nasıl 
yapılabileceğini bilmek sorunudur.”(135)  

Sadece zor kuvvetlerine saldırmakla kitlelerin devrime kazanıla-
bileceğini sanan, Küba Devrimi’nin yanlış yorumundan kaynaklanan 
bu çizgi -Mahir Çayan’ın da belirttiği gibi- aslında bir sol kendiliğin-
denciliktir.  
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V. 
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ’NİN 

UYGULANMASINDA  ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 
 
1- Etkinin Yaratılması ve Örgütlenmesi:  
 
Günümüzde dünyanın dört bir yanında halkların kurtuluşu için 

savaşan, öncü savaşını yürüten devrimcilerin pratikte önlerine çıkan 
birincil sorun, öncü savaşının kitleler üzerinde büyük etki yaratması, 
ancak bu etkiye ulaşamaması, onu örgütleyememesidir.  

Etkinin yaratılması, ancak örgütlenememesi iki biçimde kendini 
gösterir: Birincisi, geri-bıraktırılmış ülkelerde özellikle ekonomik 
bunalımın derinleştiği ve siyasi ortamın da uygun olduğu dönemlerde 
birkaç askeri eylem kitleler arasında derin yankılar yaratır. Ülkemizde 
1970’in sonlarındaki durum silahlı mücadeleyi yürütmüş örgütlerden 
biri tarafından şöyle değerlendirilir:  

“Yığınların durmadan yükselme gösteren kendiliğinden müca-
delesi ... emperyalizm-hakim sınıflar ittifakı ile halk kitleleri 
arasındaki çelişmenin, belirli bir kesit içinde en tepe noktasını 
yaşaması ... Hakim sınıfların sömürüden pay almaya dayanan 
çelişmelerinin giderek hergün biraz daha sertleşmesi. Ve bütün 
bunların yaşanmakta olan ekonomik-politik buhran üstünde, buhranı 
daha da derinleştiren etkileri. Nihayet de Türkiye solunda genel durum 
... O dönemde bu şartlar yaşanmıyor olsaydı, şehir eylemlerinin ülke 
çapındaki yansıması (o eylemler daha büyük boyutlarda ve çok daha 
başarılı olarak konulmuş olsalardı da) bu şekliyle olmazdı. Örneğin; 
içinde yaşadığımız şartlarda aynı tür eylemlerle aynı tür etkiyi yara-
tabilmek imkânsızdır. İmkânsız olduğu gibi buna uğraşmak büyük 
yanlışlıktır da.”(abç) (136)  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde sürekli bunalımın nispi olarak 
derinleştiği dönemlerde yapılan birkaç askerî eylem kitleler içinde 
büyük yankılar yaratır. Aynı tür eylemlerin diğer dönemlerde aynı 
etkiyi yaratamayacağı da doğrudur; ancak iki şeyi karıştırmamak 
gerekir: Kitlelerin ekonomik demokratik siyasi istekleri doğrultu-
sunda yapılan ve propagandası da yeterli ölçüde gerçekleştirilen 
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eylemler kitleler üzerinde her dönemde derin etki yaratır; bunun 
nedeni, ülkede henüz yeterince olgunlaşmamış da olsa sürekli milli 
krizin varlığıdır. Krizi kendi örgütlü gücümüzle derinleştirme esprisi 
budur.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde sürekli milli krizin derinleştiği 
dönemlerde -siyasal ortam da uygunsa- yapılan silahlı eylemlerin 
(silahlı propaganda değil) kitleler arasında derin yankılar yaratması 
sonucu öncü bazen bu kadar az güçle bu kadar büyük etki yarata-
bilmenin cazibesine kapılabilir. Şehirlerde birkaç askerî harekâtı 
gerçekleştirebilmek için sağlam ve geniş temellere oturan bir 
örgütlenme gerekmez; saklanacak birkaç ev, silahlı inançlı kararlı 8-
10 kişi (belki daha az) yeter. Öncü yarattığı etkinin cazibesine kapılır, 
böyle bir şeyin ancak çok özel şartlar altında gerçekleşebileceğini 
düşünmez, her zaman birkaç askerî eylemle aynı etkiyi yaratabile-
ceğini düşünür. Öncünün çalışması -silahlı eylemle etki yaratma, 
etkiyi örgütleme- daha üst düzeyde eylem olarak ifade edilen ve 
parçaların diyalektik bir bütün içinde düşünülmesi gereken süreçte, 
sadece etki yaratılmaya çalışılması ve geriye kalanın kendiliğinden 
olduğunu ya da olacağını düşünmesidir. Sonuç, öncünün etkiyi 
yaratması, ama ona ulaşamaması, onu örgütleyememesi ve kaçınıl-
maz olarak yenilmesidir. Dünya devrimci pratiği, sadece etkiyi 
yaratacak güçle, etkiyi yaratacak ve örgütleyecek gücün nitelik ve 
nicelik olarak birbirinden çok farklı olduğunu açıkça ortaya 
koymuştur.  

Burada yanlış bir görüşe, daha doğrusu görünüşe aldanmaya 
değinmek gerekir: Politikleşmiş askeri savaşı yürüten bir örgütün 
militanlarının çoğunun çeşitli emekçi sınıflardan gelmesi her zaman 
örgütün kitlelere ulaşabildiği, onları örgütleyebildiği anlamına gel-
mez. Buna en açık örnek Tupamaros’tur. Polis raporlarına göre, 
1969’da örgüt üyelerinin % 53,1’i, 1972’de % 44,1’i işçi, esnaf ve 
ücretlilerden meydana geliyordu. (137)  Buna karşılık Tupamaros’un 
pratikte karşılaştığı en büyük sorun kitleler üzerindeki etkisiyle bu 
etkinin örgütlenmesi arasındaki uyumsuzluktur. (138)  Örgüt kitleleri 
etkileyebilmekte, ancak bu etkiyi örgütleyip aktif desteğe dönüştüre-
memektedir. Tupamaros yenilgisini başlıca iki nedene bağlar:  

“Propaganda eylemleri, hareketin hedef ve seyrini tanımlayan 
eylemlerdir. Başlangıçta başlıca bu eylemler yürütülmekteydi. Günlük 
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programımızın bir parçası olmakla birlikte, şu anda bunlara öncelik 
tanınmamaktadır.”(139)  

Aynı Tupamaros 1973’te yenilgiden sonra özeleştirisini şöyle 
yapar: “Fakat başlıca hata, bizim mücadeleyi iki askerî örgüt arasında 
bir karşılaşma imiş gibi kabul etmemizdir. ... Kapitalist toplumun 
yıkılışında, askerî görevler kaçınılmaz bir şeydir, ama, bunlar politik 
faaliyetlere ve bir sınıf kavgası görüntüsüne sıkı sıkıya bağlı olmak 
zorundadırlar.”(140)  

İkinci neden ise, gizli bir örgütün yapısıyla kitlelere ulaşmanın 
olanaksızlığıdır.  

Tupamaros’un yenilgisinden çıkardığı dersler ve dünya devrimci 
pratiğinden diğer örnekler, öncü savaşının (sadece lafta değil, eylemde 
de) iki askerî örgüt arasındaki çatışmaya indirgenmemesini, öncü 
savaşının kitlelerin ekonomik demokratik siyasi isteklerinden 
bağımsız yürütülemeyeceğini ortaya koymuştur. Buradan tali müca-
dele biçimlerinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği sonucuna 
ulaşılır. Dar ve sağlam bir örgüt kurmak ve temel mücadeleyi 
yürütmek yetmez; kitlelere ulaşacak, eylemin etkilerini örgütleyecek 
ve aktif desteğe dönüştürecek, yani savaşın devamını garanti edecek 
yan örgütlere ve tali mücadele biçimlerine kesin ihtiyaç vardır.  

Kitlelere ulaşabilmek için ise, başından itibaren belirli 
hedeflere yönelmiş, örgütün ilerdeki eylemlerine taban teşkil edecek 
bir kitle çalışmasına girmek gerekir. Ancak önce harekete geçip, 
örgüte prestij kazandırdıktan sonra örgütlemeye geçmek daha kolay 
olmaz mı? Aslında Tupamaroların önceden planlamadıkları halde 
yaptıkları budur. Tupama-rolar yenilgileri sırasında neden sonuna 
kadar ısrar etmediklerini şöyle açıklarlar: “Her ne kadar askerler bizi 
bozguna uğratmışlarsa da, bu bizim direnmediğimiz anlamına gelmez; 
çünkü biz de onlara bazı darbeler indirdik; askerî cihazımızın bir 
kısmı zarar görmemişti ve silahlı kuvvetlerin saldırısına mukabele 
edebilirdik. Fakat biz, işleri iyi ve ciddi surette yapmak ve bozgunun 
derin nedenlerini tespit etmek isteriz. Yani işlemeyenin ne olduğunu 
görmek için makineyi durdurmak gerekiyordu.”(141)  

Ancak bazı ülkelerde şartların zorunlu sonucu makine 
zamanında durdurulamayabilir, kitle örgütlenmesine başlana-
mayabilir.  



 336 

2- Uygun Alan - Uygun Nüfus:  
 
Halk savaşı politikleşmiş bir askeri savaştır ve bu savaşın 

özellikle kırlarda gerilladan başlayarak yayılması ve güçlenmesi, 
savaşa uygun bir alanın yanında daha da önemlisi uygun bir nüfusu 
gerektirir. Dünyada pasifizmin her çeşidine göre bu açık bir çelişkidir. 
Onlara göre, geri-bıraktırılmış ülkelerin çoğunluğunda (özellikle şehir 
nüfusunun kırdakine yakın ya da daha fazla olduğu ülkelerde) 
mücadeleyi en kolay benimseyebilecek, en aktif ve en kolay 
örgütlenebilecek nüfus şehirlerde toplanmıştır. Örneğin, önce silahlı 
mücadele için gerekli objektif şartların var olduğuna karar veren, 1963 
yenilgisinden sonra da “devrim silahlı mücadeleyle zafere ulaşır ama 
önce gerekli şartları hazırlamak gerek” diyerek savaştan yan çizen 
Venezüella Komünist Partisine göre: Nüfusun % 70’inden fazlasının 
şehirlerde yaşadığı bir ülkede kırlarda gerilla savaşı temel alınamaz, 
esasen Venezüella tarihinde de bütün devrimci hareketler şehirlerde 
olmuştur. (142)  

1962’de kırlarda başlayan gerilla mücadelesinin 1970’lere kadar 
(1967’de şehirlerdeki örgütlenme tamamen yıkıldığı halde) Falcon ve 
Lara bölgelerinde yaşayabilmesi pasifistlere verilecek en iyi cevaptır.  

III. bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülkelerinde 
kapitalizmin dışa bağımlı olarak geliştirilmesi sonucu şehirlerin 
önemi, II. bunalım döneminin sömürge ve yarı-sömürge ülkelerine 
göre artmıştır. Özellikle şehirlerin önemli ölçüde geliştiği ülkelerde, 
devrimci savaş çizgisi, şehir ve kırı diyalektik bir bütün içinde ele 
alan birleşik devrimci savaştır. Douglas Bravo, Venezüella 
şartlarında bu çizginin nasıl uygulanacağını şöyle açıklar: “... Bizler 
diğer ülkelerde (devrimi zafere götüren) köylü ordusuyla halk 
ordusunu birbirine karıştırmıyoruz. Bizim durumumuzda ordumuzun 
kurulması ve düşmanın askeri gücünün yok edilmesi için temel savaş 
alanı kırlar olacaktır; ancak kırsal nüfus toplamın sadece % 28’ini 
oluşturduğundan, biz kendi kurtuluşumuzu köylülere dayanan ... bir 
mücadele olarak tanımlayamayız. Bu nedenle şehirlerin rolü ve kır 
gerillasına her türlü yardımı yaparak halk ordusunun kuruluşundaki 
sorumluluğu büyüktür.”(143)  

D. Bravo daha sonra kısa dönemde şehir eylemlerinin mücadele-
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nin ülke çapında gelişmesi yönünden büyük önem taşıdığını belirtir.  
Mahir Çayan Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup ’ta ve 

Kesintisiz Devrim II-III ’te ülkemizde, emperyalizmin III. bunalım 
döneminin özelliklerinden, üretici güçlerin gelişme seviyesinden, 
devrimci mücadelenin geçmişinden ve silahlı devrim hareketinin 
içinde bulunduğu diğer şartlar sonucu mücadelenin başlangıç 
döneminde şehirlerdeki savaşın birincil önem taşıdığını, şehir ve kırı 
mücadelenin her döneminde diyalektik bir bütünlük içinde düşünmek 
gerektiğini açıklamış ve bu çizgiyi birleşik devrimci savaş olarak 
isimlendirmiştir.  

Daha sonra şehirlerdeki mücadeleye, özellikle başlangıç 
döneminde birincil önem verilmesinde subjektivizm kokusu arayanlar 
çıktı: “Küçük burjuva anlamda da olsa Dev-Genç’in büyük şehirlerde 
yürüttüğü şiddet hareketleri ve de kitle eylemleri daha sert ve daha üst 
düzeyde silahlı eylemlerin yadırganmayacağı uygun bir ortam 
yaratmıştır. (M.Ç. -Kesintisiz Devrim) Bu son derece subjektif bir 
değerlendirmedir. ML’nin silahlı mücadele anlayışı, devrim anlayışına 
göre tespit edilir”. (144)  

Sanki Mahir Çayan bunun aksini iddia etmiştir. Anlaşılan, bu 
görüşün sahipleri, silahlı propagandanın temel mücadele biçimi 
olmasından, silahlı propaganda her an temel alınmalıdır sonucunu 
çıkartanlar gibi, kırların temel savaş alanı olmasından da kırlar her an 
temeldir sonucunu çıkartmaktadırlar.  

Ayrıca, D. Bravo’nun da belirttiği gibi, şehirlerin önemli bir yer 
tuttuğu ülkelerde (ülkemiz de buna dahildir) kırlar tek başına temel 
savaş alanı olarak alınamaz, halk ordusu ve köylü ordusu özdeş 
değildir. Politikleşmiş askeri savaş şehirlerde ve kırlarda, şartlara göre 
şehirdeki ya da kırdaki mücadelenin ağır basmasıyla, yani şehir ve kır 
diyalektik bir bütün içinde alınarak yürütülür. Esasen öncü savaşını 
diğer bütün yanlış çalışma tarzlarından ayıran temel etken de, 
şehrin ya da kırın temel alınması değil; kitle örgütlenmesinin silahlı 
güçle birlikte büyümesidir.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin uygulanma sürecinde, 
dünya ölçüsünde, “uygun alan - uygun nüfus” ilişkisinde ortaya çıkan 
birincil sorun şehir ve kırın diyalektik birliğinin sağlanamaması iken, 
ikincil sorun kırlarda uygun alan ve nüfusun her zaman bir arada 
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bulunmamasıdır. Bazı Latin-Amerika ülkelerinde önemli bir taktik 
sorun olarak ortaya çıkan bu durum, ülkemiz açısından önemsizdir.  

 
 

VI. 
YANLIŞ ÇALIŞMA TARZLARI 

 
Dünya devrimci pratiğinde fokoculuğun yanı sıra, politikleşmiş 

askeri savaşın uygulanışında başlıca iki yanlış çalışma tarzı görülür:  
 
1- Gizli Silahlı Propaganda 
 
Bazı Latin-Amerika ülkelerinde uygulanan bu çalışma tarzında, 

gerillalar belli bir bölgede köyleri dolaşırlar. Devrimin amaçlarını 
köylülere anlatırlar ve onları etkilemek, bir güç olduklarını göstermek 
amacıyla silahlarını göstermeye özen gösterirler. Köylüyü çeşitli 
eylemlere teşvik ederler ve onları koruyacaklarını söylerler. 
Başlangıçtan itibaren Sovyet tipi örgütlenmeyi temel alan, kitleleri 
kolaylıkla katliama sürükleyebilen bu yanlış çalışma temelde bir başka 
yanlış çalışma tarzından kaynaklanmaktadır.  

 
2- Silahlı Savunma 
 
Silahlı devrim hareketinin bütün dünyada bedelini çok pahalı 

ödediği yanlış bir çalışma tarzıdır. Her yanlış çalışma tarzı gibi, bu da 
yanlış bir devrim teorisinden kaynaklanır.  

1958’de Peru’da Troçkist Hugo Blanco, ülkenin iç kısımlarındaki 
bir bölgede köylü birlikleri örgütlemeye başladı. Bu birlikler içinde 
köylüler sınıf bilincine kavuşturulmaya çalışıldı. Troçkist düşünceye 
göre, bu birlikler köylülüğün toprak reformu mücadelesindeki örgütleri 
ve gelecekteki Peru devrimci hükümetinin temeli olacaklardı. Daha 
sonra, iyi çalışma şartları için grevler ve toprak işgalleri organize 
edildi. Polis ve ordu 1962’de sözde örgütlenmiş, ancak tamamen 



 339 

savunmasız hareketi darmadağın etti. Sadece bir bölgedeki köylü 
birliklerinin sayısı 148 olduğu halde, bu, baskıyı karşılamaya yetmedi. 
(145)  

Blanco daha sonra sorunun özünü gayet iyi kavramıştır: “Temel 
soru şudur: Kırlarda ikili gücün var olabileceğine inanıyor musunuz? 
Eğer inanmıyorsanız gerilladan, inanıyorsanız milisten yanasınız 
demektir.”(146)  

Bu teoriye göre, köylü birlikleri gelecekteki halk iktidarının 
temeli olacaklar, sömürücülerin iktidarıyla beraber yaşayacaklardır 
(ikili iktidar). Silahlı mücadele parti tarafından yönetilen milisler 
tarafından gerçekleştirilir. MücadeLenin acil hedefi iktidarın ele 
geçirilmesi değil, elde edilenin (işgal edilen toprakların) 
korunmasıdır.(147)  

Hemen anlaşılacağı gibi, bu yanlış çalışma tarzı, III. bunalım 
döneminin özelliklerinin anlaşılmamasından kaynaklanır. I. ve II. 
bunalım dönemlerinin sömürge ve yarı-sömürge ülkelerinde olduğu 
gibi zayıf mahalli otorite kısa sürede kırılarak kurtarılmış bölgelerin 
kurulması, bu bölgelerin karşı-devrimci güçlerin hakim olduğu 
bölgelerle çevrilmiş olduğu halde yaşaması ve yayılması; değişen 
şartlar göz önüne alınmadan III. bunalım döneminde de uygulanmaya 
çalışılmaktadır. Emperyalizmin aynı zamanda içsel bir olgu haline 
geldiği, işgalin gizli biçimde de olsa önemli merkezlerden bütün 
ülkeye yayıldığı geri-bıraktırılmış ülkelerde, artık kırlarda kurtarıl-
mış bölgeler kurulabilmesi için gücü kırılması gereken zayıf mahalli 
otorite değil, emperyalizmle bütünleşmiş oligarşik diktadır. Geri-
bıraktırılmış ülkelerde emperyalist baskı ve sömürü mekaniz-masını 
kırmanın, kitlelere ulaşmanın ve onları örgütlemenin, kitleleri sonu 
katliamlarla bitecek eylemlere sürüklemeden onları devrimci 
mücadeleye çekmenin tek yolu öncü savaşıdır. Öncü savaşı, doğru 
emperyalizm tahlilinden hareketle kitle örgütlenmesi ve silahlı 
gücün diyalektik bir bütünlük içinde birlikte büyümesini sağlar, 
mücadelenin başından itibaren Sovyet tipi örgütlenmeyi reddeder.  

Silahlı savunmada ise, başlangıçtan itibaren Sovyet tipi 
örgütlenme (birlik, sendika, vb.) esastır. Silahlı savunmada kitleler 
düzenin koyduğu sınırları çok aşan eylemlere teşvik edilir, ama onları 
koruyabilecek silahlı güç yoktur ve sonunda kitle, baskı güçlerinin 
insafına terk edilir.  
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Ülkemizde silahlı savunmayı en açık biçimde TİKKO savun-
maktadır. Bu arkadaşlar, kızıl siyasi iktidarın doğması ve yaşaması 
şartları ile, silahlı mücadelenin başlatılması için gerekli şartların aynı 
olmadığını anlamışlardır. Yine bu arkadaşlar, ülkenin her yanında 
örgütlenelim, kitleleri tamamen kontrolümüze alalım, sonra silahlı 
mücadeleye başlarız diyen görüşün halk savaşını inkâr ettiğini ve uzun 
süreli savaşa karşı olduğunu da anlamışlardır. Temel-tali mücadele 
ilişkisinin, halk savaşının emperyalizm olgusundan kaynaklandığını 
da anlamışlardır.  

Bunun yanı sıra, gerilla savaşının örgütlenmesi ve gelişimi 
konusundaki görüşleri oldukça karışıktır. Çin’deki devrimci savaşı, 
savaşın başlangıç ve gelişimini aynen ülkemizde de uygulamaya 
çalışmaktadırlar. Bu arada III. bunalım döneminin bazı özelliklerini de 
fark etmişlerdir ve bu özellikler ülkemizde aradıkları II. bunalım 
dönemi şartları içinde adeta sırıtmaktadır.  

TİKKO’nun kitle örgütlenmesi ve kurtarılmış bölgeler konu-
sunda başlıca görüşleri şunlardır:  

“... Oysa, halk savaşına hazırlanmanın bir tek yolu vardır: O da 
önder kadroların önemli bir kısmını köylük bölgelere göndermek, 
köylüleri silahlı mücadele için gerilla örgütleri içinde teşkilatlan-
dırmak ...“(148)  

“... Önder kadroların önemli bir kısmının derhal seçilmiş köylük 
bölgelere gönderilmesi, bunların köylüler arasında, gerilla birimleri 
örgütleyerek silahlı mücadeleye girişmesini, diğer örgütlenmelerin bu 
mücadelenin seyri içinde ve bunu destekleyecek şekilde ele alınmasını 
istediler.”(149)  

TİKKO öncü savaşını reddetmekte ve silahlı mücadelenin 
başlangıcından itibaren Sovyet tipi örgütlenmeyi savunmaktadır. Çin 
Devrimi aynen kopye edilmekte ve silahlı savunma önerilmektedir:  

“Marksist-Leninistlerin köylüler arasında örgütlenme politikası 
açıktır: Her köyde köy parti komiteleri örgütlemek. Köy parti 
komitesine bağlı, partili ve partisiz unsurlardan silahlı mücadeleye 
hizmet edecek çeşitli görev grupları ve hücreleri örgütlemek. Ayrıca 
köy esasına bağlı olmayan, bölgedeki parti komitesine bağlı 
profesyonel gerilla birlikleri örgütlemek. Bütün bu örgütleme 
faaliyetinin amacı yoksul köylüler ve tarım işçileri arasında partiyi ve 
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halk silahlı kuvvetlerini inşa etmektir. Bu inşa barış içinde değil, 
silahlı mücadele içinde olacaktır. Ve parti örgütünün örgütlemede 
kavrayacağı halka, gerilla birliklerini ve köy milislerini örgütle-
mektir.”(abç) (150)  

TİKKO, emperyalizmin III. bunalım dönemini ve bu dönemin 
özelliklerinin politikleşmiş askeri savaşta meydana getirdiği değişim-
leri (öncü savaşı), silahlı gücün ve kitle örgütlenmesinin savaşın 
başlangıcından itibaren diyalektik bir bütün içinde birlikte gelişmesi 
gerektiğini anlamamıştır. Ancak somut pratik, genel planda anlaşıl-
masa bile, bu meseleleri devrimci örgütlerin gözünün içine sokar:  

“... silahlı köylü mücadelesinden bahsederken, daima, 
revizyonistlerle biz ayrı dillerde konuşmaktayız. Onların silahlı köylü 
mücadelesinden anladıkları, herhangi bir köylük bölgede toptan bir 
köylü isyanı olmuştur. Böyle bir isyanın bir anda bastırılacağı endişesi 
ile de, durmaksızın başka bölgelerde örgütlenmeden ve kitlelere 
kumanda eder hale gelmeden, silahlı köylü hareketine 
girişilmeyeceğini iddia etmişlerdir. Örgütlenmeleri bu anlayışlarına 
uygundur. İleri unsurları gerilla grupları içinde örgütlemek yerine 
köylüleri toptan bir isyana hazırlamak için eğitim grupları içinde 
örgütlemek ve eğitmek.”(abç) (151)  

Kitle içinde en ileri unsurları örgütleyerek, öncüye kitle içinde 
yayılma, propaganda ve kadro kaynağı olarak gerekli tabanı 
hazırlamak ve savaş içinde silahlı güçle kitle örgütlenmesini 
diyalektik bir bütün içinde birlikte geliştirmek. Emperyalizmin III. 
bunalım döneminin poltikleşmiş askeri savaşta meydana getirdiği 
değişim, mücadelenin başlangıcında köylü milisleri örgütlemenin 
yerine geçirilmesi gereken görev budur. Üretime bağlı köylü milisleri 
örgütlemek ile, ileri unsurları gerilla grupları içinde örgütlemek 
birbirinden çok farklı, temelinde apayrı dünya görüşleri yatan iki 
çalışma yöntemidir.  

Çin Devrimini kopye etmek ve pratik içinde zorunlu olarak III. 
bunalım döneminin bazı özelliklerini fark etmek TİKKO’nun 
görüşlerine tam bir karışıklık kazandırmıştır. Örneğin, kurtarılmış 
bölgelerin kuruluşu ile ilgili görüşlerini ele alalım:  

“... silahlı mücadele sürecinde, ki bu nispeten uzun bir süreçtir, 
parti belli bir güce eriştiği ve halk silahlı kuvvetleri oldukça düzenli 
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birliklere dönüştüğü zaman kızıl siyasi iktidar ülkenin bazı bölge-
lerinde bir gerçek haline gelecektir.”(152)  

Somut pratik, kurtarılmış bölgelerin kurulabilmesi için gücü 
kırılması gerekenin, zayıf mahalli otorite değil de, genel olarak 
emperyalist dünya sistemi olduğunu açıkça göstermektedir. Güçlü 
kızıl orduyu kurabilmek için ise, işe Öncü Savaşıyla başlamaktan 
başka yol yoktur. Üretime bağlı (yani, yerleşik) köylü milisleri 
kurmak, kitleleri katliama sürüklemekten başka sonuç vermez. III. 
bunalım döneminde, geri-bıraktırılmış ülkelerde, emperyalizmin 
gücü şehirde ne ise, kırda fazla geniş olmayan bir bölgede de odur. 
Güçlü bir kızıl ordunun kurulabilmesi için köylü milisleri örgütlemeyi 
savunanlar, emperyalist işgalin gizli biçimde de olsa ülkenin her 
yanına yayıldığı III. bunalım döneminde bu köyleri güçlü bir kızıl 
ordu olmadan nasıl koruyabileceklerini de düşünmelidirler. Sorunun 
daha fazla açıklığa kavuşması için TİKKO’nun kurtarılmış bölgelerle 
ilgili görüşlerini öğrenmek gerekir:  

“Mao Zedung yoldaş, Çin’de kızıl siyasi iktidarın var olabilme-
sini aşağıdaki şartlara bağlamaktadır:  

1-Çin’in iktisadi bakımdan yarı-sömürge bir ülke olması, bunun 
sonucu olarak savaş ağaları arasında savaş olması, 2- Sağlam bir kitle 
temelinin mevcut olması, 3- Ülke çapında devrimci durumun 
yükselmeye devam etmesi, 4- Oldukça güçlü düzenli bir kızıl ordu, 5- 
Kendine yeterli beslenme kaynakları, 6- Askerî harekâta elverişli bir 
arazi.  

Mao Zedung yoldaş önceleri Çin’de kızıl siyasi iktidarın var 
olabilmesinin en önemli şartı olarak beyaz rejimin savaş içinde 
bulunmasını görüyordu.”(153)  

Üçüncü bunalım döneminin geri-bıraktırılmış ülkelerinde, 
kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının ülkeye şiddetle yansıma ve 
dolayısıyla henüz olgunlaşmamış da olsa sürekli milli krizin ortaya 
çıkış nedenleri değişmiştir. I. ve II. bunalım dönemlerinin sömürge 
ve yarı-sömürge ülkelerinde sürekli krizin temel nedeni emperyalist 
ülkeler arasındaki sert çelişkiler ve bunun ülkeye yansımasıdır. 
Geri-bıraktırılmış ülkelerde ise, sürekli milli krizin temel nedeni (I. 
ve II. bunalım dönemlerinde tali neden olan) ülkede kapitalizmin 
dışa bağımlı olarak önemli ölçüde geliştirilmesidir. TİKKO’nun 
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emperyalizmin bunalım dönemleri konusunda bilgisi yoktur ama, 
yanlış biçimde de olsa gerçekten devrim için -önceleri Çin’den- yola 
çıktıklarından, ülkemizde her gün ve her saat apaçık olan gerçeği, 
beyaz rejimin savaş içinde olmadığı gerçeğini görmüşlerdir. (Şarlatan 
PDA bir ara yolunu iyice şaşırmış ve bin dereden su getirerek bunun 
aksini kanıtlamaya çalışmıştır.)  

O halde kurtarılmış bölgeleri mümkün kılan nedir?  
“Daha sonra sömürgelerde kızıl siyasi iktidarın mümkün hale 

gelmesi, bu ülkelerde beyaz rejim içinde savaşların olması değildir. 
Dünya çapında emperyalizmin ve gericiliğin son derece zayıflaması 
ve çöküşe gitmesidir. Bu durum sömürge ülkelerde de devrimci güçler 
lehine son derece elverişli şartlar yaratmıştır.”(aynı yazıdan)  

III. bunalım döneminde, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımı-
nın derinleşmesi, geri-bıraktırılmış ülkelerde devrimci hareketin 
gelişimi için elverişli şartlar yaratır. Ancak bu arkadaşlar, her şeyi 
Çin’e göre düşündüklerinden, devrimci hareketin gelişmesiyle 
kurtarılmış bölgelerin gelişmesini aynı kabul ederler ve III. bunalım 
döneminin özelliklerinin kurtarılmış bölgelerin kuruluşunu zorlaştır-
dığını anlamazlar. Dünya devrimci pratiği, çok özel şartlar dışında, 
kurtarılmış bir bölgenin sadece o bölgede değil, ülkenin her yanında 
savunulmadıkça yaşayamayacağını ortaya koymuştur. O halde 
kurtarılmış bölge ancak savaşın ileri aşamalarında, kitlelerin ülke 
çapında örgütlendiği ve savaşa katıldığı zaman kurulabilir. Bu önce 
bütün kitleyi örgütleyelim, sonra harekete geçelim demek değildir. 
Geri-bıraktırılmış ülkelerde kitlelere ulaşmanın, onları örgütlemenin 
ve savaşa sokmanın tek yolu öncü savaşıdır. Halk savaşını 
başlatmanın tek yolu öncü savaşıdır.  

İtiraz olarak bazı Afrika ülkelerinde silahlı savunmanın başarı 
kazandığı söylenecektir. Çin şartlarını ülkemize uygulamaya çalışan-
ların aynı şeyi emperyalizmin henüz içsel bir olgu haline gelmediği 
açık işgalin var olduğu Afrika ülkeleri için de yapacakları açıktır. Bu 
arkadaşlar Çin Devrimi’nden mekanik aktarmalar yapacaklarına, 
günümüz devrimci pratiğini ve özellikle Kolombiya’da kurulan, 
birkaç yıl yaşayan ve sonra da yok edilen kızıl cumhuriyetlerin tarihini 
inceleseler iyi ederler.  

Sonuç olarak, silahlı savunmayı benimseyenler II. bunalım 
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döneminin şartlarını III. bunalım döneminde ararlar, öncü savaşını 
reddederler, kitleleri maceraya ve katliama sürüklerler. Silahlı 
savunma, fokoculuk gibi, dünya devrimci hareketinin özellikle 
Kolombiya’da bedelini çok ağır ödediği yanlış bir çizgidir. (154)  

 
 

VII. 
ÖNCÜ SAVAŞI  

 
Öncü savaşının hangi aşamalardan geçerek halk savaşına 

dönüşeceğini önceden bilmek olanaksızdır. Ancak Öncü Savaşının 
başlaması konusunda ülkenin ve dünya devrimci pratiği dikkatle 
incelenmesi gereken pek çok dersle doludur.  

 
1) Hazırlık Aşaması:  
 
J. Quartim hazırlık döneminin önemini şöyle belirtir: “Yazı-

larının hiçbir yerinde Debray, gerilla fokosunun nasıl ve kim 
tarafından hazırlanacağı sorununu ciddi olarak ortaya atmamıştır. 
Pratik, bu sorunun temel sorun olduğunu göstermektedir. ... Debray’ın 
önemsemediği gerilla fokosunun hazırlanışı, tüm devrimci savaş 
içersinde en az ötekilerden herhangi biri kadar önemli temel bir 
basamaktır.”(155)  

Hazırlık döneminde bir yandan Öncü Savaşını yürütecek örgütün 
temel askerî yapısı, güvenlik örgütü, teknik eğitimi gerçekleştirilirken; 
diğer yandan kitle içinde belirli hedeflere yönelmiş, öncünün 
gelecekteki eylemlerine taban teşkil edecek bir çalışmaya girmek 
gerekir. Hazırlık döneminde bizim kitle çalışması anlayışımız 
pasifistlerden amaç ve kapsam yönünden farklıdır:  

Kitle içindeki çalışma bütün kitleyi değil, en ileri unsurları 
örgütlemeye yönelmiştir. Sendikalar, birlikler, vb. gibi kitlelerin 
büyük birimler içinde örgütlenmesi asla temel alınamaz (ancak ihmal 
de edilemez).  
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Kitlelerin ekonomik demokratik siyasi istekleri doğrultusunda 
eylemler koyarak harekete geçmek için bütün ülkedeki ileri unsurların 
örgütlenmiş olması gerekmez; bir bölgede yapılacak eylemler diğer 
bölgelerdeki örgütlenmeyi hızlandıracaktır.  

Öncü savaşını yürüten örgüt, bazen şartların zorlaması sonucu 
gerekli kitle bağlarını kuramadan harekete geçer; ancak her durumda 
bu bağın kurulması için çalışmak gerekir. Öncü ile kitleler arasındaki 
bağ kendiliğinden kurulamaz. Küba’da bu bağın kolaylıkla 
kurulabilmesinde kitlelerin ileri örgütlenme düzeyinin büyük payı 
vardır. Bu konuda geçmişte ülkemizde silahlı devrimci mücadeleyi 
yürütmüş örgütlerden birinin, büyük bir berraklıkla meselenin 
temeline inen özeleştirisini okumak gerekir:  

“... Halk savaşı süresi içinde diğer herhangi bir aşama kadar 
önemli olan hazırlık aşamasında; sadece gerilla kolunun “teknik 
olarak” yaratılması; belirli bir alanda silahlı, sırt çantası, haritası, vs. 
ile birlikte bir “askeri birlik” olarak yerleştirilmesi ve bu anlamda da, 
“harekete geçmeye hazır” bulunması açısından bakıldı.”(156)  

“Gerilla kolunun oluşturulması sorunu bir “askeri devriye”nin 
oluşturulması sorununa indirgenmişti.”(157)  

“Öncünün halkla en sağlam, en kopmaz bağları, kendi yönetim-
leri ile yürütmekte olduğu silahlı devrimci mücadele içinde kurula-
bileceği, elbetteki tersi düşünülemeyecek bir gerçektir. (Doğal olarak 
bunu, ancak yığınların hem en elle tutulur, en somut sorunları 
doğrultusunda, hem de en ileri politik hedefler doğrultusunda eylemler 
koyarak yapabilir.) Fakat bu gerçek, gerillaların uygun koşulları (başka 
köylü yığınlarla bağları kurabilmek bakımından uygun koşulları), ister 
savaşa fiilen girmiş olsun, ister girmemiş olsun, kendi lehine 
değerlendirmemesi, değerlendirmekten kaçınması anlamına gelmez. 
Ayrıca bu gerçeği, her dönemi, gelişmenin her aşamasını kapsar şekil-
de ele almak, gerillaya politik bir güç olarak bakmamak ve gerillanın 
hazırlık, başlangıç aşamasını doğru değerlendirmemek olur.“(158)  

Öncü savaşını özünde askerî bir mücadele olarak gören örgüt, en 
başarılı eylemleri gerçekleştirse bile, onların yarattığı etkiye ulaşamaz, 
yarattığı etkiyi örgütleyemez. Burada tali mücadele biçimlerinin 
ihmali öldürücü bir hata olarak ortaya çıkar. Öncü eylemi 
gerçekleştirir, ancak onun propagandasını yapamaz; çünkü silahlı 
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eylem ancak tali mücadele biçimlerinin de yardımıyla silahlı 
propagandaya dönüşebilir.  

 
2) Öncü Savaşını Yürütecek Örgütün Niteliği 
 
Öncü Savaşını yürütecek örgütün nasıl bir şey olması gerektiği, 

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni savunanlar arasında uzun 
süreden beri tartışma konusudur. Örgütün adı parti mi, yoksa ordu mu 
olmalıdır, askeri kadro - siyasi kadro ayrımına gidilmeli midir 
tartışması bugün de kesin bir sonuca ulaşmamıştır.  

Bir görüşe göre, öncü savaşı birbirinden bağımsız, çok sayıda 
küçük grup tarafından yürütülür. Bu örgütler mücadele içinde 
büyürler, gelişirler ve hareketin ileri bir aşamasında birleşirler. Ve 
parti bu şekilde doğar. Bazıları 10-20 kişiden ibaret bu gruplar ileride 
mücadele içinde halk ordusunu doğuracak olan çekirdeklerdir. 
Merkezi bir örgüte bağlılık hareketi bürokratizme, pasifizme götürür; 
Latin-Amerika komünist partileri örneği açıktır. Parti ancak ordudan 
doğabilir.  

Fokoculukla pek çok ortak yönleri bulunan bu görüş, öz ve 
biçimi karıştırır, öz yerine biçimle uğraşır. Latin-Amerika komünist 
partilerinin pasifizmi, reformist ideolojiden değil de, parti olarak 
örgütlenmelerinden kaynaklanıyormuş gibi değerlendirilir. Öncü 
savaşını yürütecek örgüte fonksiyonları açısından değil de, ismi 
açısından bakılır.  

Geri-bıraktırılmış ülkelerde Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ 
ni ve stratejinin birinci aşaması olan Öncü Savaşını yürütecek 
örgütün, önceden açıklanan ilkeler ışığında, şehir ve kırı, silahlı 
propaganda ve diğer tali mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün 
içinde ele alacak, proletaryanın ekonomik demokratik siyasi ve 
ideolojik mücadelesini yürütecek bir örgüt olması gerektiği açıktır. 
Marksizm-Leninizmde böyle bir örgütün adına parti denir.  

Şekilci küçük-burjuva kafası hemen karşı çıkacaktır: Küba’da 
silahlı devrimci hareket parti dışında gelişmiştir ve aynı örnek pek çok 
Latin-Amerika ülkesi için de verilebilir. Şekilci kalıplar içinde 
sıkışmış, bu küçük-burjuva kafası, önemli olanın örgütün ismi değil de 
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örgütün fonksiyonları olduğunu düşünemez. Küba’da gerillayı 
oluşturan politik bir organizasyondur (26 Temmuz Hareketi) ve gerek 
Castro’nun ve gerekse Guevara’nın Küba Devrimi’ne ilişkin yazılarını 
dikkatle inceleyen herkes Sierra Maestra’daki organizasyonun adından 
başka her şeyiyle parti olduğunu görecektir. Aynı durum, 
Venezüella’da D. Bravo’nun içinde bulunduğu FALN için de 
geçerlidir.  

Dünya devrimci pratiği, öncü savaşını yürütecek örgütün (ya da 
örgütlerin) parti fonsiyonlarını yerine getirmesi gereken, merkeziyetçi 
bir örgüt olduğunu göstermektedir. Çok sayıda ve küçük grupların 
varlığını teşvik ederek harekete canlılık kazandırmak ve düşman 
gücünü bölmek çizgisini dünya devrimci pratiği mahkûm etmiştir. III. 
bunalım döneminde küçük ve bağımsız çok sayıda grupla işe 
başlayıp da gelişebilen bir tek gerilla mücadelesi yoktur. Venezüella 
ve Peru’da merkezi bir kumandaya bağlı olmayan gerilla grupları 
ülkenin çeşitli bölgelerine dağılmışlardır. Venezüella’da bu grupların 
çoğunluğu henüz hazırlık aşamasında ordu tarafından dağıtılmıştır. 
Peru’da ise, gerilla savaşı küçük gruplarca başlatılmış ve başlangıçta 
oldukça da başarılı olmuştur. Ancak diğer etkenlerin yanı sıra, merkezi 
bir kumandanın bulunmaması sonucu gruplar arasında eylem birliği 
sağlanamamış, birkaç grup ileri atılırken diğerleri geride kalmış ve 
ordu gerilla gruplarını birer birer yok etmiştir. Düşmanı parçalamak 
isterken öncü kendini parçalamıştır.  

Gerilla hareketi içinde çok sayıda ve küçük grupların varlığını 
teşvik, subjektivizmi de beraberinde getirir, önce harekete geçenin 
diğerlerini de peşinden sürükleyeceği görüşü yaygınlaşır.  

“Liderlik için mücadele diye bir tez yaygınlaştı: İlk kez ateşe 
başlayan diğerlerini peşinden sürükler. Bu tez, bazı örgütleri, ya kendi 
yeteneğini aşan ya da henüz koşulları tam olarak sağlanmamış 
eylemlere girişmeye götürmektedir. Bu tip hatalar, felakete götürecek 
neticeler doğurur. Bunları işleyen örgütler, militanlarının ve 
kendilerinin hayatlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 
Mesele, ilk önce kimin ateş ettiği meselesi değildir. Unutmamalıyız 
ki, bizler devrimci kavgaya girdiğimizde ilk ateş çoktan açılmış da 
olabilir. Bizler için en önemli sorun, herkesin üstüne düşen görevi 
yapmasıdır -ve her devrimcinin görevi devrim yapmaktır.”(159)  

Parti-ordu ayrımı meselesi ise, ülkemizde oldukça karışıktır. 
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Başlangıçta parti-ordu ayrımı yapmaya gerek yoktur, savaşmaya niyeti 
olan herkes aynı örgütlenme içinde yer alırlar; ya da parti-ordu ayrımı 
gereklidir, askeri ve siyasi kadro ayrılmalıdır tartışması halen 
sürmektedir. Parti teorisi ve örgütlenme devrim teorisinden çıkar. 
Parti-ordu ilişkisi meselesinde değişik yorumların temelinde 
poltikleşmiş askeri savaşın farklı değerlendirilmesi yatar. Bu konuda 
üç görüş vardır:  

 
1- Sol Görüş (fokocu görüş) 
 
Politikleşmiş askeri savaşın ilk aşaması öncü savaşıdır. Bu savaş 

merkezi bir örgüt tarafından değil, çok sayıda birbirinden bağımsız 
küçük gruplar tarafından yürütülür. Parti, mücadelenin ileri 
aşamalarında bu grupların birleşmesinden doğacaktır. Öncü Savaşı 
aşamasında parti-ordu ya da parti-cephe ayrımına gerek yoktur. Temel 
mücadele biçimi silahlı propagandadır. Temel mücadele biçimi, aynı 
zamanda tek mücadele biçimi demektir. İdeolojisi ne olursa olsun 
savaşmaya niyeti olan herkes aynı örgütlenme içinde savaşır. Politik 
kadro - askeri kadro ayrımı yoktur. Önceden de belirtildiği gibi, 
dünyada bu görüşlerle başarıya ulaşmış bir tek gerilla mücadelesi 
yoktur.  

 
2- Sağ Görüş 
 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi doğrudur; ancak öncü savaşı 

meselesi biraz karışıktır. Silahlı mücadele örgütlü ve kitle bağları olan 
bir öncü tarafından başlatılamaz. Silahlı mücadele, ancak kitleler ona 
büyük ölçüde (ülke çapında olmasa bile bölgesel olarak) katılmaya 
hazır oldukları zaman başlayabilir. Kitleleri silahlı mücadeleye 
hazırlamak için kitle çalışmasına girmek gerekir. Bu çalışmalarda 
kitleler büyük birimler halinde (Sovyet tipi) örgütlenmelidir. Bu arada 
eğer gerekirse para temini ya da gövde gösterisi için birkaç silahlı 
eylem yapılabilir. Kitle çalışması kitlelerin ekonomik demokratik 
siyasi istekleri için mücadele ile silahlı mücadele ayrı şeylerdir. 
Dolayısıyla askerî ve politik kadronun ve sonuç olarak parti-ordu 
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ayrımı gerekir.  
Bu sağ görüş en açık biçimde THKO’nun bir kanadı olan 

Mücadelede Birlik tarafından savunulmaktadır: “Ancak çok doğal 
olarak, bu iki ağır görevin aynı kadrolar tarafından üstlenmesi ve 
parti-ordu ayrımının yapılmaması, halk ile bağların gelişmesine, 
mücadeleye yeni devrimci güçlerin katılmasına paralel olarak bazı 
taktik hatalara yol açmıştır. Bunların en önemlisi, siyasi çalışmalara 
gereken önemin verilmemesi, askerî çalışmaların ağır basmasıdır. ... 
İçinde bulunduğumuz nesnel şartlar, önümüzdeki politik mücadele 
döneminin özellikleri (legal olanaklar, kitle hareketleri içine girilmesi) 
parti-ordu ayrımını gerekli kılmaktadır.” (160)  

 
3- Devrimci Görüş 
 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin ilk aşaması öncü 

savaşıdır. Öncü savaşı merkezi bir örgüt (parti) tarafından yürütülür. 
Kitlelerin ekonomik demokratik siyasi mücadelesiyle silahlı mücadele 
bir bütündür, ayrı olarak ele alınamaz. Politik kitle mücadelesi ve 
silahlı mücadele birlikte gelişir; kitle örgütlenmesi ve silahlı maddi 
güç birlikte büyür. Buradan çıkan sonuç, politik kadroların aynı 
zamanda askerî kadrolar olmalarıdır. Öncü savaşçısının genel niteliği, 
hem savaşçı hem de örgütçü olmaktır. Bu ise politik ve askerî 
liderliğin birliğini getirir.  

Parti, (sağ görüşün savunduğu gibi) bürokratik, pasif bir örgüt; 
yönetici kadrolar da sadece siyasi çalışma ve teoriyle uğraşan kişiler 
değildir. Parti bir savaş örgütüdür. Politik kadrolar da (dar anlamda) 
sadece siyasi çalışma içinde değil, her türlü askerî çalışma içinde de 
bulunan, politik ve askeri çalışmayı yönlendiren, bizzat savaş 
meydanlarında yer alan kişilerdir.  

Öncü savaşı aşamasında parti-ordu ayrımı yapılmaz. Bu ayrım 
yapılmazsa siyasi çalışmanın ihmal edileceği iddiası tamamen 
safsatadan ibarettir. Öncü, hem örgütçü, hem de savaşçıdır. Askerî ve 
politik yönün böylesine kaynaşması parti-ordu ayrımı yapılmadığı 
halde, örgüt içinde ileri bir işbölümünü, yani uzmanlaşmayı mümkün 
kılar.  



 350 

Öncü savaşının başlangıcından itibaren mücadeleye Marksist 
olmayan, anti-emperyalist, anti-oligarşik unsurlar da katılacağından, 
parti-cephe ayrımının yapılması zorunludur. Parti içinde yer almak 
için sadece emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşmak yetmez; 
Marksist-Leninist olmak ve Leninist bir parti üyesinin diğer özellik-
lerini de taşımak gerekir.  

 
4- Reformizm ve Oligarşinin Yüzünün Açığa Çıkarılması 
 
Dünya devrimci pratiğinde olduğu gibi, ülkemizde de önem 

kazanan bir mesele, az çok normal yollardan işbaşına gelmiş hatta 
reformist bir iktidara karşı öncünün nasıl davranması gerektiğidir.  

“Castroism: The Long March in Latin America” yazısında 
Debray, gerilla savaşını yürütecek bir örgütün ne zaman harekete 
geçeceğini tartışır: Gerilla aniden ya da herhangi bir anda değil, 
politik bir kriz sonucu doğar. Gerillanın etkin olabilmesi için 
olgunlaşan şartlar içinde kendine bir yer, bir çıkış noktası bulması 
gerekir. Ancak bu hiçbir zaman oturup beklemek ve zamanı gelince 
dağlara çıkmak değildir, çünkü gerillanın kuruluşu çok uzun bir 
çalışmayı gerektirir. Yangının başlayabilmesi için şartların olgunlaş-
mış olması yetmez, kıvılcımın da hazır olması gerekir. Debray, örnek 
olarak Venezüella’da Miranda bölgesinde harekete geçilmeden çok 
önce çalışmalar yapılmasını ve gerilla savaşının da herhangi bir anda 
değil, halkçı görünüşlü Leoni hükümetinin gerçek yüzünün açığa 
çıkmaya başladığı anda (Temmuz 1964) başlamasını gösterir. (161)  

Bu değerlendirmeye, Che’nin 1960’da söylediği; “az çok normal 
yollardan işbaşına gelmiş ve meşru görünümünü koruyan bir hükümete 
karşı gerilla mücadelesi başarı kazanamaz” sözünü de eklersek, ortaya 
bazıları için çok inandırıcı görünen, “demokratik görünüşlü bir hükü-
mete karşı harekete geçilemez” sonucu ortaya çıkar. Yüzeysel değer-
lendirmelerin, sorunlara tek yönlü yaklaşımın doğal sonucudur bu.  

Debray, gerilla mücadelesine başlamanın uzun bir hazırlık ve 
ülkedeki politik durumun dikkatli bir incelenmesini gerektirdiğini 
söylerken tamamen haklıdır. Ancak, o, harekete geçmeyi bir ya da 
birkaç bölgede kurulan örgütlerin kısa sürede halk savaşını 
başlatabileceklerini ve iktidar için ciddi bir alternatif olabilecekleri 
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yönünden değerlendirir. Bunun yanında ülkede henüz olgunlaşmamış 
da olsa sürekli bir milli krizin varlığı ve onun varlığının ise öncü 
savaşının objektif temelini oluşturduğu unutulur. Debray, günümüzde 
geri-bıraktırılmış ülkelerin bu temel özelliklerini değerlendirmediği 
gibi, Küba Devrimi’nden sonra emperyalist müdahale mekanizmasın-
daki meydana gelen değişikliği de (olgunlaştırılmayan buhranlar) 
anlamamıştır. Debray’a göre, devrimciler gerilla savaşını yürütecek 
örgütün kuruluşu için gerekli çalışmayı yaparlar; bu arada ülkede 
buhran belli bir olgunluğa erişir ve örgüt harekete geçer. Ancak 
emperyalizm artık Küba’da olduğu gibi iyice yıpranan yönetim için 
sonuna kadar ısrar etmeyecektir, yıpranmamış yeni bir yönetim 
getirilecektir işbaşına; yeni yönetim de başlangıçta kitlelere pekâlâ 
şirin görünebilir. Bu durumda (ki 1960’dan sonra oldukça sık görülen 
bir durumdur bu) ne yapılacağına Debray cevap veremez.  

Ülkede demokratik görünüşlü, az çok normal yollardan işbaşına 
gelmiş bir yönetimin bulunması, yani hakim sınıfların mevcut düzeni 
sadece zora dayanarak sürdürmemeleri, ülkedeki krizin tam anlamıyla 
olgunlaşmamış olması sonucu, öncü savaşının hızla halk savaşına 
dönüşmesinin objektif şartları mevcut değildir. Che’nin sözlerinin de 
bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ancak öncü savaşının hızla 
halk savaşına dönüşümünün objektif şartlarının bulunmaması, 
Öncü Savaşı’nın da objektif şartlarının bulunmadığı anlamına 
gelmez.  

Geri-bıraktırılmış bir ülkede üretim ilişkilerinde köklü 
değişiklikler olmadıkça işbaşına gelen ve çeşitli iddialara sahip 
yönetimler, ya emperyalizmin politikasına uyarlar, ya devrilirler ya da 
çeşitli yollardan geçerek onunla işbirliği yaparlar. Bu açıdan 
hükûmetin demokratik, reformist, legal, vb. görünümde olması ne 
ülkenin içinde bulunduğu sürekli krizi, ne de ülkedeki egemen 
güçlerin niteliğini değiştirmez; olsa olsa çelişkiler biraz yumuşar, bu 
ise öncü savaşının objektif şartlarını ortadan kaldırmaz.  

Ülkemizde PDA, TSİP ve diğerlerinin yanı sıra Mücadelede 
Birlik de muhtemel bir CHP iktidarı altında silahlı eylem 
yapılamayacağı görüşündedirler. Aslında bunlara teorik olarak hiçbir 
şey söylemeyen, ancak açık oynamakta hiçbir mahzur görmeyenleri 
de eklemek gerekir. Teoride CHP’ye küfredip, pratikte ise onun 
kuyruğuna takılmak işte budur.  
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Che, 1963’te daha önceki sözlerinin nasıl anlaşılması gerektiğini 
şöyle açıklar: Reformist bir rejim, yönetimi geniş çapta kuvvet 
kullanmadan sürdürmeye çalışır; onu, gerçek yüzünü göstermesi, yani 
gerici sınıfların diktatörlüğü olduğunun anlaşılması için zorlamak 
gerekir.  

Bu değerlendirme mekanik olarak yorumlandığında büyük 
yanlışlıklara yol açar. Hakim sınıfları temsil eden ya da onlarla 
yakın işbirliği yapan, kitleleri şu ya da bu biçimde geniş ölçüde 
pasifize edebilen iktidarların yüzünün açığa çıkartılması, silahlı 
gücün büyümesi ve kitle örgütlenmesiyle birlikte yürütülmelidir. 
Aksi durumda, örgüt bazı eylemlerle iktidarı gerçek yüzünü açığa 
çıkarmaya zorlayabilir; ve yönetim kısa sürede kitlelerin önünde 
prestij kaybedebilir; ancak mevcut yönetimin yıpratılması yetmez, 
doğan hoşnutsuzluğu da örgütleyebilmek gerekir. Dünya devrimci 
pratiği bize kitlelerle gerekli bağı kurmadan mevcut yönetimi 
harekete geçmeye, gerçek yüzünü göstermeye zorlayan ya da 
zorlamaya mecbur kalan örgütlerin fazla yaşamadığını, oligarşi 
karşısında yalnız kaldığını göstermektedir. Bu durumda iktidarın 
gerçek yüzü açığa çıkmakta, ancak kitlelerdeki hoşnutsuzluktan 
faydalanacak, onu örgütleyecek güç bulunmamaktadır.   
 

 
SONUÇ 
 
1971’den dört yıl sonra ülkemizdeki sosyalist hareketin durumu 

şudur: Revizyonizm ve pasifizmin her çeşidi silahlı devrimci 
hareketin yenilgisinden faydalanarak güçlenmiştir.  

Özellikle “12 Mart sosyalisti” olarak bilinen TSİP’çiler 
oportünizmi bilimsel temellerine oturtmakta oldukça başarılı adımlar 
atmışlardır. PDA eski şarlatanlığını sürdürürken, legal sosyalist 
partiler de kısa sürede beşe çıkmıştır. Ancak bizim esas dikkatle 
eğilmemiz gereken, ülkemizdeki silahlı devrimci hareketin bugünkü 
durumudur. Ülkemiz solunda genel olarak hakim olan revizyonizm ve 
pasifizm, silahlı devrimci hareket saflarında da oldukça taraftar 
bulmuştur. Önceleri 1971 ve sonrasındaki pratiğin küçük-burjuva 
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anarşizmi olduğunu söyleyerek ortaya çıktılar. Maskeleri çabuk düştü; 
bunun üzerine proleter devrimci harekete saldırı yöntemini 
değiştirdiler. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni ve özellikle bu 
stratejinin savunulduğu “Kesintisiz Devrim II-III”ü tamamen kabul 
etmiş göründüler. Amaç stratejinin temel tezlerine görünüşte sahip 
çıkıp onları deforme etmek, bozmak, yozlaştırmaktı.  

Böylece silahlı devrimci hareket içinde enteresan bir durum 
ortaya çıktı: THKP-C’nin geçmişte yarattığı büyük sempatiden 
faydalanmak isteyenler “Kesintisiz Devrim II-III”deki bütün stratejik 
kavramlara sahip çıktılar, ancak bu kavramların yorumuna açık 
biçimde hiçbir zaman yaklaşmadılar. Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisi’nin temel kavramlarını görünüşte kabul ettiler; sonra da 
Marksist lafızlar ardına gizlenerek sürekli ve genel bunalımı, henüz 
olgunlaşmamış da olsa sürekli milli krizi, evrim ve devrim 
aşamalarının iç içe girmesini ve Öncü Savaşını reddettiler. Buna 
rağmen, büyük şarlatanlıkla THKP-C’nin adını kullanmaya devam 
ettiler; geçmişte bu örgütün saflarında çalışmayı onun adını kullanmak 
için yeterli saydılar. Böylece “Cephe”, THKP-C olmaktan çıktı, 
gerçek anlamda içinde herkesin bulunduğu bir cepheye döndü.  

Bu cephe içinde politikleşmiş askeri savaşın ve bu stratejinin 
savunulduğu “Kesintisiz Devrim II-III”ün üç türlü yorumu gelişti:  

 
1- Fokocu Yorum 
 
Ülkemizdeki kriz iyice olgunlaşmıştır, başarılı birkaç eylem 

kitleleri geniş ölçüde harekete geçirebilir. Öncü savaşını başlatabilmek 
için fazla hazırlık gerekmez; uzun sürecek olan halk savaşıdır, öncü 
savaşı değildir. Silahlı propaganda tek mücadele biçimidir. Mahir 
Çayan’ın “Kesintisiz Devrim II-III”te savunduğu öncü savaşının ilk 
aşamalarında savaşın psikolojik yıpratma yönü ağır basar görüşü, 
taktik bir formülasyon değil; öncü savaşının bütünü için geçerli 
stratejik bir görüştür. Böylece öncü savaşı kitlelerin ekonomik 
demokratik siyasi mücadelesinden ayrılır. Ülkedeki krizi iyice 
derinleşmiş olarak düşünmek bu yanlış görüşün temelidir.  
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2- Sağ Yorum 
 
Sağ görüş kendi içinde büyük bir çeşitlilik gösterir. Politikleşmiş 

Askeri Savaş Stratejisi’nin savunulduğunu iddia edip halk savaşını 
reddedenler de vardır. Bu sağ görüşler içinde diğerlerine göre daha 
tutarlı ve oldukça yaygın olan bir tanesini ele alacağız:  

Öncü savaşı yanlıştır. Önce kitleleri ekonomik-demokratik 
talepler etrafında örgütleyerek silahlı mücadeleye hazırlamak gerekir. 
Ülkedeki kriz derinleştiğinde ve büyük kitlelerin örgütlenmesi de 
yeterli düzeye ulaştığında halk savaşı başlayacaktır. Bu görüş 
kaçınılmaz olarak mücadelenin başlangıcından itibaren kurtarılmış 
bölgeler kurulabileceği teorisine sarılacaktır.  

Sağ görüşün diğer bir çeşidi de öncü savaşını kabul eder; ancak 
uygulamada kitleleri büyük birimler halinde örgütlemeyi temel alır. 
Böylece teoride kabul ettiği öncü savaşını pratikte reddetmiş olur.  

Sağ görüşün temelinde, emperyalizmin III. bunalım döneminin 
özelliklerini yanlış değerlendirmek, özellikle Çin ve Vietnam 
devrimlerinin yanlış anlaşılması yatar.  
 

3- Devrimci Yorum 
 
Emperyalizmin III. bunalım döneminde Politikleşmiş Askeri 

Savaş Stratejisi’nin ilk aşaması öncü savaşıdır. Öncü savaşı ülkenin 
şartlarına göre değişen, savaşın sürekliliğini sağlayacak yeterli bir ön 
hazırlıktan sonra başlar. Ülkede henüz olgunlaşmamış da olsa sürekli 
milli krizin varlığı (evrim ve devrim aşamalarının iç içe girmesi), yani 
objektif şartların hazır olması öncü savaşının başlayabilmesi için 
yeterli değildir. Subjektif şart (asgari örgütlenme) da gerçekleşmiş 
olmalıdır.  

Silahlı mücadele ile kitlelerin ekonomik demokratik siyasi 
mücadelesi bir bütündür. Kitle örgütlenmesi ve silahlı güç birlikte 
büyür. III. bunalım döneminde Halk Savaşını başlatmanın tek yolu 
uzun ve başarılı bir öncü savaşıdır.  

Yukarda görüşlerini çok kısa olarak açıkladığımızın dışında, 
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silahlı devrimci hareket içinde başkaları da vardır. Bunlar 
kariyerlerine güvenip THKP-C’nin şerefli tarihine sahip çıkmayı 
kimselere bırakmazlar, ancak henüz neyi savunacaklarına da karar 
vermemişlerdir. Şimdilik ülkemiz devriminin acil sorunlarını bir yana 
bırakıp felsefe ile uğraşmaktadırlar. Bu arada kendileri gibi neyi 
savunacaklarına henüz karar verememiş olanlarla her türlü dedikodu 
ve karalamayı da yapmaktadırlar.  

İşte genel olarak silahlı devrimci hareketin, özel olarak THKP-
C’nin durumu budur. Günümüzde devrimci görüşü savunanlar 
azınlıktadır ve bir süre daha böyle kalacaklardır. Ancak önemli olan 
azınlıkta ya da çoğunlukta olmak değil, sonuna kadar doğru devrimci 
çizgiyi sürdürmektir.  

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni doğru olarak kavrayan ve 
pratiğe uygulayanlar, ancak onlar, sadece THKP-C’nin değil, genel 
olarak silahlı devrimci hareketin şerefli tarihini sürdürebilirler.  
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Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz 
İlker Akman 

 
ÖNSÖZ  
 
Aynı kitap içinde basılan Rus Devriminden Çıkan Dersler ile 

Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz iki farklı yazar tarafından 
yaklaşık iki yıl arayla yazıldı ve birbirinden oldukça farklı konuları 
içeriyorlar. Bu nedenle Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz için 
de ayrı bir önsöz yazılması gerekiyordu.  

Bu broşür için öncelikle “değeri yeterince bilinmedi” denilebilir. 
Yayınlanması gecikince yeterince değeri bilinmedi ve hele de zamanla 
değişen taktik belirlemeler de geri plana itilince değeri hiç bilinmez 
oldu. İlker Akman Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz broşürünü 
1975 yılı sonlarında tamamladı. Yazılmaya başlanması için ise aynı 
yılın ortaları olarak verilebilir.  

İkimiz de Ankara’da idik. O, Mimar ve Mühendis Odaları’nda 
çalışıyordu, ben ise Hacettepe Hastanesi’nde çalışıyordum. Sık sık 
Emek Mahallesi’nde iki kardeşiyle birlikte kaldığı eve gider ve teorik 
konularla güncel politik durum hakkında saatlerce konuşurduk. 
Broşürün yazılma evrelerini, İlker’in sorumlu durumda olduğu -o 
zamanki deyimle- Doğu’ya gitmesi ve orada bir süre kalmasıyla 
yazının durduğunu, ancak Ankara’ya gelince devam edebildiğini, 
biliyorum.  

Broşürün kilit noktası, MHP’nin sivil vurucu güç olarak 
yüklendiği işlevle ilgilidir. Politik aktörün az olduğu bir ortamda 
neyin ne olduğu bazen daha çabuk görülebilir. İlker ve Hasan Basri 
Temizalp’ın gittiği Sivas ve Malatya’da MHP’nin sivil vurucu güç 
işlevi açık olarak görülebiliyordu. Büyük kentlerin çok politik aktörlü 
ortamında da aynı durum görülecekti, sadece daha geç olarak...  

İlker, broşürün yazımını tamamladıktan sonra gittiği Doğu’da 
yapılan bazı eylemlerin ardından, 26 Ocak 1976’da Hasan Basri 
Temizalp ve Yusuf Ziya Güneş ile birlikte Beylerderesi’nde polisle 
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silahlı çatışmada hayatını kaybedecekti.  
Bu olay devrimci harekette bir çeşit “ikinci Kızıldere” etkisi 

yarattı. Kimse buna hazır değildi ve bu nedenle sadece polisin değil, 
solun bazı kesimlerinin de (Devrimci Gençlik) saldırısıyla karşılaştık. 
“İlker şizofreniydi” gibi tespitlerle ilgilenmedik. İnsanların görüş-
lerine karşı olabilirsiniz, ama konuyu ruhsal hastalık bazına çekmek, 
yapanlar için utanç verici bir durumdur. Birkaç ay sonra Ankara ile 
sınırlı olan bu kampanya durdu.  

Beylerderesi’nden sonra birkaç ay çok sıkışık durumdaydık. 
Büyük bir ihtiyatla hareket ederek toparlandık. Mevcut Durum ve 
Devrimci Taktiğimiz de ancak 1976 yılının ortalarında basılabildi.  

Broşür basıldığında devrimci hareketin hemen her kesimi MHP 
ile çatışma içindeydi ve bu nedenle olsa gerek broşür ilgi görmedi. 
Gerçekte ise MHP’nin oligarşinin sivil vurucu gücü olarak öne 
çıkması ilk olarak bu broşürde ifade edilmişti. Ne ki, önce yazılma-
sında ve ardından da basılmasındaki gecikme bu görüşü biraz eskimiş 
ya da bilinen bir şey durumuna getirmişti. 

1976 sonrasındaki yıllarda MHP ile çatışma iyice keskinleşecek 
ve arkadaki devlet neredeyse unutulacaktı. Bu nedenle biz de 
“devrimci taktiğimiz” konusunda ters yöndeki tehlikeye dikkat 
çekmek zorunda kaldık: MHP kendi başına bir güç değildi. Faşizme 
karşı mücadelenin MHP ile sınırlanması, bu arada devletin neredeyse 
unutulması doğru değildi.  

Politik mücadelede ne yapıldığı ya da yazıldığı kadar bunun ne 
zaman yapıldığı da önemlidir. Zamanı geçtiği zaman özellikle taktik 
konulardaki belirlemelerin değeri düşer.  

Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz, Türkiye Devriminin 
Acil Sorunları’nın içeriği Türkiye tarihi ile ilgili olacak ikinci 
bölümünün güncel bir girişi özelliğini taşır. Ne yazık ki, o dönemde 
bu girişin arkasını teorik olarak getirecek zamanı bir türlü bulamadım.  

 
Engin Erkiner / Aralık 2014  
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Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz 
 

GİRİŞ 
 
1975 yılının kış aylarına girildiğinde Türkiye çapında siyasal 

olaylar yükselmekteydi. Özellikle şehirleri kapsayan ve Ankara, 
İstanbul’un dışındaki şehirlerde de yaygınlaşan olaylar öğrenci 
gençlik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Genellikle sağ-sol çatışması 
şeklinde yansıyan gençlik olayları hızlı bir yükseliş içindedir ve her 
olayın sonucunda ölüm veya yaralanmalar olmaktadır. Olaylarda 
dikkati çeken en önemli yan, hızlı bir yükselişin olması yanında, en 
ufak şehirlere ve hatta kasabalara kadar yayılmış olmasıdır. Olaylar 
her ne kadar ilk bakışta gençlik içinde gelişmekte gibi görünüyor, işçi 
ve köylü yığınları içine almamakta ise de, siyasi bir niteliği olduğu 
açıkça ortadadır. Ki sırf bu nedenle, gelişen olayları sadece öğrenci 
gençlik olayları olarak görüp bir kenara koyamaz ve Türkiye’nin bir 
yıldır içinde bulunduğu siyasal kargaşasından soyutlayamayız. Her ne 
kadar iktidar son olayları devlete yönelmiş “beynelmilel komünizm”in 
tahrikleri olarak niteliyor ve “devlet brifing”i düzenliyorsa da, gelişen 
olayların siyasal önemini ve Türkiye’yi sarsıcı niteliğini doğru tahlil 
etmemiz gerekmektedir. Gelişen olayları, ne iktidarın ifade ettiği 
biçimde, ne tek başına devrimci bir kabarış, ne de sadece provokasyon 
olarak ele alabiliriz.  

Gelişen olaylar Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal ortamdan 
soyutlanamayacağı gibi, ülkemizin yapısından da soyutlanamaz. 
Bizim için önemli olan, olayların gösterge niteliğini ve hangi 
dinamiklerin ürünü olduğunu kavramaktır. Bu konuda seçmeci 
olamayız, dar görüşlere kapılamayız. Marksist doktrin, dar görüşlü-
lüğü ve olayları yüzeysel olarak ele almayı reddeder. Olguların iç 
çelişmelerini ve ülke çapında gelişen hareketin genel gelişim çizgisini 
(dinamiğini) kavrayamamak, bizi küçük-burjuvazinin dünya görüşleri-
ne hapseder.  

Marksizm-Leninizm, gelişen olayları etkileyen çelişmeleri 
yakalayan ve genel gelişme dinamiğine bağlı olarak ön plana çıkaran 
unsuru, çözücü eylemi öne çıkaran bir eylem kılavuzudur. Buna 
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uygun düşen ve içinde bulunulan durumu sergileyen tahliller, her 
şeyden önce, içinde bulunulan durumun tarihi köklerini “içinde 
bulunulan an”ın pratiği ile olan bağlarını açığa çıkaracak biçimde 
olmalıdır. Durum tahlilleri, toplumdaki sınıflararası ilişki ve 
çelişkileri, genele (sisteme) bağlı bir biçimde değişimini (içinde 
bulunulan pratiği de kapsayacak biçimde) kısa bir tarihi dilimde 
inceler. Tahliller analitik bir metodla, gelişen olguları (unsurları) tespit 
eder, bu unsurlar arasındaki ilişkiyi kurar ve gelişim çizgisini tayin 
eder. Ne var ki, sadece olguları yakalayıp aralarındaki ilişkileri tespit 
etmek yetmez. Bu kadarı ile yetinmek yüzeyseldir ve antiMarksisttir. 
Esas olan, olaylar içinde gelişen unsurların (olguların) iç çelişkilerini 
yakalamak ve bu çelişkilerin ortaya çıkardığı o döneme ilişkin öne 
çıkan çelişmeyi ve hareketin yönünü tayin etmektir. Pratiğe 
yönelmeyen ve salt dışsal gözlemciliği taşıyan durum tahlilleri, 
gözlemciliğin (amprizmin) pasifizmini taşır ve devrimci hareketi 
yönlendiremez. Durum tahlilleri özünde sınıfsal tahlillerdir ve 
toplumu kavrayışın ürünleridir. Olayların gelişimi, ülkenin (özel 
olarak Türkiye’nin) emperyalist sistemin belirleyiciliğinde sınıfların 
alacağı tavra göre biçimlenir. Ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasal 
yapı nasıl sınıfların hareketini yönlendirirse, sınıfların tavrı da ülkenin 
yapısını aynı şekilde etkiler. Devrimci proletarya için önemli olan, 
ülkenin içinde bulunduğu durumu doğru tespit ederek ona uygun 
düşen (devrimci hareketi yönlendiren ve bu hareket içindeki sınıfsal 
öncülüğü koruyan) sınıfsal taktik tavrını belirlemektir. Nasıl ki durum 
tahlilleri sınıflar arası ilişki ve çelişkilerin kavranmasını ifade ederse, 
her tavır da sınıfsal bir karakter taşır. Proletarya adına hareket ettiğini 
söylemek ve proletaryaya “sahip” çıkmak (uvriyerizm) proletarya 
öncülüğünü getirmez. Esas olan, mevcut durumu, gelişmenin temel 
hareketini kavradıktan sonra ona uygun düşen proleter tavrı 
geliştirmektir.  

Olayların görüntüsünde kalan vulgar tahlillere dayanarak alına-
cak tavır, olguların iç dinamiğini kavrayamadığından olayların 
gerisinde kalmaya mahkûmdur. Olayların ardından gelecek aktivist 
tavır ise, gerçek bir aktivizmi (doğru ve çözücü olan) değil, sahte, 
“sol”a açık ve özde sağ bir görüşü ifade eder. Sonuç, söz konusu olan 
politik pasifizme varıştır.  

Yanlış tahlil ve tavırların (istenildiği kadar olgulara dayandırılsın 
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ve sınıfsal olduğu iddia edilsin) bizi Marksizm-Leninizmden 
uzaklaştıracağı, proletaryanın öncülüğünden saptıracağı ve bizi diğer 
sınıfların (özellikle küçük-burjuvazinin) seviyesine indireceği bilin-
melidir.  

Devrime proletarya dışındaki diğer emekçi sınıfların da katıla-
cağı düşünülürse, proletaryanın öncülüğünün titizlikle korunması da o 
derece önem kazanır. Proletaryanın öncülüğü de (bu konudaki 
stratejik çözümleme yapıldıktan sonra) taktik meselelerde ortaya çıkar 
ve somutlaşır.  

Taktik meseleler, pratiğe ışık tutucu somut çözümlemeler olması 
nedeniyle, devrimci pratiğin turnosoludur. Taktik sorunların pratiğin 
yönlendirilmesinde ortaya çıkması, devrimciler arasındaki teorik ve 
pratik tartışmaların, farklı görüşlerin çarpıştığı bir alan olmasına 
neden olur. Devrim adına hareket eden her fraksiyon veya her 
ideolojik-politik görüş, olayların öne çıkardığı taktik sorunlarda 
kıyasıya çarpışır. Olayların nasıl gelişeceği ve götürücü dinamiğin ne 
olduğu önceden kesin olarak bilinemeyeceğinden (elbette bu 
“bilinemezlik”, pratiğin nasıl şekilleneceğini pratik ortaya çıkmadan 
bilinemeyeceği anlamında bir bilinemezliktir, yoksa olayların ne 
yönde gelişeceği bilimsel olarak bilinebilir) taktik sorunlar 
oportünizme ve revizyonizme açıktır. Ve revizyonistler taktik 
meselelerde ahkâm kesmekten pek hoşlanırlar. Pratiğin canlı pınarında 
ise, revizyonist görüşler açığa çıkar. Ne var ki, Marksist-Leninistler 
için bu durumlardaki görev, devrimci savaşın rotasını düzenlemek 
olduğu kadar, revizyonizmin yüzünü de açığa çıkarmaktır. Bu görev 
son derece önemlidir. Zira revizyonizmin egemen olduğu bir görüşle 
geliştirilecek taktik tavır, stratejik önem taşıyabilir ve devrimci 
hareketin kesin yenilgisine neden olabilir. Biz, her taktik meselede, 
karşı-devrime karşı başarılı olacağımızı iddia edemeyiz. Böylesi bir 
görüş idealizme saplanmak olur. Ancak, bazen öyle taktik meseleler 
vardır ki, stratejik öneme sahiptir ve stratejiyi belirler. Böylesine 
stratejik öneme haiz taktik meselelerde ise, revizyonizme kesin 
darbeler indirmek ve insiyatifi kaptırmamak gerekmektedir. Taktik 
meselelerde devrimci pratiğin ve özellikle proletaryanın görevi, gerek 
tahlilleriyle ve gerekse politikayı belirleyen tavrıyla diğer sınıfların 
seviyesine inmek değil, aksine diğer sınıfları proletaryanın yanına 
yükseltmek olmalıdır. Revizyonist görüşler ve taktikler bizi, diğer 
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sınıfların seviyesine indirir, proletaryanın ittifaklarını parçalar. Oysa 
doğru taktik tavırlar ve şiarlar, ittifakların temelini teşkil eder.  

 

BİRİNCİ BÖLÜM  
SİYASAL MÜCADELENİN KÖKENİ EKONOMİDE 

VE SINIF MÜCADELESİNDEDİR 
 
Son olayların gelişim rotası ve tüm ülkeye yayılış biçimi üzerine 

çok çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşleri tek tek ele alıp 
incelemek bir metoddur. Ancak biz, burada böyle bir polemiğe 
girmeyi gereksiz görüyoruz. İzleyeceğimiz metod, her görüşün ve 
tavrın altında yatan sınıfsal karakterden hareket ederek, proletaryanın 
görüşlerinin ne olması gerektiğini sergilemek çabası olacaktır. Her 
siyasal görüş, içinde bulunulan toplumu belli bir biçimde kavrayışın 
ifadesidir. Bizce önemli olan da budur. Ve çabamız önce toplumu 
kavramaya yönelik olacaktır. Toplumsal dinamik, içinde bulunduğu 
üretim ilişkilerine ve sahip olduğu üretici güçlere ve bunlar arasındaki 
çatışmanın gelişme durumuna göre şekillenir. Bu noktadan hareketle 
içinde bulunulan toplumu genelde doğru olarak kavrayabilmek ve 
gelişmenin dinamiğini çıkarabilmek için, Mahir Çayan yoldaşın şu 
tespitinden hareket etmeyi ve bu tespit üzerinde derinleşmeyi gerekli 
gördük. Yoldaş şöyle diyor:  

“Artık geri-bıraktırılmış ülkelerdeki oligarşik devlet aygıtı, 
mevcut üretim ilişkilerini -ki buna ülkedeki kapitalizm iç dinamikle 
gelişmediği için emperyalist üretim ilişkileri demek yanlış olmaya-
caktır- uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiş, bu ülkelerdeki 
halk kitlelerinin, özellikle geniş emekçi yığınlarının tepkileri pasifize 
edilerek, bu tepkilerle oligarşi arasında suni bir denge kurulmuştur (bu 
durum pasifizmin ve revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi dayanağını 
teşkil etmektedir).”[1]  

Bu formülasyon, geri-bıraktırılmış ülkelere, özellikle toplumu-
muza ilişkin bir tespittir. Ve bu tespite varabilmek için dünyayı ve 
emperyalizmi, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki evrensel 
çelişkinin günümüzdeki çatışma düzeyini kavramış olmak gereklidir. 
Yukardaki tespiti, bu kavrayıştan yoksun olanlar, mekanik olarak ele 
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almakta ve eleştiriler yöneltmektedirler. Şimşekleri üzerine en fazla 
çeken “suni denge” kavramı olmaktadır. Ancak bu konuda sistemli bir 
eleştiri bulunmadığından, eleştirileri eleştirerek konuyu açmak yerine, 
doğrudan doğruya yukardaki tespitin neden doğru olduğunu açmaya 
çalışacağız. Bu açım içinde derinleştirmeye çalışacağımız tespitin 
felsefi ve iktisadi kökleri olacaktır.  

Mahir Çayan yoldaşın formülasyonu, siyasi bir formülasyondur 
ve bu formülasyonun felsefi ve iktisadi köklerini kavramamak, 
mekanik olarak yorumlamak, bizi “sol” sapmaya olduğu gibi, 
ekonomizme de götürür. Sınıflararası ilişki ve çelişkilerin, oligarşik 
devlet aygıtıyla kitlelerin tepkileri arasındaki dengeye indirgenmesi 
mekanik bir yorumla “etki-tepki” olarak ele alınırsa, iktisadi ve sosyal 
muhtevası kavranamazsa, aynı “etki-tepki” mekanizmi içindeki düz 
mantık, toplumu bir fiske ile yıkılabilecek bir yapı olarak ele alır. Bu 
takdirde “sol” foko anlayışın temellerine varmış oluruz. Aslında aynı 
mekanik kavrayış, iktisadi köklerini kavrayamamış olduğundan, 
içinde ekonomizmi de taşır. Etki (karşı-devrim) tepkiyi (devrim) 
sindirdiği zaman, ekonomizm de bütün çıplaklığı ile açığa çıkar. Bu 
nedenle bizce, siyasi formülasyonun iktisat ile bağlarını göstermek 
temel neden olmaktadır. Ekonomi ile siyaset arasındaki bağı Lenin 
şöyle izah ediyor:  

“Marksizmin, genel olarak işçi sınıfı mücadelesinin ve özel 
olarak da siyasi mücadelesinin derin iktisadi kökleri bulunduğu 
yolundaki doğru önermesinden, ekonomistler, siyasal savaşıma sırt 
çevirmek gerektiği, bu savaşımın gelişmesini geciktirmek, kapsamını 
daraltmak ve hedeflerini kısa tutmak gerektiği gibi garip bir sonuç 
çıkarıyorlardı. Siyasal savaşımdan yana olanlar ise, tam tersine, aynı 
önermelerden başka bir sonuç, yani bugünkü savaşımızın kökleri 
toprağa ne kadar derinliğine dalarsa, o ölçüde daha geniş, daha 
yürekli, daha büyük kararlılıkla ve daha büyük insiyatifle harekete 
geçmemiz gerektiği sonucunu çıkarıyorlar.”[2]   
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İKİNCİ BÖLÜM  
DENGE KAVRAMLARI ÜZERİNE 

 
Burada kısaca durup, denge ve suni denge kavramlarını felsefi 

olarak ele almalıyız. Önce şunu belirtmemiz gerekir ki, denge kavramı 
mekanik bir kavramdır ve durgunluğu ifade etmesi bakımından 
Marksizm dışıdır. Gerek doğada, gerekse toplumda, diyalektiğin temel 
yasasını, hareketin mutlaklığı teşkil eder. Hareket, diyalektiğin ve 
Marksizmin özünü oluşturur. Marksizmde hedef, toplumsal hareketi 
ve bu hareketin hangi çelişkilerin ifadesi olduğunu kavramaktır. 
Bununla beraber, toplumsal hareketin belli aşamalarında, toplumu 
oluşturan çelişkiler yumağında, çelişkiler ve çelişkilerin karşıt yönleri 
birbirine karşı hareket halinde iken, belli bir uygunluk içine girerler ki, 
bu durumlara “denge” durumu diyebiliyoruz. Bir toplumda “denge” 
durumunun olması, toplumsal dinamiğin yok olması ya da toplumsal 
hareketin ortadan kalkması anlamına gelmez. Böylesine bir iddia, 
materyalizmin inkârı olur. Hangi türden olursa olsun ve ister doğada 
ister toplumda ele alınsın, hiçbir denge durumu mutlak değildir ve 
özünde bir dengesizliğin ifadesidir. Zira her denge, bir hareketin 
düzenlenmiş biçimidir.  

Bu konuda Engels’ten yapacağımız birkaç alıntı konuyu 
aydınlatmaya yeterlidir:  

“Denge, hareketten ayrılamaz. Dünyasal cisimlerin hareketinde, 
hareket dengededir ve denge harekettedir (bağıntılı). Ama tüm 
özellikle bağıntılı hareket, yani burada her cismin hareketi, hareket 
halindeki bir cismin üzerinde, bağıntılı hareketsizliğin, dengenin 
meydana getirilmesi yolundaki çabadır. Cisimlerin bağıntılı bir 
hareketsizlik içinde bulunması olanağı, dengenin geçici durumları 
olanağı, madde ve bununla birlikte hayatın farklılaşması için temel 
koşuldur.”[3]   

Engels’in burada doğanın diyalektiğini incelerken yaptığı 
çözümleme, toplumsal hareketler için de, genel yasası çerçevesinde 
geçerlidir. Toplum, sınıflardan oluşmaktadır ve toplumdaki her sınıf, 
üretimin belirlediği üretim ilişkileri içinde hareket halindedir. 
Toplumdaki her sınıfın hareketi birbirine bağıntılıdır ve bir dengenin 
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oluşması yönünde hareket eder. Toplumdaki her sınıfın hareketi, tüm 
toplumun canlı organizması içinde toplumun genel hareket dinamiğini 
oluşturur. Sınıflararası çelişkiler toplumun genel hareket yasasını 
çizerler.  

“Her bir hareket denge yönünde çaba gösterir, bir bütün olarak 
hareket, her dengeyi ortadan kaldırır.”[4]  

Toplumda sınıfların bağıntılı hareketi, üretimin gelişme 
seviyesine uygun düşecek şekilde dengeler oluştururlar, ancak 
toplumsal hareketin genel dinamiği, bu dengeleri parçalar ve toplum 
sürekli olarak yeni dengelere ulaşmak yönünde hareket eder. 
Toplumun genel hareketini çizerken oluşturduğu denge durumlarına, 
“barış dönemleri” ya da “evrim dönemleri” adı verilir.  

Toplumların evriminde toplumsal denge durumları, sınıflararası 
çelişmelerin ve sınıflararası hareketlerin toplumun genel hareket 
çizgisine uygun düştükleri zaman vardır. Bu durumlarda, toplumun 
genel hareketinin (ki bu hareketi belirleyen üretici güçlerdir) 
lokomotifi olan sınıfın çekişi (ya da bu sınıfın hareketi), diğer 
sınıfların o sınıfa (çekici sınıfa) karşı olan hareketlerine (tepkilerine) 
üstündür. Toplumsal dengelerin oluştuğu bir toplumda dengeleri 
oluşturan temel belirleyici, toplumun genel hareketinin (ki buna 
“toplumun iktisadi evriminin hareketi” de diyebiliriz), toplumun 
hakim sınıfının hareketiyle uygunluk göstermesidir. Aksi durumlarda 
ise, toplumsal dengeden söz etmek yerine, toplumsal dengesizlikten 
söz etmek daha doğru olacaktır. Ve bu anlamda olarak, bu tür denge 
durumlarına “suni denge” demek yanlış olmayacaktır. Eğer bir 
toplumda suni dengenin varlığından söz ediyorsak, o toplumdaki 
genel hareketin hakim sınıfın hareketiyle temel çelişmesinden öte, 
antagonizmaya varma durumunun olduğunu da ifade ediyoruz 
demektir.  

Unutulmamalıdır ki, “Her denge ancak bağıntılı ve geçicidir.”[5]  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
OLİGARŞİNİN “SİYASAL ZORU” 

EMPERYALİST İŞGALİ YAŞATMAK İÇİNDİR 
 
Mahir Çayan yoldaşın siyasi mücadeleye ışık tutan formülas-

yonunda önemle üzerinde durulması gereken, siyasal zor ile üretim 
ilişkileri arasındaki bağıntının somut şartlardaki (emperyalizmin III. 
bunalım dönemindeki) biçimlenişini vermiş olmasıdır. “Halk kitle-
lerinin, özellikle geniş emekçi yığınlarının tepkileri pasifize edilerek, 
bu tepkilerle oligarşi arasında suni bir denge” kurulmuşsa, burada 
dengeyi yaratan unsur, siyasal zor olmaktadır. Yani oligarşinin siyasal 
zoru, yığınların tepkilerini pasifize ederek, mevcut üretim ilişkilerinin 
devamını sağlayacak “denge” ortamını yaratmaktadır. Bu açıklamada 
dikkati çekecek ve kafalara takılabilecek soru şudur: Bu ifadede 
Dühring’in “siyasal durumların iktisadi durumun kesin nedeni 
olduğu” ve “zorun, temel tarihsel unsur olduğu”na ilişkin görüşleri 
yok mudur? Bu soruya cevabı, Dühring’e gerekli cevabı vermiş olan 
Engels’ten verelim. Engels, siyasal zor ile iktisadi durum arasındaki 
bağıntıyı şöyle açıklıyor:  

“İlkin her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte iktisadi bir göreve 
dayanır ve ... ortak toplumsal görevlerin yöneticilerine daha da 
yabancı kaldığı ölçüde artar. İkinci olarak, toplumdan bağımsız 
kılındıktan sonra siyasal zor, iki yönde etkili olabilir; ya normal 
iktisadi evrim yönünde, bu durumda ikisi arasında bir çatışma yoktur. 
Ya da zor, iktisadi evrime karşı çıkar ve bu durumda, birkaç istisna 
dışında, iktisadi evrim karşısında yenik düşer.”[6]  

Genel olarak geri-bıraktırılmış ülkeler ve özel olarak da ülkemiz 
toplumu, siyasal zor ile dengesini bulmaktadır. Toplumumuzdaki 
siyasal zoru ortaya çıkaran, oligarşinin “subjektif”niyeti (keyfiyet 
durumu) değil, emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin ülkemiz 
üretici güçleriyle çelişmesidir. Oligarşinin üstlendiği siyasal zor, 
üretim ilişkilerinin ona “zorla” uygulattığı bir zordur.  

İktisadi evrimin dünya çapında erişmiş olduğu seviye, emper-
yalizmdir. Ve iktisadi evrimin kendi tarihi gidişiyle çelişme noktasına 
gelmiş, kendi iç çelişkisini taşıyan bir seviyededir. Tarihi olarak 
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iktisadi evrimin dünya çapında ulaşmak istediği, çizmekte olduğu 
yolu, sosyalizmdir. Bu anlamdadır ki, emperyalizm sosyalizmin 
arifesidir.  

Siyasal zorun çağımızda iktisadi evrime uygun düşen evrimi ve 
iktisadi durum karşısında üstlendiği görev, kapitalizmden sosyalizme 
geçişin de tarihidir.  

Her sınıflı toplumda siyasal zor vardır. Bu “zor”, üretici güçlerin, 
gelişirken kendine uygun düşen üretim ilişkileri çerçevesinde, üretici 
güçleri ellerinde tutanlara verdiği ve görevi olan bir zordur. Bu siyasal 
zorun görevi, üretici güçlerin gelişmesinin yolunu açmaktır. Üretici 
güçlerin gelişmesine engel olan, üretici güçlerin eski gelişme 
durumuna uygun düşen (ama artık “eski” olan) eski üretim ilişkileri 
olacağı gibi, üretici güçlerin “eski sahibi” sınıflar da olabilir. Bu 
durumlarda, siyasal zor, iktisadi evrime uygun düşen ve onun yolunu 
açan görevini yerine getirir. Bu şekilde iktisadi durum, kendi 
ilişkilerinin yarattığı siyasal zoru kendi hizmetine sokmuş, onu 
toplumsallaştırmış olur. Kapitalizmin gelişme döneminde, burjuvazi-
nin siyasal zoru, böyle bir siyasal zordur. Ve tarihi görevini yerine 
getirirken, feodallere ve köylülere karşı uygulanan siyasal zor haklıdır, 
tarihin gidişine uygundur ve iktisadi evrimin yolunu açmaktadır.  

İktisadi evrimin bu evrelerinde, toplum dengededir. Toplumsal 
dengeyi sağlayan, iktisadi evrimin götürücüsü olan sınıfın, toplumun 
diğer sınıflarını peşine takmış olması (siyasal olarak yedeklemesi) ve 
siyasal zorun, toplumun bu gidişinden ayrı düşmeyerek, toplumu 
geriye çekmek isteyen sınıfa karşı görevini yerine getirerek iktisadi 
evrime uygun düşmesidir.[1*]  

Toplum, iktisadi evrimin kendisine görev yüklediği sınıfın tarih 
treninin başını çektiği ölçüde dengesini bulur. Bir toplumda iktisadi 
gelişmenin sürükleyicisi, iktisadi evrime (tarih olarak) ters düşen sınıf 
olduğu sürece ve siyasal zor toplumdan bağımsızlaştığı ölçüde (böyle 
durumlarda siyasal zor kaçınılmaz olarak iktisadi evrime ters 
düşmektedir), o toplum “dengesiz” bir toplumdur. Bir toplumda 
siyasal zor iktisadi evrimden bağımsızlaşmış ve iktisadi durumu 
kontrol etmeye yönelmiş ise ve toplum bu şekilde ayakta duruyorsa, o 
toplumdaki denge “suni denge”dir. Bu bir niteliktir ve bu niteliği izah 
etmesi bakımından, toplumsal dengeyi (dengesiz dengedir) “suni 
denge” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.  
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“İktisadi evrimin dünya ölçüsünde ulaştığı seviye, emperyalizm-
dir” demiştik. Şimdi, siyasal zorun, iktisadi evrimin bu seviyesindeki 
durumuna ve toplumsal dengelere bakalım.  

Emperyalist dönemin belirgin özelliği; üretici güçlerin gelmiş 
olduğu seviyeye uygun olarak ortaya çıkan üretim ilişkilerinin, üretici 
güçlerle uzlaşmaz zıtlığa varmasıdır. Bu durumun sınıfsal plana 
yansıması, artık burjuvazinin tarih treninin lokomotifi olamaması, 
aksine, ortaya çıkardığı sınıfın (proletaryanın) götürücü sınıf 
karakterine sahip olmasıdır. İktisadi evrim artık öyle bir seviyeye 
gelmiştir ki, gelişmesi için üretici güçlerini başka bir sınıfın, 
proletaryanın eline vermesi gerekmektedir. Bu durum ise yeni bir 
siyasal durum, farklı bir sistem demektir ki, adı sosyalizmdir.  

Emperyalist dönemde üretici güçlerin ürünü olan üretim 
ilişkileri, varlıklarını devam ettirmek için üretici güçleri baskı altına 
almak zorundadır. Bir zamanlar burjuvazinin elinde toplumsal görevi 
olan siyasal zor, bu kez yine burjuvazinin elinde mevcut üretim 
ilişkilerini, üretici güçlere uygun düşen yeni bir biçimde düzenleme 
görevini yerine getireceği yerde, engelleyici bir nitelik olan üretim 
ilişkilerini devam ettirme görevini üstlenir. Yani topluma yabancılaşır. 
Bu ana çelişkinin nedeni, burjuvazinin üretim ilişkilerinin esiri olarak, 
ileri götürücü lokomotif olma yerine, geriye çekici bir ağırlık, posa 
olmasından gelir. Mevcut üretim ilişkileri, hizmetine koştuğu siyasal 
zoru, varlığını ona borçlu olan burjuvazinin elinde tarihin tekerini 
geriye çevirmeye zorlarken, toplumu da yeni bir siyasal zora gebe 
bırakır. Bu siyasal zor, proletaryanın devrimci zorudur.  

Emperyalizmin ortaya çıkardığı üretim ilişkileri (tekeller, 
bankalar, borsalar, otomasyon, sibernetik, vb.) burjuvaziyi kıskıvrak 
bağlar ve onu daha çok parazit haline sokar. Ama bu rantiyeci tekelci 
burjuvazinin üretim ilişkileri, gerek iktisadi hayatta, gerekse topluma 
verdikleri ile, aslında burjuvazinin başının belasıdır. Onu, her 
durumda daha zor durumlara düşürür. Enflasyonuyla, işsizliğiyle, 
anarşisiyle ona ecel terleri döktürür. Ama bu durumda, tekelci 
burjuvazinin gayretleri boşunadır. Tekelci burjuvazi, iktisadi yapıyı 
istediği kadar düzenlemeye (çelişkileri azaltmaya) çalışsın, mevcut 
üretim ilişkileri karşısında yenik düşer ve onun hizmetine girer. Ve 
giderek de siyasal zora, onun (üretim ilişkilerinin) gerektirdiği 
biçimde, daha çok sarılır. Bu nedenle, siyasal zor iktisadi durumu 
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“kontrol” altına almaya yönelirken, tekelci burjuvazinin iradesiyle 
değil, üretim ilişkilerinin “zor”laması ile görev yapar. Siyasal zorun 
topluma yabancılaşması, üretim ilişkilerinin zorlamasıyla olur.  

Bu konuda Marks şöyle diyor:  
“Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, 

zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan ilişkiler kurarlar; bu üretim 
ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişmesine 
tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, 
belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal 
üst yapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur.”[7]  

Emperyalist dönemin siyasal zoru, iktisadi evrime karşı çıktığı 
içindir ki, onunla çatışma halindedir ve yenilmeye mahkûmdur.  

Emperyalist dönemin siyasal zoru, her toplumda şu veya bu 
şekilde biçimlense de, nitelik olarak aynıdır. Biçimsel farklılıklar, 
ülkelerin kendi iktisadi evrimlerinin seviyesine göre ortaya çıkar. 
Nitelik olarak aynı olmaları ise, aynı üretim ilişkilerinin (emperyalist 
üretim ilişkilerinin) gereği olarak ortaya çıkmalarından gelir. 
Emperyalizmin egemen olduğu her ülkede nitelik olarak aynı olan 
siyasal zor, gene aynı üretim ilişkileri tarafından hizmete sokulur ve 
gücünü gene aynı ilişkilerden alır. Üretim ilişkileri siyasal zoru kendi 
hizmetine almış olduğundan iktisadi “güç”ler giderek daha artan bir 
biçimde “zor”un somutlaştığı “askeri” plana dönüşürler. Emperyalist 
ekonominin askerileşmesi, üretim ilişkilerinin bir zorlamasıdır ve 
siyasal zoru sürdürme zorunluluğundan kaynaklanır. Siyasal zor, 
askeri mallar üzerinde maddeleşir. Bu konuda Engels şöyle diyor:  

“Zor, bugün ordu ve donanma demektir ve her ikisi de, hepimi-
zin zararını çekerek bildiği gibi, “tuzluya oturur.”[8]  

Günümüzde siyasal zor, uçak demektir, füze demektir, tank 
demektir. Üretim ilişkilerinin dünya çapındaki gelişkinlik ve yaygınlık 
düzeyi, siyasal zorun maddeleştiği askerileştirmeyi de yaygınlaştırmış, 
adeta bir erek haline sokmuştur.  

Özellikle, emperyalist üretim ilişkilerinde ekonomik “güç”lerin 
yetersiz kaldığı yerlerde, askeri “güç”ler üretim ilişkilerinin devam 
ettirilmesinin araçları olmaktadır.  

Bugün geri-bıraktırılmış ülkelerde emperyalist üretim ilişkileri, 
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varlıklarını sürdürebilmelerinin şartını, siyasal zorun “askeri” olarak 
maddeleşmesinde bulmak zorundadır.  

Emperyalist sistem içindeki ve emperyalizmin bir halkası haline 
gelmiş toplumlarda toplumsal denge, o toplumdaki üretici güçlerin 
gelişme seviyesine göre şekillenir. Metropollerdeki toplumsal 
dengelerle, geri-bıraktırılmış ülkelerdeki toplumsal dengeler aynı 
değildir. Farklılık, ülkelerdeki üretici güçlerin gelişme seviyesine ve 
buna uygun düşecek biçimde iktidarı elinde tutan sınıf (veya 
sınıfların) diğerlerini siyasal olarak yedeklemesine göre biçimlenir. 
İktisadi evrimin dünya çapında ulaştığı seviyeden ve üretici güçlerle 
üretim ilişkileri arasındaki evrensel çelişkiden dolayı, sisteme bağlı 
bütün toplumlarda nitelik olarak aynı toplumsal dengesizlik var ise de, 
bu durum her ülkedeki toplumsal dengenin aynı dengesizlik 
düzeyinde olduğunu göstermez. Ülkeler arasındaki farklılıklar, genel 
duruma uygun biçimde, ülkelerin özelini belirler. Özel durumlar, 
emperyalist zincirin hangi halkalarının kırılma durumunda olduğunu 
ortaya çıkarır. Sisteme bağlı ülkelerdeki somut şartlar (üretim düzeyi, 
üretici güçler), dünya düzeyindeki üretim ilişkilerine uyumu ve 
çelişme derecesine ve toplumun içinde bulunduğu iktisadi evrimin 
(burada iktisadi evrimden kastedilen, o ülkenin üretici güçlerinin 
seviyesine göre şekillenen kendi iç dinamiğini belirleyen iktisadi 
yapısıdır) seviyesine göre şekillenir. Elbette ki, üretici güçlerin en 
fazla geliştiği ve iktisadi evrimin en ileri düzeyde (sosyalizme geçme 
düzeyinde) olduğu metropol ülkeleriyle geri-bıraktırılmış ülkeler, aynı 
somut şartlarda olamazlar. Bu noktada ekonomizme varan düz mantık, 
metropol ülkelerinde toplumsal dengesizliğin daha üst düzeyde ve 
devrimci durum için somut şartların daha uygun olacağını iddia ederse 
de, durum böyle değildir. Bunun da nedeni, devrimci durumun, üretim 
ilişkileri ile üretici güçler arasındaki çelişkinin çatışma durumuna ve 
iktidardaki sınıfın (ya da sınıfların) diğerlerini yedeğine alıp 
almamasına göre belirlenir. Metropollerde üretim ilişkileri, “güç”lerini 
diğer sınıfların yedeklenmesi yolunda kullanabildikleri halde, bu 
durum, geri-bıraktırılmış ülkeler için hemen hemen imkânsızdır. Bu 
tip ülkelerde üretici güçlerin gelişme seviyesi buna imkân vermez. 
Aksine, üretim ilişkileri ve üretici güçler arasındaki çelişkiyi 
keskinleştirir. Toplumsal dengedeki dengesizlik düzeyi giderek 
yükselir. Devrimci durum, çatışmanın maddi şartlarını her an içinde 
taşır. Bu nedenle, bu tip ülkelerde siyasal zor, mevcut üretim 
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ilişkilerini devam ettirme görevini, devrimci durumun maddi 
şartlarına karşı, askeri biçimde maddeleşmenin şartları içinde yerine 
getirebilir. Sorun, ülkedeki mevcut “siyasal zorun ekonomik durumu” 
belirleyemeyeceğini kavrayabilmektir.  

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
TÜRKİYE TOPLUMU DEVRİME GEBEDİR 

 
Emperyalizmin III. bunalım döneminde geri-bıraktırılmış 

ülkelerde, iktisadi evrim feodalizm sürecini aşmış, kapitalizm sürecini 
yaşamaktadır. Bu durum, tarihi bir çözümlemedir ve geri-bıraktırılmış 
ülkelerin günümüzdeki ele alınışlarında temel hareket noktası olarak 
görülmelidir. Hiç şüphesiz, geri-bıraktırılmış ülkeler bir kalıptan 
çıkmış değillerdir ve her ülke üretici güçlerinin gelişme seviyesine 
göre ötekilerden farklılıklar gösterir. Genel olarak aynı karakter 
içindedirler ve farklılıkları kendi özel durumlarını belirler. Ancak, 
özel durumlarda ortaya çıkan farklılıklar, her ülkenin tarihinden gelen 
farklılıklar ile buna uygun düşen biçimde, feodal üretim ilişkilerinin 
tasfiye derecesidir.  

Biz, her geri-bıraktırılmış ülkeyi yakınen (tarihiyle ve üretici 
güçlerinin seviyesiyle) tanımıyoruz. Bu nedenle, geri-bıraktırılmış 
ülkeler üzerine olan genellemelerimiz, genel olarak emperyalizme ve 
özel olarak da ülkemizin yapısına yansıyan geneli yakalayabildiğimiz 
kadar geneldir. Felsefi hareket noktamız, “her özel, geneli içinde taşır” 
olmaktadır. Özel olarak ülkemiz, genel olarak da geri-bıraktırılmış 
ülkelerde iktisadi evrimin feodal süreci tamamlaması, tek başına bir 
olgu değildir. Bu ülkelerde feodalizmin tasfiyesi, bu tasfiyeye uygun 
düşen üretici güçlerin değişiminin ve ona uygun üst yapının oluşması 
ile tamamlanır. Geri-bıraktırılmış diye tanımladığımız (bir kısım 
görüşlere göre 3. dünya ülkeleri) ülkeler, kapitalizmin bir dünya 
sistemine dönüşmesi sürecinde sömürge ülkeler olarak, dünya 
kapitalizminin üretim ilişkileri içine girmişlerdir. Bu süreç içinde, 
kimi ilkel (aşiretler ve kabileler düzeyinde), kimi feodal düzeyde, kimi 
de kapitalizmin tohumlarının yaşadığı feodalizmden kapitalizme geçiş 
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aşamasında olan ülkelerdir. Bu ülkeler hiç kuşkusuz, emperyalizmin 
üretim ilişkileri içine girmeseler, kendi iktisadi evrimlerini, tarihi 
gelişim çizgisine uygun olarak tamamlayacak ülkelerdir. Ne var ki, 
emperyalizm bir dünya sistemi olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu 
ülkelerin kendi iktisadi evrimlerine uygun düşen üretici güçleri ve 
üretim ilişkileri ile emperyalizmin getirdiği üretim ilişkileri arasında 
bir “çatışma” ortaya çıkmıştır. Bu “çatışma”da üstün gelen ve kendini 
kabul ettiren, emperyalist-kapitalist üretim ilişkileridir. “Daha ileri 
üretim ilişkisi, daha geri olan üretim ilişkisini tasfiye eder” genel 
kuralına uygun olarak emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri, ülkenin 
geri olan üretim ilişkilerine üstün gelerek, ülkedeki üretici güçleri, 
kendi üretim ilişkilerine göre şekillendirmiştir. Üretici güçlerin bu 
“şekillenişi”inde şekillenme, tarihi gelişime ve toplumun içinde 
bulunduğu maddi üretim seviyesine ve de sınıfların hareketine uygun 
olamadığından, “çarpık” veya “dengesiz”dir. Üretici güçlerin evrimini 
belirleyen (tayin eden, şekillendiren), o ülkenin kendi toplumsal (iç) 
dinamiği değil, emperyalizmin o ülkeye soktuğu emperyalist-kapitalist 
üretim ilişkilerinin (dış) dinamizmidir. Ve bu ülkelerdeki temel 
çelişme aslında, bu iki dinamik arasındaki çelişmedir. Bu konuda Mao 
Tse-Tung şöyle diyor:  

“Üretici güçlerin, pratiğin, ekonomik alt yapının, genellikle ana 
ve tayin edici rolde belirdikleri doğrudur. Bunu inkâr eden, 
materyalist değildir. Fakat belli şartlar altında, üretim ilişkileri, teori 
ve üstyapı gibi yönler, kendilerini baş ve tayin edici rolde meydana 
koyabilirler. Bunu da kabul etmek gerekir. Üretim ilişkileri değiş-
meksizin üretici güçler gelişemiyorsa, üretim ilişkilerindeki değişme, 
baş ve tayin edici rol oynar.”[9]  

Bu iki dinamiğin “çatışma”sı, çelişkinin özdeşliğine uygun 
olarak, her zaman çatışma biçiminde görülmez. Uyuşma biçiminde de 
görülür. Bu “çatışma” ve “uyuşma”, birbirinden ayrı olgular değil, 
birlikte görülen ve her iki durumda da görev yapan sınıfların, üretime 
ve şekillenen toplumsal güçlerine göre ortaya çıkan olgulardır. 
(Burada sınıfların toplumsal gücü, genel olarak toplumsal harekete 
uygun düşmesiyle belirlenir. Bu nedenle, gücü belirleyen, niteliktir. 
Bizim gibi ülkelerde, en güçlü sınıf, proletaryadır.)  

Bu iki dinamiğin yönlerini ve unsurlarını tespit etmek ve bu 
unsurların, o ülkenin somut şartlarındaki biçimlerini yakalamak, 
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kısaca o toplumu kavramak ve gelişmeleri görmek demektir. Bir 
Marksist-Leninistin görevi de herşeyden önce, bu kavrayışa ulaşmak 
olmalıdır.  

Emperyalizmin geri-bıraktırılmış ülkelere soktuğu üretim 
ilişkileri, daha önce de açıkladığımız gibi, tarihi-iktisadi evrime ters 
düşen ve üretici güçlerin gelişmesini engeller niteliktedir. Emper-
yalist-kapitalist üretim ilişkilerinin bu niteliği geri-bıraktırılmış 
ülkelerde yok olmaz, aksine daha çarpıcı bir biçimde ortaya çıkar.  

Emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri, rantiye ve parazit 
niteliğiyle ülke ekonomisinin içine girer. Bu ilişkilerin dinamiği, daha 
fazla değeri ve emeği, sermayenin ve üretimin yoğunlaştığı 
metropollere götürmek şeklindedir. Bütün ilişkiler bu hareketi 
gerçekleştirmek için görev yapar. Bütün “güç”ler bu temel görevi 
yerine getirmek için hareket halindedir. Emperyalizmin üretim 
ilişkileri öz olarak kapitalist bir nitelik taşıdığından, girdiği yerlerde 
kapitalist üretim ilişkilerinin boy atmasına da neden olur.  

Emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin girdiği ülkede, eğer 
feodalizmin bağrından çıkan kapitalist üretim ilişkileri varsa veya 
üretici güçlerin gelişmesi kapitalizme doğru yönelmişse, o ülkeye 
giren dış dinamik, kendi iktisadi “güç”lerini (gerekirse bu güçleri 
askerileştirerek) ülkenin kapitalist ilişkilerini kendine tabi kılmak 
yolunda kullanır. Emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri baskın çıkar 
ve gelişmekte olan ülkenin kapitalizmi, emperyalizme bağımlı hale 
gelir. Bu durum aynı zamanda, iç dinamiğin de çarpıtılmasıdır. Zira, 
emperyalizmin ülkeye girişi olmasa,[2*] iktisadi evrime uygun olarak 
gelişen kapitalizm ve onun egemen sınıfı burjuvazi, toplumsal 
hareketin lokomotifi olacak ve toplumu daha ileri bir topluma kendi iç 
dinamikleriyle götürecektir. Ülkede gelişen kapitalizm ve burjuvazi, 
diğer sınıfların, hatta proletaryanın da desteğini alarak, toplumsal 
dengeyi kuracaktır. Bu durumdaki burjuvazinin ve kapitalist üretim 
ilişkilerinin yönü ileriye doğru ve ülkenin üretici güçlerini geliştirecek 
biçimde mevzilenmiştir. Ancak, kapitalizmin dünya sistemi 
olmasından (emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin tüm dünyaya 
yayılmasından) sonra, böyle bir durumdan söz edilemez. Bu nedenle, 
hangi ülkede olursa olsun, kapitalizmin bir dünya sistemi olmasından 
sonra, burjuvazinin toplumsal önderliğinden söz edilemez. Ülkedeki 
mevcut kapitalist ilişkiler ve burjuvazi, emperyalist-kapitalist 
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ilişkilerle karşılaştıktan ve ona tarihi süreç içinde tabi olduktan sonra, 
ilerici niteliğini yitirmiş ve üretici güçleri engeller bir niteliğe 
bürünerek, iç dinamiğin hareketine karşı olmaya başlamıştır.[3*]  

Artık tarihi misyonu elinden kaçıran burjuvazi, bağrından çıktığı 
feodalizmi ve geri üretim ilişkilerini devrimci bir biçimde tasfiye 
edemez. Ülkede gelişen emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri 
feodalizmi tasfiye ediyorsa, bu tasfiye, üretim ilişkilerinin kendi 
rantiye ve parazit ilişkilerine uygunluğu ölçüsünde ve kapitalist 
ilişkilerin geri üretim ilişkilerini “zorunlu” çözmesindendir. Ülkenin 
burjuvazisi “siyasal zoru”nu, üretici güçlerin gelişmesi yönünde 
feodaller üzerinde değil, “mevcut üretim ilişkilerini” yaşatmak üzere 
kullanmaya yönelir. Artık böyle bir toplumda, toplumsal dengeden 
söz edilemez. Toplumda hakim olan, dengesizlik (ya da suni denge) 
ve kaçınılmaz sonuç da bunalımdır.  

Bütün bu tarihi gelişmeler, her ülkenin tarihi gelişimi ve üretici 
güçlerinin seviyesine göre, belli süreçler içinde biçimlenirler. Ne var 
ki, hangi biçimlerde oluşursa oluşsun, emperyalizmin III. bunalım 
döneminde karakteristik olarak geri-bıraktırılmış ülkelerde ortaya 
çıkan, emperyalizme bağımlı biçimde gelişen ve tasfiye olan feoda-
lizmdir.  

Bu durum, emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin tüm ülkeyi 
ve ülkenin üretici güçlerini kendisine tabi kıldığı anlamına gelir. 
Ancak, emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin o ülkenin kendi 
üretim ilişkileri halini alması, ülkedeki iç ve dış dinamikler 
çelişmesinin ve çatışmasının ortadan kalktığı anlamına gelmez. Yeni 
durum, çatışmada emperyalist “güç”lerin kesin egemen olması ve 
giderek uyumun öne çıkması şeklinde bir çözümdür (sentezdir). Ne 
var ki, bu yeni durumda, çatışmanın ortadan kalktığı ve yerine 
uyumun geçtiği şeklindeki tahlil, mekanik ve ampirik bir tahlildir. 
Yeni durumun sentezinde ortaya çıkan, basit bir yer değiştirme değil, 
aksine, bağıntılı bir biçimleniştir. Çatışma yok olmamış, uyumun 
(önde olan, hakim olan yan) içinde daha büyük bir dinamiğe 
yükselmiştir. Çatışma azalmamakta, aksine büyümektedir. Toplumsal 
hareketi belirleyen dinamikler arası bu çatışma, üretimin gelişme 
seviyesine uygun olarak toplumda yer alan sınıflararası çelişki ve 
hareketlerde gizlenmiştir. Emperyalist üretim ilişkileri, hayatiyetini 
devam ettirmek için her şeyden önce bu sınıfsal çatışmaya tavır almak 
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zorundadırlar. Çünkü, ülkenin kendi iç dinamiğinin (iktisadi evrimi-
nin) götürücüsü olan sınıfın (proletaryanın) sınıfsal hareketi, çelişmeyi 
çözecek niteliktedir.  

Bugün geri-bıraktırılmış ülkelerde (bizde de olduğu gibi) 
toplumun kendi iktisadi evriminin kapitalist güçleri, emperyalizmle 
tam bir uyum içinde emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin 
yaratıcısı ve geliştiricisi olmuşlardır. İktidardaki oligarşi, emper-
yalizmin ülkedeki varlık biçimidir. Bu durumda ülkedeki “çatışma” ve 
“uyum” ve buna uygun düşen “toplumsal denge”yi incelemek gerek-
mektedir.  

Ülkedeki hakim üretim ilişkisi emperyalist-kapitalist olduğundan 
ve feodal üretim ilişkileri tabi kılınarak tasfiye olunduğundan, üretim 
kargaşası, kapitalizmin o kendine özgü üretim kargaşasının çok 
üzerindedir ve nitelik olarak süreklilik arz etmektedir. Üretimdeki bu 
kargaşayı yaratan, temelde, ülkedeki üretici güçlerin emperyalist 
üretim ilişkilerine tabi biçimde nispi olarak gelişmesidir. Ülkenin iç 
dinamiği, üretici güçleri, kendi toplumsal çıkarları doğrultusunda 
geliştirmek için zorlarken, üretici güçlerin sisteme bağlı biçimde 
(metropollere yönelik) düzenlenmesi, hem üretici güçlerin serbest 
gelişmesini engellemekte, hem de üretimde sürekli bir bunalım 
yaratacak olan bir kargaşa (üretim anarşisi) doğurmaktadır. Bu durum, 
ülke ekonomisinin (emperyalizme bağımlı olmasından gelen) 
emperyalizmin hastalıklarından etkilenmesiyle birlikte, (bağıntılı 
olarak) ekonomik bunalımın temelini oluşturur. Özetle, o ülkedeki 
ekonomik bunalımın temelinde, ekonomik dengenin ülke içinde değil, 
metropollerde tamamlanması yatar. Ekonominin (emperyalist-
kapitalist üretim ilişkilerinin yönlendirdiği) bu hareketi, ülkenin 
üretici güçlerinin gelişme hareketiyle çeliştiğinden, engelleyici nitelik-
tedir.  

Ancak, emperyalist üretim ilişkilerinin kapitalist karakteri, III. 
bunalım döneminde geri-bıraktırılmış ülkelerde iktisadi evrim 
sürecinin kapitalizm olmasıyla “uyum” gösterir. Bu “uyum” sadece 
karakterden gelen bir uyumdur ve sadece karaktere özgü oluşu ve 
hareket yönlerinin farklı oluşu nedeniyle, özünde “çatışma”yı 
barındırır. Bu “uyum”, üretici güçlerin nispi gelişmesinin maddi 
temelini oluşturur. Ne var ki, gene bu “uyum”, ülkedeki toplumsal 
dengesizliğin nispi denge durumunu sağlar. Ekonomideki bu göreli 



 381 

denge durumu ise, bu tip ülkelerdeki revizyonizmin ve pasifizmin 
maddi temelini teşkil eder. Bu durum aynı şekilde, oligarşinin, mevcut 
üretim ilişkilerini “şekli demokratik ortam” içinde koruyabilmesinin de 
maddi temelini oluşturur. Ancak, gene “bu durum”dan, ülkede 
toplumsal bir dengenin oluştuğu ve “bu durum”un “nitelik 
belirleyicisi” olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Böylesine bir sonuca 
varmak, revizyonizme ve pasifizme saplanmak olur. Kavranması 
gereken, “bu durum”un göreliliği ve “şekli uyum”un altında daha 
büyük bir “çatışma”yı taşımakta olmasıdır. Bu “uyum” durumu, tarihi 
süreçteki yerini, feodalizmin çözülmesine borçludur. Zira, feodalizm 
çözüldüğü oranda kapitalist ilişkiler yaygınlaşma imkânı bulur ve 
ülkenin iç dinamiği (iktisadi evrimi) kapitalizme yönelik olduğundan, 
tarihi süreçte “uyum” durumunun objektif koşulları ortaya çıkar. 
Özellikle “bu durum”un kavranmamış olması, ülkemizde orjinal 
“devrim teorileri”ni çeşitlendirmektedir.  

Burada kısaca durup, ülkemizdeki iç dinamiğin “zor”ladığı 
iktisadi evrimin hangi aşamada olduğunu kısaca ele alalım. Genel 
olarak, feodal süreçte olsa bile, iç dinamiğin yönü kapitalizme 
doğrudur. Bu kaba gerçeği inkâr etmek, tarihi materyalizme ters 
düşmek olur. Ancak, iktisadi evrimin yönünün kapitalizm olması, 
devrimden sonra “ülke kapitalizmini kurmanın şart olduğu” anlamına 
gelmez. Böyle bir önerme, ekonomizmin ötesinde, kaba evrimcilik 
olur. İktisadi evrimin dünya çapında ulaşmış olduğu seviye 
(emperyalizm), iktisadi evrimin tarihi yolunun sosyalizm olduğu ve bu 
aşamaya geçişin objektif şartlarının var olduğu bir dönemdir. Bu tarihi 
gidişe ters düşmemek için, devrimini yapan her ülke mutlaka (kendi 
üretici güçlerinin elverdiği ölçüde) sosyalist üretim ilişkilerini 
kurmalıdır. Ancak bu durum, ülkede kapitalist üretim ilişkilerinin 
olmayacağı anlamına da gelmez. Aksine, proletaryanın gelişmesi ve 
diğer sınıfları yedekleyebilmesi için, ülkedeki kapitalist üretim 
ilişkileri, sosyalist üretim ilişkilerine tabi bir biçimde, üretici güçlerin 
sosyalist üretimin tek üretim biçimi olmasına uygun düşecek şekilde 
güçlenmesine kadar (giderek yok oluş biçiminde) yaşatılmalıdır. 
Ülkenin kendi iktisadi evriminin kapitalizm yönünde olması, devrimin 
burjuva karakterini simgeler ve devrimin kaçınılmaz olarak 
demokratik devrim olmasını getirir. Bu anlayış, Marksizm-Leninizmin 
kesintisiz devrim anlayışıdır.  



 382 

Ülkemizde feodalizmin hemen hemen tasfiye edilmiş olması, 
ancak bu tasfiyeye uygun düşen bir nitelikte kapitalizmin gelişmemiş 
olması, hem yarı-feodal üretim ilişkilerinin kısmen yaşamakta 
olmasının, hem de sınıfsal olarak feodallerin üst-yapıdaki etkinlikleri-
nin maddi temelini oluşturmaktadır. Bu çözümlemelerden, ülkedeki 
ekonomik ve siyasi kargaşanın nedeninin, emperyalist-kapitalist 
üretim ilişkilerinin devamını sağlayan hareket ile feodal üretim 
ilişkilerinin (üst-yapısı ve hatta siyasi etkinlikleri de dahil) hareketi 
arasında çelişme olduğu yanılgısına varılmamalıdır. Böyle bir yanılgı, 
temel çelişmeyi gözden kaçırmak olduğu gibi, tekelci burjuvaziye 
misyon yüklemek olur. Bu görüş, devrim sorunlarında karşımıza 
tehlikeli (saptırıcı) bir biçimde çıkar.  

Bizim gibi ülkelerde gücünü sistemden alan üretim ilişkileri, geri 
üretim ilişkilerine kendini kabul ettirir ve onları kendine tabi kılar; 
ancak bu “zor”lamak, bir uzlaşmadır ve iktisadi temeldeki bu çelişme 
mutlaka sosyal ve siyasal plana da yansır. Ülkenin ekonomisi 
dengesini temelde, sistemde bulmasına karşılık, ülkenin iktisadi 
evriminin zorlamalarının dengesini üretici güçlerin gelişmesinde 
bulamaması, buna karşılık dışa bağımlı yapının getirdiği emperyalist-
kapitalist üretim ilişkilerinin zorlaması ile karşılanması, toplumsal 
dengeyi sunileştirir. Özetle: Ülkemizde dış dinamiğin (emper-
yalizmin), ülkenin iç dinamiğini bozması, toplumu dengesizleştirmiş 
ve kendine uygun düşen bir suni dengeyi oluşturmuştur.  

Şimdi de, ülkemizdeki suni dengeyi ve siyasal zoru incelemeye 
geçelim. 

Emperyalizmin III. bunalım döneminde yeni-sömürgeciliğin 
bütün özelliklerinin yansıdığı ülkemizin tarihi köklerinden gelen 
orjinalliği, feodal yapının Osmanlı toplumundan gelen özelliğini 
yansıtması ve geçmişte sömürge durumunda bir ülke olmamasında 
yatmaktadır. Bu iki özellik, ülkemizin içinde bulunduğu yapının genel 
karakterini değiştirmez; ancak, yarı-sömürge oluşum sürecini ve 
biçimlenişindeki özelliği verir. Biz burada, bu özellikten daha çok, 
geneli ile ilgilendiğimizden, özele fazlaca inmeyeceğiz. Zira ülkemizin 
geneli kavranmadan, özeli kavranamaz. Özelinden kalkarak açıklama 
getirenlerin de gerçekten “orjinal” sonuçlara varmaları bundandır. 
Süreç hangi biçimde gerçekleşirse gerçekleşsin ve hangi özellikleri 
taşırsa taşısın, bugün ülkemizdeki yapı ve içinde bulunduğumuz suni 
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denge, geri-bıraktırılmış ülkelerin karakterini taşır. Toplum, emper-
yalist-kapitalist üretim ilişkilerince şekillenmektedir. Emperyalist-
kapitalist üretim ilişkilerinin ülkenin ekonomisini önce dünya 
ekonomisine katması, daha sonra üretime sızarak onu kontrol altına 
alması sürecinde, iç dinamik ile gelişmeye çalışan kapitalist unsurlar 
hızla emperyalizmle uyum içine girmişler ve üretim ilişkileri olarak 
emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin rayına oturmuşlardır. Bu 
süreç, üretimin metropollere yönelik gelişmesi, üst yapının emper-
yalizmin üretim ilişkilerine göre düzenlenmesi ve ülke burjuvazisinin 
(giderek) tekelleşerek (üretim ilişkilerinin kaçınılmaz sonucudur bu) 
iktidarı ortaklarıyla alması şeklinde somutlaşmıştır. Bu somutlaşmada 
iktidar, gerek sınıfsal, gerekse yönetim olarak, oligarşik bir nitelik 
almıştır.[4*]  

Oligarşi, mevcut üretim ilişkilerini devam ettirmek zorunda 
olduğundan, toplumun genel hareketinin başını çekemez. Oligarşinin 
çekişi, genel hareketin yönüne ters düştüğünden, toplumun genel 
hareketini götürme durumundaki proleter hareketle çelişme içindedir. 
Proleter hareket, toplumu çekmenin objektif temellerini ve dinamiğini 
taşır. Bu görevi proletaryaya tarih vermiştir ve bu, proletaryanın tarihi 
misyonudur.  

Emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin, ülkenin iktisadi evrimi 
ile çatışma ve “uyum” durumu, sınıfsal plana, oligarşinin başta 
proletarya olmak üzere emekçi yığınlarla çatışması, feodallerle 
“uyum”lu çatışması, köylülükle “iktisadi uyum” çerçevesinde 
“uyum”u şeklinde yansır. Oligarşinin feodallerle ve köylülükle olan 
uyumu, ülkedeki nispi demokratik ortamın temelini oluşturur.  

Ülkedeki nispi demokratik ortam, feodallerin üst yapısal olarak 
varlıklarını sürdürmeleri için gerekli bir “demokratik” ortam olduğu 
gibi, köylülüğe de o iktisadi “uyum” için gereklidir.  

Tarihi gelişim içinde bu nispi “demokratik” ortamın yaşatılma-
sında feodallerin varlıklarını üst yapıda devam ettirme gerekçesi, 
emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin feodal üretim ilişkisi ile 
çatışmasının artması ve feodallerin tasfiyesi oranında ortadan 
kalkmaktadır. Ancak, bu durumdan dolayı, nispi demokratik ortamın 
kaldırılma durumlarında, tekelci burjuvazinin feodallere tavır alışını 
“tek başına” ele almak, hele hele “uyum” için buna başvurduğunu 
söylemek, son derece büyük hatadır. Böyle bir hata içinde olmak, bizi 
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oligarşinin yanına savurur. (Ülkemiz devrimci pratiğinde bunları 
gördük ve görmekteyiz.) Bugün ülkemizde nispi demokratik ortamın 
yaşamasının temel nedeni, köylülüğün (ve ülkemizde tarihi etkinliği 
olan şehir küçük burjuvazisinin sosyal ve siyasal olarak) iktisadi 
“uyum” içinde siyasal olarak yedeklenmesindendir. Bir başka deyişle, 
ülkemizdeki nispi demokratik ortamın yaşamasının sınıfsal temelinde, 
köylülüğün ikili tavrı yatar. Köylülüğün bu ikili karakterinin 
kavranamaması, bizi daima sapmalara sürükler. Ülkemizdeki toplum-
sal dengesizliğin daha iyi kavranabilmesi için bu konu üzerinde biraz 
duralım.  

Köylülüğün ülkemizdeki ikili karakteri, ülkenin iktisadi evrimi-
nin kapitalizme yönelik olmasıyla, emperyalist-kapitalist üretim 
ilişkilerinin ülkenin iç dinamiğine ters düşüşünden kaynaklanır. 
Köylülüğün bu ikili karakterinde, devrimci karakter ağırlıktadır, 
hakim olan yandır. Köylülüğün, özünde burjuva olmasına karşılık, 
devrimci bir karakter taşıması ve devrime katılması, devrimimizin de 
burjuva karakterini simgeler. Köylülüğün aslında burjuva olmasına 
karşılık, devrimci bir karakter taşıması, onun subjektif niyetinden 
değil, ülkedeki emperyalizmin yarattığı objektif temelden gelir. 
Köylülük, “saf” bir sınıf olmayıp, içinde çeşitli katlara (sınıfsal) 
ayrılır. Köylülüğün bu ayrışması, emperyalist-kapitalist üretim ilişki-
lerinin ülkeye yayılış durumuna ve feodalizmin çözülüşüne göre 
biçimlenir. Köylülük genel olarak devrime katılacaksa da (elbette ki 
zengin köylülük dışında, orta köylülük kısmen, küçük ve yoksul 
köylülük temel), içindeki her katmanın katılış biçimi birbirinden farklı 
olacaktır.  

Köylülük her ne kadar burjuva karakter taşısa da, ülkenin iktisadi 
evrimi kapitalizme yönelik olsa da, devrimin ve toplumun çekici sınıfı 
olamaz. Bunun da nedeni, isterse kapitalist toplumda olsun, gelişmek 
isteyen üretici güçleri eline alamayacak, onları elinden tutup 
geliştiremeyecek olmasındandır. Aksine, üretici güçler geliştikçe, 
köylülük de yok olmaya doğru gidecektir. Bu durum, köylülüğün 
gerek devrimde çekici olamamasının, gerekse de devrimden sonra 
kapitalist ilişkiler yaşatılsa dahi, devrimi engelleyecek bir güç 
olamamasının objektif temelini oluşturur.  

Köylülüğün bu yapısı, onun her dönemde toplumsal denge içinde 
yedeklenen güç olmasını getirir. İsterse feodalizme karşı mücadele 



 385 

içinde olsun, köylülük bu mücadelesini başarıya ulaştırabilmek için ya 
burjuvazinin ya da proletaryanın önderliğine ihtiyaç duyar. Avrupa 
tarihi büyük burjuva devrimi öncesi sayısız köylü isyanları ile dolu 
olduğu halde, burjuvazinin önderliği olmadan burjuva devrimini 
gerçekleştirememiştir. Aynı şekilde, Rusya ve Çin’deki sayısız köylü 
isyanları, proletaryanın önderliği olmadan devrime ulaşamamıştır.  

Toplumumuzda da köylülüğün ikili karakteri, onun hem tekelci 
burjuvaziye ve hem de proletaryaya yedeklenmesinin temelini 
oluşturur. Köylülüğün oligarşiye yedeklenmesinin subjektif temelini, 
mevcut üretim ilişkilerinin kapitalist karakteri, objektif temelini de 
feodal üretim ilişkilerinin çözülmesi ve üretici güçlerdeki nispi 
gelişme teşkil eder. Bu “uyum”, köylülüğün oligarşiye siyasal olarak 
yedeklenmesinin ve nispi demokratik ortamın maddi temelidir. Aynı 
zamanda, sosyal reformizmin de maddi temelidir. Ne var ki, bu 
yedeklenme mutlaklaştırılmamalıdır. “Uyum”un çatışmayı içinde 
taşıması ve derinleştirmesi kavranamazsa, revizyonizme düşülmüş 
olur. Ancak, bu “uyum” durumunu kavramamak da, toplumu ve 
köylülüğü kavramamak anlamına gelir. “Uyum”un çatışmayı içinde 
taşıması bağlantısından hareketle, “uyum” artsın, çatışma büyüsün 
mekanik yorumlamasına varılmamalıdır. Bu mantık bizi pasifizme ve 
teslimiyetçiliğe sürükler. Öne çıkartılması ve sarılınması gereken, 
köylülüğün devrimciliğidir. Proletaryanın en sadık müttefiki, köylü-
lüktür. Köylülüğün oligarşiye yedeklenişi, talidir. Oysa köylülüğün 
sınıfsal hareketinde tayin edici hareketi, emperyalist-kapitalist üretim 
ilişkilerine ve özellikle onun “güç”lerine karşı olan tepkisidir. 
Köylülük, üretici güçlerin nispi gelişimine yönelerek oligarşiye 
yedeklenmesinden daha fazla, emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerine 
tepki göstererek proletaryaya yönelir.  

Sınıfsal olarak oligarşinin hareketine karşılık proletaryanın, 
köylülüğün ve şehir küçük burjuvazisinin (genel olarak geniş emekçi 
yığınlarının) hareketi temelde çatıştığından, mevcut üretim ilişkileri 
içinde toplumsal dengeden söz edilemez. Söz konusu olan, sürekli 
dengesizliktir. Bu durum, ülkedeki bunalımın sürekliliği demektir.  

Ülkede sürekli dengesizliğin olması, emperyalist-kapitalist 
üretim ilişkilerinin mevcut durumu devam ettirebilmek için 
“güç”lerini kullanmasının ve “denge”yi bu şekilde kurmaya yönelme-
sinin objektif temelidir.  
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Ülkedeki üretici güçlerin gelişme seviyesi, dengesini metropol-
lerde bulduğundan, oligarşi, üretim ilişkilerini devam ettirme görevini, 
siyasal zoru askeri biçimde maddeleştirmenin şartları içinde yerine 
getirebilir. Bu durum, geri-bıraktırılmış ülkelerin aynı zamanda 
emperyalizmin zayıf halkaları olmaları da demektir.  

Emperyalizmin dünya ölçeğinde uygulamak zorunda olduğu zor, 
ülkede oligarşinin siyasal zoru olarak somutlaşır. Emperyalist-
kapitalist üretim ilişkileri yaşadığı sürece, bu siyasal zor da varlığını 
devam ettirecektir. Ve kendisine yönelen her sınıfsal tavra karşı askeri 
biçimde maddeleşecektir. Siyasal zorun askeri biçimde maddeleşmesi, 
ülkedeki dengesizlik nedeniyle, aslında sürekli bir niteliktir. 
Emperyalizmin Türkiye’de bulunmasından (gizli işgalinden) dolayı, 
iktisadi yapıdaki dengesizlik, sosyal ve siyasal plana da yansır. 
İktisadi planda en rahat biçimde mallar üzerinde gözleyebileceğimiz 
bu durum, sosyal planda, ülkedeki üst yapı kurumlarında ve 
kültüründe, siyasal planda da siyasal zorda somutlaşır.  

Marks, “maddi hayatın üretim tarzı sosyal, siyasal ve genel 
olarak entellektüel hayat sürecini şartlandırır” der.[10]  

Ülkedeki emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerine uygun olarak 
gelişen üretim, kendi hayat sürecini de şartlandırır. Bu şartlandırma 
içinde ortaya çıkan çelişkilere ve sınıfların tepkilerine karşı, 
oligarşinin bir üst belirlenme olan siyasal yaşantısını sürdürme şartı, 
siyasal zoru kullanması (onu kullanmaya zorunlu kılınması) 
şeklindedir.  

Siyasal zor, oligarşinin elinde ilk şart olarak, oligarşinin siyasal 
hakimiyetini koruması şeklinde görevini somutlaştırır. Kuşkusuz en 
önemli araç, devlet aygıtıdır. Devlet, bu dönemde, hakim sınıfların 
karakterine bürünerek, oligarşik devlet niteliğini almıştır. Siyasal 
zorun bu biçimdeki görevi ona, üretim ilişkileri tarafından verilmiştir. 
Ve temel görevi, mevcut üretim ilişkilerinin devamını sağlamayı 
yerine getirmektir. Bu görevin yerine getirilişinde “zor”un askeri bir 
biçimde maddeleşmesi ve görünür olması, a) Hakim sınıfların kendi iç 
çelişkileri yüzünden idare edememeleri, b) Gelişen sınıfsal 
muhalefetlerin mevcut üretim ilişkilerini tehdit eder bir nitelik 
almaları, c) Doğrudan doğruya iktidara yönelik siyasal alternatifin 
ortaya çıkması durumlarında olur. Ülkemizde özellikle 12 Mart ertesi 
uygulamalardan sonra, hakim sınıfların kendi iç çelişkilerinden dolayı 
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yönetimin askerileşmesi beklenemez. Bu nedenle, siyasal zorun askeri 
biçimde kendini göstermesi, mevcut üretim ilişkilerine yönelik 
muhalefetin görüldüğü yerlerde ve oligarşiye alternatif bir gücün 
ortaya çıkması zamanlarında olacaktır. Bir başka deyişle, oligarşi 
emekçi yığınların muhalefetinin topyekün muhalefete dönüşmesine 
hiçbir zaman izin vermek istemeyecek ve daha mevzi durumlarda iken 
uygulayacağı zor ile onu sindirerek kitleleri pasifize etmeye 
çalışacaktır. Ülkedeki şekli demokratik ortam içinde gündemde olan 
bu uygulamada oligarşi, gerek nispi demokratik ortamın maddi 
koşullarını kullanarak yapacağı ideolojik ve politik saptırmalarla, 
gerekse de gelişen muhalefeti icazetli sosyalistler ve küçük burjuva 
demokratlarına kanalize ederek, mevcut üretim ilişkilerine ve iktidara 
yönelik siyasal nitelik almasını engellemeye çalışacaktır. Ne var ki, bu 
nispi demokratik ortam içinde, ilk bakışta demokratik mevzi ve haklar 
mücadelesi şeklinde görülen bu demokratik muhalefet dahi, bir süre 
sonra oligarşinin kaçınılmaz bunalımları gereği, varlığı devam 
ettirilmemesi gereken bir unsur haline dönüşmektedir. Bu halde 
oligarşinin siyasal zorunu askeri bir biçimde görüntülemesi, şaşırtıcı 
olmayacaktır. Böyle bir durumda şaşıranlar ise, yalnızca bütün bu 
uygulamaları provokasyon olarak gören küçük-burjuva demokratları 
olacaktır.  

Oligarşinin, proletaryanın siyasal özgürlüğünü ortadan kaldırarak 
ve emekçi yığınların tepkilerini siyasal zor ile pasifize ederek 
yaşantısını devam ettirdiği yönetime, oligarşik yönetim veya sömürge 
tipi faşizm adı verilir.  

Bu yönetim biçimi, metropollerde görülen, ne demokratik ne de 
faşist yönetimlere benzer. Onlardan gerek biçim, gerekse muhteva 
olarak farklıdır. Geri-bıraktırılmış ülkelerin karakterine özgüdür.[5*]  

Bizim gibi ülkelerde maddi üretimin ve mevcut üretim 
ilişkilerinin seviyesine uygun olarak ortaya çıkan oligarşik yönetim, 
proleter devrimci hareketin de karakterini belirler. Bizim gibi geri-
bıraktırılmış ülkelerin karakteri, devrimci savaşı, politikleşmiş askeri 
savaş olarak karakterize eder.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM  
ÜLKEMİZDE SİYASAL GÜÇLER 

 
Yukarıda yaptığımız temel çözüm ve kavramalardan sonra, son 

bir yıldır ülkemizdeki siyasal gelişmeleri ve mevcut durumu 
incelemeye geçelim. Önce, Türkiye'nin siyasal yaşantısında yer alan 
siyasal güçleri ele alıp, hangi sınıflara dayandıklarına bakalım.  

 
1. AP (Adalet Partisi): Tekelci burjuvazinin ve büyük toprak 

sahiplerinin siyasal temsilcisidir. Zaman zaman AP içinde görülen 
kaynaşmalar, tekelci burjuvazinin kendi iç çelişmelerinden (veya 
sanayicilerin tarım kesimi ile sanayicilerin ticaret kesimi arasındaki 
çelişmelerden) kaynaklanmaktadır. Hangi durumda olursa olsun, 
oligarşinin öndeki siyasi gücü olan AP’nin, ülkedeki emperyalist-
kapitalist üretim ilişkilerini yaygınlaştırmak, ihtiyaç duyulan alt yapıyı 
kurmak gibi bir temel ekonomi-politikası vardır.  

Üretim ilişkilerini meşru veya gayri-meşru her yolla 
yaygınlaştırma ve güçlendirme politikası ile ülkede sağladığı üretici 
güçlerin nispi gelişmesi ve liberalizm politikası ile köylülüğün de 
desteğini almaktadır. Bu şekilde kurulan nispi demokratik ortam 
içinde emekçi sınıfların tepkileri ise, siyasal zor ile pasifleştirilmeye 
çalışılmaktadır.  

2. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi): “Liberal burjuvazi” de 
diyebileceğimiz orta sermayenin ve küçük burjuvazinin siyasal 
temsilcisidir. Ancak, heterojen yapısı içinde, tekelci burjuvazi kesim-
lerinden büyük toprak sahiplerine kadar çeşitli sınıfların temsilcileri 
de vardır. CHP, emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerine karşı 
değildir.  

Ülkede hızlı bir kapitalistleşmeden yanadır. Sınıfsal yapısı gereği 
anti-tekelci olmasına karşılık, mevcut üretim ilişkilerine müsamaha 
göstermesi nedeniyle somutta, tekelci sermayeyi güçlendirecek bir 
ekonomi politika uygulamak zorundadır. Dayandığı sınıflar gereği, 
milliyetçilik ideolojisine sahip çıkmaya ve şovenizme varmaya 
zorunludur. Temel felsefesi, hızla geliştirmeyi amaçladığı kapitalist 
üretim ilişkileri içinde emekçi yığınların yükselen tepkilerinin 
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“ekonomik” ve sosyal tedbirlerle pasifize edilmesi şeklindedir. Bir 
başka tanımla amaç, ülkenin kendi iktisadi evriminin zorlamaları ile 
emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri arasında “uyum” sağlamaktır. 
Bu nedenle emekçi yığınların talep ve tepkilerinin, toprak reformu, 
kooperatifçilik, halk sektörü, yönetime katılma, vb. gibi ekonomik ve 
sosyal tedbirlerle hızla geliştirilecek olan emperyalist-kapitalist üretim 
ilişkilerine kanalize edilmesi ve uyumlaştırılması, CHP’nin “Halkçı” 
programını teşkil eder. CHP’nin siyasal olarak orta ve küçük 
burjuvaziye dayanma özelliği, CHP'nin “sınıflar üzerinde” bir politika 
ile hareket etmesine ve herkese hakkını veren yönetici hakem rolünü 
oynayabilmesi için “demokratik” bir ortama ihtiyaç duymasına neden 
olmaktadır. “Demokratik” ortam olmazsa, CHP’nin varlık nedeni 
ortadan kalkar. Bu nedenle, CHP’nin, kitleler üzerine olan baskı ve 
saldırılara karşı olmasının nedeni özünde, sınıfsal çatışmada emekçi 
yığınların yanında yer almasından değil, istediği “demokratik” 
ortamın bozulmasından gelir. Aynı şekilde, proletaryanın ve emekçi 
yığınların yükselen sınıfsal hareketlerine karşı da gene aynı düşünce 
ile, en sert tedbirlerle karşı çıkacağı bilinmelidir. CHP, geliştirmeyi 
amaçladığı kapitalist ilişkiler için, giderek tekelci burjuvazinin ve 
büyük toprak sahiplerinin denetimine ve hizmetine girerken, 
kitlelerden yükselecek tepkileri de, gerek ekonomik sosyal tedbirlerle 
pasifize etmeye, gerekse kendi solunda yaşatmaya çalışacağı 
“sosyalist” bir parti ile (bunun için TİP ve TKP görev yapmaya 
hazırdır) boğmaya ve icazet altına almaya çalışacaktır. Bütün bu 
gelişmeler içinde, ülkemizdeki oligarşinin ve oligarşik yönetimin 
ortadan kalktığı zannedilmemelidir; ülkedeki suni dengenin, CHP’nin 
politikası ile, emekçi yığınların oligarşiye yedeklenmesi ile 
korunmaya çalışılması görülmelidir. Bu nedenle, CHP’nin iktidar 
oluşu kadar, iktidarda kalışı da, oligarşinin elindedir. CHP, oligarşinin 
yönetimi “askeri” bir biçimde sürdürme zorunluluğuna düşmeden 
sürdürebilmesi için ülkemizdeki son alternatiftir.  

3. MSP (Milli Selamet Partisi): Sınıfsal olarak, CHP’nin 
dayandığı sınıfsal tabana, yani orta ve küçük sermaye kesimlerine 
dayanır. Anadolu esnaf zanaatkar sermayesi ile tüccar-tefeci serma-
yenin desteğini almıştır. Emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin 12 
Mart sonrası hükümetler dönemindeki hızlı ve hakimiyet sağlayıcı 
gelişmesine bir tepki olarak (daha önce aynı gerekçelerle ortaya çıkan 
ve 12 Mart döneminde kapatılan MNP’nin yerine) ortaya çıkmış ve 
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AP’nin politik geri çekilişi ile birlikte, bir güç olmuştur. Anti-tekelci, 
anti-faizci tutumu aslında, tekellere ve faize karşı oluşundan değil, 
temsil ettiği orta sermaye kesimlerinin ekonomik olarak gelişmesini 
ve tekelleşmesini sağlamak için kendi politikasını sürdürmek 
istemesindendir. MSP aslında, ülkemizin iç dinamiği gereği ortaya 
çıkan ve ülkemizdeki emperyalist-kapitalist üretim ilişkileri ile 
filizlenen kapitalist unsurların tepkilerini bünyesinde toplamış bir 
partidir. Bu tepkiler, özünde oligarşiye karşı olan tepkilerdir. Ve 
politik bir silah olarak kullanılan “din” ile birlikte, köylülüğün de 
sınıfsal desteğini almıştır.  

MSP’nin demokratikliği, gerek oligarşiye karşı muhalefet eden 
orta ve küçük sermaye kesimlerine politik sözcülük sağlamak, gerekse 
“din”i politik bir alet olarak kullanmak istemesindendir. Programına 
dikkat edilecek olursa, üretici güçleri hızlı bir şekilde geliştirmek 
istediği görülür. Ne var ki, mevcut üretim ilişkilerine olan tabiyeti 
gereği, program, kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. Ve giderek AP 
içinde erimek zorundadır. Oligarşiye olan tepkileri, engelleyici bir 
noktaya ulaştığı zaman, laikliğe karşı olmaktan dolayı, her an politika 
dışı bırakılabilir. 12 Ekim seçimlerinde gerileyişi, misyonunu AP’ye 
kaptırmış olmasındandır. MSP, oligarşiye tepki olarak doğmasına 
karşılık, bunu politika olarak sürdürememesi sonucu, AP’nin 
liberalizmi içinde erimiş, MSP’yi destekleyen sınıflar, “çatışma” 
yerine “uyum”u yeğlediklerinden, AP’ye kanalize olmuşlardır. MSP, 
politik etkinliğini kaybetme durumuna gelmiştir; ancak, orta ve küçük 
sermaye kesimlerinin oligarşiye olan tepkileri ortadan kalkmış 
değildir. MSP, bu durumu kullanarak tekrar politik etkinlik sağlamak 
için, AP ile “uzlaşmazlık” konularını öne çıkarmak zorundadır. MSP, 
oligarşiye karşı olan tepkilerde ve “demokratik” ortam üzerinde CHP 
ile ortaklığa girerek, koalisyona katılmı; ancak, CHP ile gerek misyon 
üzerinde, gerekse AET üzerinde, kesin uzlaşmazlıklar içine sapmıştır. 
Emekçi yığınların tepkilerine ve sınıfsal hareketlerine karşıdır. Ve 
oligarşik yönetimden yanadır.  

4. DP (Demokratik Parti): Ülkemizdeki geri üretim ilişki-
lerinin, feodallerin ve büyük toprak sahiplerinin politik temsilcisidir. 
12 Mart yönetiminin kendilerine yönelik ekonomik-politik tedbirleri-
ne karşı direnmiştir. Bu direnmede AP ile ortaklığa girmiş ve CHP’nin 
“demokratikliği”nden yana olmuştur. DP’nin demokratikliği, geri 
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üretim ilişkilerinin üst yapısal olarak varlıklarını devam ettirmek ve 
politikada yer almak istemesindendir. Bir zamanlar sermaye kesimleri 
ile ittifak halinde iken, bugün tekelci sermaye tarafından iktidardan 
uzaklaştırılmıştır. Mevcut üretim ilişkilerinin varlığını sürdürdüğü 
oranda, giderek azalarak politikada yer alacaktır. MC’nin kurulması 
döneminde bu durum bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ve 12 Ekim 
seçimlerinden sonra da kanıtlanmıştır. DP’nin dayandığı sınıfların 
giderek mevcut üretim ilişkilerine adapte oluşu, bu sınıfları, DP içinde 
değil, AP içinde yer almaya itmektedir.  

5. CGP (Cumhuriyetçi Güven Partisi): CHP içindeki tekelci 
sermayenin bürokrat sözcülerinin ve büyük toprak sahiplerinin bir 
partisi olarak ortaya çıkmıştır. AP ile hiçbir ayrılığı yoktur. Özellikle 
bürokrat kademelerden gelmeleri, oligarşik yönetimin usta uygulayıcı-
ları olmalarını sağlamıştır. AP içinde eriyecektir.  

6. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi): Sınıfsal desteğini küçük-
burjuvaziden alan ve tekelci sermayenin politik sözcülüğünü 
amaçlayan bir partidir. Politik olarak nasyonal sosyalizmi benimsemiş 
olması, Avrupa tipi faşizmin özlemlerini vermektedir. MHP, ırkçılık 
ideolojisi ile, Türk’lerin tarihi üstünlüklerinin propagandasını yaparak, 
kitleleri etki altına almaya çalışmaktadır. Bu parti, kitleleri, üretimin 
sosyalleştirilmesi propagandası ile pasifize etmeye uğraşırken, mevcut 
üretim ilişkilerine karşı olan tepkileri de zor ile pasifize etmeye 
çalışmaktadır. Bu durumuyla MHP, oligarşik yönetimin uygulan-
masında, gerek ideolojik, gerekse fiili görev almaktadır. Ülkemizdeki 
siyasal zorun, sivil vurucu gücünü oluşturmaktadır. “Güçlü iktidar” 
sloganı ile köylülüğün ve küçük burjuvazinin desteğini almaya 
çalışmaktadır. Uygulamak istediği faşizm ile ülkemizdeki faşizm 
arasındaki öz ve biçim farklılığından dolayı, iktidara yönelik bağımsız 
hareketinden söz edilebilirse de, bu talidir. Asıl görevi olan, 
oligarşinin milis gücünü oluşturma görevine devam edecektir. 
Ülkemizdeki oligarşinin emperyalizmin uzantısı olma hali, ülkedeki 
tekelci burjuvazinin “kendi başına faşizm”i yaratmasına ve yaşatabil-
mesine olanak vermez.  

7. TBP (Türkiye Birlik Partisi): Mezhep ayrılığına dayalı 
olarak ortaya çıkan bu parti, mezhep çatışmasının giderek önemini 
yitirmesi sonucu yok olmaya başlamıştır. Şimdiki halde, asker-sivil 
küçük-burjuva radikallerinin toplandığı bir klüp niteliğindedir.  
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8. TİP (Türkiye İşçi Partisi): Sınıfsal olarak küçük-burjuvaların 
“sosyalist” partisidir. İşçi sınıfının demokratik muhalefetini 
yönlendirmeyi amaçlayan bu parti, radikal küçük-burjuvaziyi de 
bünyesine almaya çalışmaktadır. “Nispi demokratik ortam”, bu 
partinin varlık şartıdır. Bu nedenle her halükarda bu “demokratik” 
ortamın varlığından yanadır. Proletaryanın bağımsız sınıf mücadele-
sini hiçbir zaman veremez. Modern revizyonizmin ülkemizdeki 
temsilcisidir. Sosyalist (!) teorisinin temelini, “barış içinde geçiş” ve 
“reformlarla devletin ele geçirilmesi”, “demokrasinin geliştirilerek (!) 
emperyalizmin geriletilmesi” gibi pasifist ve revizyonist görüşler 
oluşturur. CHP’nin solunda yeri vardır. Her an, CHP ile uzlaşma içine 
girebilir.  

9. TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi): Sınıfsal olarak, küçük 
burjuva demokratlarının partisidir. TİP’den daha bilimsel tahlillere 
sahiptir. Demokrat niteliğinden dolayı daha aktiftir. Bir kısım emekçi 
kitlenin desteğini alabilmektedir. “Demokrasi”nin devamı için CHP 
ile uzlaşma içine girmektedir. Sovyetler Birliği’nin her şart altında 
savunulmasını üstlenmiştir. Zaman içinde TKP ile birleşmesi büyük 
olasılıktır. Modern revizyonizmin tezlerini benimsemektedir. İçinde 
genç aktivistler yer almaktadır. TİP ile ikiz gibidir.  

10. TEP (Türkiye Emekçi Partisi): Mihri Belli’nin burjuva 
önderliğinde MDD tezleri üzerine kurulan, anti-emperyalist mücade-
leyi öne çıkarmaya ve genç aktivistleri bünyesinde toplamaya çalışan 
bir partidir. Lideri olan Mihri Belli’nin politik olarak iflas etmiş 
olması nedeniyle, bu parti bir varlık olamaz. Küçük-burjuva radikal-
lerinin yer alabileceği bir partidir.  

11.SP (Sosyalist Parti): M. Ali Aybar’ın sürüklediği bir burjuva 
sosyalist kulübüdür.  

12. TKP (Türkiye Komünist Partisi): 1950’den sonra 
yurtdışına taşınmış, “eski” komünistlere SSCB’nin yardımları ile 
yaşayan, modern revizyonizmin güdümünde bir “illegal” partidir. 
Ülkemizdeki çalışmaları, devletin ve önemli işçi örgütlerinin içinde 
mevzilenerek, “müsait an”ı beklemek şeklindedir. Silahlı kuvvetler 
içinde ve bürokratik kademelerde mevzilenmeye çalışmaktadır. 
DİSK’in yönetimini eline geçirmiştir. TSİP ve bir kısım demokratik 
örgütleri eline geçirmeye çalışmaktadır. Ülkemizdeki modern 
revizyonizmin en tehlikeli uzantısıdır. Pasifizm ve saptırmacılıkta 
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politik ustalığa sahiptir. Kitleler üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. 
Sınıfsal olarak küçük-burjuva radikalizmine dayanmaktadır. Teorik (!) 
olarak, modern revizyonizmin sınıf mücadelesini inkâr eden ya da 
pasifize eden “toplumsal ilerleme” ve “barış” gibi  görüşleriyle 
donatılmıştır.  

13. Halkın Sesi: Zaman içinde, PDA, Şafak, TİİKP gibi 
örgütlenmeler içinde görülmüş bir fraksiyondur. 12 Mart öncesinde 
PDA (Proleter Devrimci Aydınlık) olarak tanınmış, 12 Mart 
döneminde çeşitli parçalanmalara uğramıştır. Bugün, politik varlığını, 
Aydınlık ve Halkın Sesi dergileriyle sürdürmektedir. Zaman içinde 
(buraya hepsini almaya kalksak sayfalar tutacak) çeşitli görüşlere 
sahip olmuştur. Marksizm-Leninizmle alâkası olmayan idealist bir 
felsefenin ürünüdür. Her geçen gün yalnız kendilerini ilgilendiren 
“taktik”ler icat eden bu fraksiyon, ÇKP’nin gönüllü şubesi olmayı 
üstlenmiştir, ancak, onu da doğru dürüst sürdürememektedir. Çin’nin 
gündeme getirdiği her tartışmayı, ülkemizin baş meselesi olarak 
gündeme getiren bu fraksiyon, bu nedenle ülkemizin devrim 
sorunlarıyla pek ilgilenmez. Öyle ki, bu fraksiyonun devrim 
teorilerinde hâlâ anti-feodal mücadele baş köşededir. Ülkemizden bu 
kadar bîhaber olan bu fraksiyon, devrim kaçaklığını, gündeme 
getirdiği uluslararası meseleler ve sosyalizmin problemleriyle örtmeye 
çalışmaktadır. Sahte enternasyonalizminin altında, devrim 
kalpazanlığı yatmaktadır. Kitlelerin demokratik mücadelesini 
yönlendirmeyi amaçlayan bu fraksiyon, öne çıkardığı (kitleleri çok 
dolaylı olarak ilgilendiren) sorunlarla bunu yapmaktadır. Bütün teorisi 
(!) tamamen düz mantığa ve akıl yürütmelere dayandığından, hiçbir 
zaman ülkemizin somut şartlarını tahlil edememektedir. TKP ile 
beraber devrim kaçaklığının başını çekmektedirler. Soyut ve ipe sapa 
gelmez tahlilleriyle ve hayali görevleriyle kitlelerin ve genç kadroların 
kafalarını bulandırmaktadırlar. Devrimci görev olarak (!) yalnızca 
kitlelerin bilinçlenmesini aldıklarından ve bilinçlenmeyi yayıncılıkta 
gördüklerinden, dergicilikte ustadırlar. Sınıfsal olarak küçük-burjuva 
aydınları ve demokratlarının yer aldığı bir fraksiyondur.  

14. TKP(M-L) (Türkiye Komünist Partisi (Marksist-
Leninist)): 12 Mart döneminde PDA’dan ayrılmıştır. Teorik yapısı 
itibariyle Halkın Sesi fraksiyonundan pek farklılığı yoktur. Bu 
kesimin ayrılışındaki temel neden, İbrahim Kaypakkaya’nın başını 
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çektiği bir grubun, PDA’nın pasifizmine tepki göstermeleri ve 
dillerinden düşürmedikleri halk savaşını pratiğe geçirmek isteme-
leridir. O dönemde Kaypakkaya’nın aktivizminden hareket eden bu 
fraksiyon, doğuda yaptığı çalışmalarla kitleler üzerinde etki sağlamayı 
başarmışsa da, bugün, gerek aktivitelerini kaybetmesi, gerek 
teorilerinden gelen pasifizm nedeniyle kitleler üzerinde etkileri kalma-
mıştır. Mücadelelerine yurt dışından devam etmeye yönelmişlerdir. 
Halkın Sesi ile bütünleşmeleri muhtemeldir. Bünyelerinde bir kısım 
genç aktivistleri barındırmaktadırlar.  

15. Yoldaş: Geçmişin (THKO’nun) içinden çıkan bir fraksiyo-
ndur. Bu fraksiyon THKO’nun bütün geçmişini özeleştirileriyle 
reddetmekte ve geliştirdiği teoriler (!) ile Halkın Sesi çizgisine 
oturmaktadır. Halkın Sesi için geçerli olan her söz, Yoldaş için de 
geçerlidir. Bu nedenle, ayrı olarak ele almamak gerekir. Tek farkları, 
geçmişte silahlı bir mücadele vermiş ve bu uğurda devrim şehitleri 
taşıyan bir fraksiyonun mirasını özünde reddedip isimde sürdürme 
sahtekârlığı göstermeleridir. Bugün, THKO Merkez Yayın Organı 
adıyla çıkan bu illegal (!) dergi, geçmişte silahlı mücadeleyi yürütmüş 
THKO’nun kitleler üzerindeki politik etkisini kendi siyasi çalışması 
için kullanmak istemektedir. Yoldaş fraksiyonu, sınıfsal olarak küçük-
burjuva demokratlarına dayanmakta olup, geçmişte şu veya bu 
biçimde THKO saflarında devrimci mücadeleye katılmış devrim 
kaçaklarının toplandığı bir fraksiyondur. Kitleler üzerindeki etkisi, her 
geçen gün ortadan kalkmaktadır. Yoldaş, ülkemiz solunda yeni opor-
tünizmin etkinliğinin artmasında önemli bir görev yapmıştır.  

16. THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi): Gerek 
teorisi, gerekse devrimci pratiği ile, Marksizm-Leninizmin bayrağını 
yükseltebilecek ve halkın kurtuluş mücadelesini verebilecek tek parti 
olduğunu kanıtlamıştır. 12 Mart dönemi sürecinde verdiği silahlı 
mücadele ile toplumu derinden sarsmış, kitleleri devrimci savaş içinde 
eğitmiş ve kitleler üzerinde önemli politik etki sağlamıştır. 60 yıllık 
Türkiye solundaki pasifizmin ve revizyonizmin çehresini yırtmış, 
Marksizm-eninizmin kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Proleter devrim-
ci savaşın kitleleri nasıl sarsacağını ve devrim safına nasıl çekeceğini 
göstermiştir. Ne var ki, partideki küçük-burjuva demokratlarının 
yarattığı sağ sapma, parçalanmaya ve giderek de devrimci savaşın 
yenilgisine yol açmıştır. Bu durum, devrimci mücadele için önemli bir 
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derstir. Tabii küçük-burjuva demokratları için de... Bu büyük deney-
den sonra, demokrat bayların devrimci savaş içinde yer alması 
beklenemez. Devrimci savaş, proleter hareketi gerçek sınıfsal 
temellerine oturtacaktır.  

THKP-C, kitlelerin oligarşiye ve emperyalizme karşı olan 
memnuniyetsizliğini ve tepkilerini devrime kanalize edecek ve emekçi 
yığınları kucaklayacak olan tek partidir. THKP-C bugün Mahir Çayan 
yoldaşın yazılarında ifadesini bulan teorisinin etrafında yeniden 
toparlanma sürecindedir. THKP-C ideolojisini benimseyenlerin yürüt-
tüğü örgütlenmeler içerisinde de ayrılıklar vardır. 12 Mart ertesinde 
ortaya çıkan sağ sapmanın temsilcilerinden bir grup bugün Halkın 
Sesi ile aynı çizgiye gelmiş bulunmaktadır.  

Bugün THKP-C adına hareket eden (!) gruplardan bir kısmı, 
öncü savaşını kabul etmemekte, yeni taktik formülasyonlar ileri 
sürmektedirler. Türkiye’nin somut pratiğine çözüm getirmekten uzak 
olan bu formülasyonlarda, demokratik muhalefet, taktik şiar olarak 
öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu taktik formülasyonun basit bir öne 
çıkarma olamayacağını ve geçersiz olacağını, bırakınız teorik tahliller, 
ülkemizin içinde bulunduğu pratik durum da göstermektedir.  

Şimdi de ülkemizdeki siyasal gelişmeleri ele alalım.  
 
 

ALTINCI BÖLÜM  
MEVCUT DURUMUN TAHLİLİ 

 
Türkiye'deki bu siyasal görüntü içinde son bir yılı, üç dönem 

içinde değerlendirmek gerekir. Birinci dönem, CHP-MSP koalisyon 
dönemi; ikinci dönem, MC'nin kurulmasından 12 Ekim ara 
seçimlerine kadarki dönem; üçüncü dönem olarak, bugünü de içine 
alan 12 Ekim’den günümüze kadarki dönem.  

Birinci dönemi oluşturan CHP-MSP koalisyon döneminde 
belirgin özellik olarak ortaya çıkan; siyasi af, Kıbrıs çıkartması ve 
enflasyonist politikadır. Özellikle 12 Mart ertesi içeri giren siyasi 
tutukluların önemli bir kısmı dışarı çıkmışlardır. Bugün sol içinde yer 
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alan çeşitli parti ve fraksiyonlar, bu dönemde içerden çıkanlar tarafın-
dan kurulmuş ya da etkilenmişlerdir.  

Kıbrıs’ın Türk kesiminin işgali ile Kıbrıs sorunu, MC hükümeti-
nin önemli sorunlarından biri olarak, baş köşeyi teşkil etmiştir.  

Özellikle CHP’nin küçük üreticilere yönelik yüksek taban fiyatı 
ve “ücretlerin fiyatların önünde gitmesi” gibi uygulamaları, her ne 
kadar ekonomiye canlılık getirmişse de, enflasyonist gidişi hızlandır-
mıştır. Ayrıca Kıbrıs harcamaları da bütçeye önemli yükler bindir-
miştir.  

CHP, MSP ile ortaklığı döneminde, gerek Kıbrıs çıkartması ile 
sağladığı “prestij” kazanması, gerek İstanbul sanayi burjuvazisinin 
desteğini sağlaması, gerekse de yüksek taban fiyatları ile köylülüğün 
taleplerine cevap vermiş olması durumundayken, bir başka deyişle 
kendini güçlü bir iktidar olarak gördüğü bir sırada, MSP ile 
anlaşamadığını ve ortak programın işlemediğini ileri sürerek, ortaklığa 
son vermiştir. Açıktır ki, CHP bu manevrası ile birlikte ileri sürdüğü 
erken seçim için gerekli sınıfsal desteği sağladığını hesap ederek, 
hükümetten çekilmiştir. Bir diğer hesabı da, “diğer partilerin gerek iç 
çelişkileri, gerekse parlamento aritmetiği” bakımından, uzun süre 
ayakta kalabilecek bir hükümet kurma olasılığını görmemesidir.  

Ancak, bütün bunlara rağmen AP, önce DP’yi parçalayarak, daha 
sonra bağımsızları yanına çekerek Milliyetçi Cephe adındaki 
koalisyonu oluşturmuştur. Bu koalisyonun oluşmasında MSP, 
iktidarda olmayı devam ettirmek, CGP 12 Mart dönemindeki itibarını 
sağlamak, MHP de iktidarda bir köşe kaparak siyasal etkinliğini 
artırmak hesabı içindedirler. AP, 1971’de bıraktığı hükümete tekrar 
dönerek hükümet etme yetkisini ispatlamak için, MC’nin kurulma-
sında başı çeken parti olmuştur. Bu nedenin, gerekli sayıyı sağlamak 
için DP’yi parçalayabilmesi normaldir. Zira DP, yukarda izah 
ettiğimiz gibi, dayandığı sınıfsal tabanı giderek çözülen bir partidir. 
Bu nedenle, DP’li parlamenterlerin varlıklarını MC içinde 
sürdürmeleri, ülkenin genel gidişine ters bir durum değildir. Siyasi 
ahlâk, ekonomik-politik gidiş karşısında anlamsızlaşmıştır. Bozbeyli’ 
nin figanı, sınıfsal tercihler karşısında, trajik bir serzenişten öte 
değildir. MC kurulur kurulmaz, ilk işi, dayandığı sınıfları memnun 
etmek ve güvenlerini kazanmak yönünde olmuştur. Bütün kredi ve 
döviz muslukları, sermayeye akıtılmaya başlanmıştır. Gelişen 
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enflasyon karşısında mal darlığına düşülmemesi için ithalata hız 
verilmiş ve liberasyona gidilmiştir. Döviz darlığını karşılamak ve 
büyük toprak sahiplerinin desteğini sağlamak için ihracata büyük 
kolaylıklar getirilmiş, vergi iadesi anormal sınırlara ulaşmıştır. Bu 
şekilde, ihracat ve ithalata hız verilirken, emisyon hacmi hızla 
büyümüş, ancak, piyasadaki paralar tekelci sermayede ve büyük 
toprak sahiplerinde toplandığından, enflasyonist baskı büyümüştür.  

Bu arada MC, bürokratik devlet kademelerindeki CHP’lileri 
tasfiyeye girişerek, kendi partizanlarını bu kademelere yerleştirmeye 
başlamıştır. MC, her yerde hükümet edebilmek için yoğun bir 
kaydırma ve kırım hareketine girişmiştir.  

MC, Temmuz ayı içerisinde önemli bir buhran geçirmiştir. 
ABD’nin, Kıbrıs’ta tavizler koparmak ve Türkiye’den ekonomik-
askeri ödünler almak için başlattığı silah ambargosu, Dünya Bankası 
ve AID’nin ülkedeki siyasal istikrarsızlık nedeniyle kredileri 
kesmeleri ve yeni yeni koşullar öne sürmeleri, OECD’nin 
güvensizliğini belirtmesi, MC’yi zor duruma sokmuştur.  

İthalata ve ihracata hız verilirken teşvik ve sübvansiyonlara hız 
verilmiş, kredi arzını daraltırken sermayenin kredi talepleri 
karşılanmaya çalışılmış, ancak bu durum sermaye kesimleri arasında 
huzursuzluklara yol açmıştır. CHP-MSP koalisyonu döneminde, 
İstanbul sanayi tekellerinin CHP’ye, Adana-Sabancı kesiminin 
MSP’ye kaymalarının etkileri bu dönemde de kendini göstermiş ve 
sermaye kesimleri arasındaki huzursuzlukların kaynağı olmuştur.  

Ayrıca, CHP bürokratik kesimlerdeki kaydırma ve kıyımlara 
karşı çıkarken, hükümet ettiği dönemdeki prestijini kullanmaya 
çalışmıştır.  

Denilebilir ki bu dönem, MC için en zor ve sallantılı dönem 
olmuştur. MC ve özellikle AP bu durumdan nasıl kurtulmuştur? Hiç 
kuşkusuz siyasal zor ile.  

MC'nin bu buhrandan sıyrılabilmesi için lehinde olan ekonomik 
şartlar, dövize çevrilebilir mevduatları tekelci sermayenin hizmetine 
sokması ile tahıl rekoltesinin yüksek olmasıdır. Dövize çevrilebilir 
mevduat hesapları ekonomideki durgunluğu getirirken, stokların 
erimesine de yardımcı olmuştur. Bu hesapların tekelci sermayenin 
hizmetine sokulması ile birlikte, kamu iktisadi teşekküllerine Merkez 
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Bankası ile sağlanan kredilerle cari harcamalar yükseltilerek 
ekonomiye canlılık getirilmiştir. Bu şekilde, önce Adana, daha sonra 
İstanbul sermayesinin desteği sağlanmıştır. Elbette ki bu süreç içinde 
olan bu gelişmelerde AP, MSP’nin tekelci sermaye kesimleri ile olan 
bağlantısını kopararak, onları kendisine çekmiştir.  

Bu dönem içinde AP, dış dünya ile temaslarını sürdürerek destek 
aramıştır. Verilen politik ödünlerle birlikte dış destek sağlanmaya 
çalışılmıştır. Bir taktik olarak, MSP bu temaslar içine sokulmamıştır.  

Tahıl rekoltesinin yüksek oluşu, taban fiyatlarının yüksek 
tutulmamasına rağmen, köylülüğü tepkilerden saptırmış, aynı 
zamanda istikrarlı bir tüketim yaratmıştır. Bu şekilde, enflasyon hızı 
yavaşlamıştır. Kademeli kur ayarlamaları, devalüasyonun yerini 
almıştır.  

Bütün bu gelişmeler içinde CHP, MC hükümetine karşı olan 
muhalefetini artırmış, ancak, kitlelerin tepkilerini ve memnuniyet-
sizliğini aktif bir şekilde kanalize edememiştir. CHP mevcut durumda, 
MC’yi düşürmek yerine, kitleler üzerindeki prestijini artırmak ve 12 
Ekim seçimleri için hazırlanmayı tercih etmiştir. Ne var ki, MC bu 
arada, gelişen kitle kabarmalarına ve CHP’ye karşı, özellikle MHP’nin 
sivil militanları aracılığıyla baskı ve terör politikasını sürdürmüş, yeni 
mevziler kazanmaya çalışmıştır. MC’nin bu şekilde yürüttüğü siyasal 
zor, kitlelerin pasifleşmesinin en önemli etkeni olmuştur. CHP, işçi 
sınıfının ve köylülüğün sınıfsal tepkilerini iktidara yöneltememiş, 
seçim propagandasını yeğ tutmuştur.  

Bu şekilde, özellikle AP buhranı atlatabilmiş ve “rüştünü” ispat 
etmiştir. Hiç şüphesiz, böylesine bir ortam içinde ülkenin solunun 
politika sahnesinde etkin bir şekilde yer alamaması, MC’nin buhranı 
atlatabilmesindeki en önemli etkendir. Bu dönemde TSİP, Halkın Sesi 
ve TKP’nin CHP’nin kuyruğuna takıldıkları, “erken seçim” çığlıkları 
ile devrimci mücadeleden yan çizdikleri görülmüştür. Kurulma 
aşamasındaki TİP ise, mevcut ortamdan demokratları bünyesine 
toplamak şeklinde yararlanmaya çalışmıştır.  

Ağustos ayında ise, kitleler dahil tüm siyasi güçlerin 12 Ekim 
seçimlerine gözlerini diktikleri ve 1973 seçimlerinden beri gelişen 
olaylar içinde kitlelerdeki yönelimi tespit etmeye çalıştıkları 
görülmüştür. 12 Ekim ara seçimleri, seçime katılan siyasal partiler için 
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kendi güçlerini görmelerine imkân veren bir denek olduğu kadar, 
kitleler için de psikolojik rahatlama unsuru olmuştur.  

Ağustos-Eylül aylarındaki siyasal baskılar ve saldırılar ise, artık 
kanıksanan olaylar niteliğindedir ve kendiliğinden olmuşlardır. Ani 
baskıların bu denli rahat sürdürülmesinin nedeninin, devrimci savaşın 
yönlendirilememesi olduğu, seçimler öncesi meydana gelen birkaç 
büyük olayda bütün gerçekleri ile ortaya çıkmıştır. Özellikle 11 
Ekim’de Ankara’daki CHP mitinginden sonra meydana gelen olayda 
kitlelerin gösterdiği aktif mücadele, oligarşik devlet kuvvetlerini 
şaşırtacak kadar güçlüdür ve o derecede kendiliğindendir.  

Görülmekte olan şudur ki, kitlelerin devrimci potansiyeli 
oldukça yüksektir. Ancak, 12 Mart sonrası uygulamalarla getirilen 
anayasal değişiklikler ve anti-demokratik yasalar, kitlelerin spontane 
hareketlerini dahi engeller niteliktedir. Açıktır ki, oligarşinin kitle 
pasifakasyonuna yönelik tedbirleri, emekçi yığınların memnuniyet-
sizliğini ve tepkilerini pasifize ederek sürdürmeye yöneliktir. Özellikle 
12 Ekim seçimleri öncesi MC iktidarı döneminde ortaya çıkan 
buhranlar, tamamen kendiliğinden (devrimcilerin subjektif müdahalesi 
olmadan) ortaya çıkan buhranlardır. Buhranların siyasal yanı ağırlık-
tadır ve yalnızca oligarşinin idare edememe (hükümet edememe) 
durumundan kaynaklanmaktadır. Bu durum, ülkede zaten her zaman 
var olan ekonomik buhranla birlikte, sosyal bir bunalımın yaygınlaş-
masına neden olmuştur. Başka bir deyişle, milli kriz tamamen 
kendiliğinden olarak derinleşmiştir.  

Bu olgu son derece önemlidir. Zira, bugün, yükselen olaylar 
karşısında bir kısım “sosyalist” parti ve fraksiyonların, oligarşinin 
siyasal zoru karşısında geri çekilmelerinin ve “aman provokasyona 
gelmeyelim” çığlıkları atmalarının ne kadar mesnetsiz olduğunun açık 
kanıtıdır.  

Milli krizin kendiliğinden olarak derinleşebildiği ve bu durum-
larda, oligarşinin geniş kitle pasifikasyonlarına karşı devrimci savaşa 
“aman provokasyona gelmeyelim” diyerek karşı çıkmak, pasifizmin 
ve teslimiyetçiliğin dik âlâsıdır.  

12 Ekim ara seçimleri, ülkemizdeki siyasal görüntüde yeni bir 
başlangıç olmuştur. Bu seçim sonuçlarından ortaya çıkan gerçek, 
AP’nin diğer sağ partilerin tabanını kendi yanına çekmiş olması ile 
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genel olarak sola kayan oyların artmasıdır.  
Sola kayan bu oylar CHP’ye kanalize olmuştur.  
AP’nin DP’yi parçalamasından sonra, tekelci sermayenin ve 

büyük toprak sahiplerinin desteğini almış olması, MSP’nin ise tekelci 
kesimin desteğini kaybetmesi, orta ve küçük sermaye kesiminin 
çıkarlarına göre somut adımlar atamaması, bu partiyi kitle desteğinden 
önemli ölçüde kopararak zayıf düşürmüştür. AP bu şekilde, MSP’nin 
kitlesini de yedeklemiştir. Aynı şekilde CGP silinmiş ve varlık şartını 
AP’de erimeye bırakmıştır. MHP bu seçimlerde önemli bir gelişme 
gösterememiştir.  

Bu seçimler AP’ye rahatlama getirmiştir. AP olmadan MC’nin 
devam edemeyeceği ve AP’nin hükümet edebilirliğini göstermiştir. 
Ancak, gelecek günlerin AP için pek de kolay olmayacağı ortadadır. 
AP bu yeni döneminde yatırımlara hız vermek ve “Büyük Türkiye’yi 
inşa etmek” sloganıyla tekelci sermayenin ve köylülüğün desteğini 
aramaktadır. AP, “ekonomik büyümeyi” esas alan (ekonomik büyüme 
olayı, ekonominin yatay olarak geliştirilmesi, bir başka deyişle, 
emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaştırılmasıdır) politi-
kasıyla, tekelci sermayenin desteğini almaya çalışmaktadır. AP’nin 
özellikle köylülüğün desteğini almasında uyguladığı politika, 
köylülüğün geliştirilen kapitalist ilişkilere “uygun”luğu ve kırdan 
kopan köylülüğün “ekonomik büyümenin” getireceği istihdam 
olanakları içinde yedeklenmesi politikasıdır. Bu politika, ülkedeki 
mevcut çelişkileri keskinleştiren bir politikadır. Demirel’in umursa-
mazlığı, çeşitli yollarla tekelci sermayeye kredi ve sermaye birikimi 
olanağı sağlayarak, bu politikaya yönelik kitlelerin tepkilerini, 
oligarşiyi tahkim ederek sindirme politikasıdır. Bu politika, 
Demirel’in şahsına münhasır bir politika olmayıp, hükümet eden ve 
tekelci sermayenin desteğini almak zorunda olan her partinin 
uygulamak zorunda olduğu bir politikadır. AP, kitlelerin siyasal 
olarak yedeklenmesi olgusunu, gelişen kapitalist üretim ilişkilerinde 
ve üretici güçlerin dolaylı gelişmesinde bulmaktadır. Bir başka 
deyişle, kitlelerin tepkilerinin aza indirilmesi veya etkisizleştirilme-
sinde AP, ekonomik büyüme ve tenkil politikasını esas almaktadır. AP 
bu politikayı uygularken, ideolojik-politikası olarak, kitlelerin 
memnuniyetsizliğini ve tepkilerini devlete ve rejime yönelik olarak 
göstermekte ve ülkemizdeki yaygın anti-komünizm ve devletin 
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güçlülüğü (tabusal) imajlarını ele almaktadır. AP’nin tekelci 
sermayenin hizmetinde olarak yaptıkları, bazen yapısıyla ve günün 
koşullarıyla çelişse dahi, uygulanmaya çalışılmıştır. AP, 12 Mart 
hükümetleri döneminde gündeme alınmış olan pek çok reformu, 12 
Mart öncesi gündeme getirmiş, ancak, mevcut siyasal yapı içinde 
bunu gerçekleştirememiştir. AP’nin gene aynı şekilde getirdiği AET’ 
ye girilmesi politikası, mevcut üretim ilişkilerinin emperyalizmin III. 
bunalım döneminin özelliklerine uygun olarak yaygınlaşmakta 
olduğunun kanıtıdır.  

Bu nedenle, Demirel’in sosyalist bloka açılmasını “bağımsızlık” 
taraftarı olmasında aramak hatadır. Hedef, mevcut üretim ilişkilerini 
yaşatmaya ve genişletmeye yönelik her tülü girişimde bulunmaktır. 
Demirel’in bu politikası, bir kısım “12 Mart Döneği” tarafından, 
Demirel’in “ilericiliğini” ve “yurtseverliğini” ilan eden bir yığın zırva-
lamaya neden olmuştur.  

12 Ekim ara seçimlerinden sonra AP, kendi ekonomi-politikasını 
rahatlıkla uygulama olanağını bulmuştur. Demirel, iktidarı ele 
geçirmenin rahatlığı içinde, yurtdışı temaslarına girişmiş (Brüksel’ 
deki NATO zirvesi toplantıları, Yunanistan’la ikili görüşmeler, vb.), 
bir zamanlar Genelkurmay Başkanı olan Tural ve Tağmaç ile olan 
işbirliğinin bir benzerini Sancar ile kurmaya çalışmıştır. Demirel’in bu 
gibi durumlarda kitleler önüne silahlı kuvvetlerin en üst kademeleri ile 
çıkması, gövde gösterilerinin özelliğidir.  

Hükümetteki bu gelişmeler, elbette ki ülkedeki tek gelişme 
değildir.  

AP’nin hükümeti tek başına yönetmeye yönelmesi, MSP’de 
çatlamalara yol açmıştır. MSP, ikili bir durumdadır. Kendi 
politikasına ilişkin uzlaşmazlıkları öne çıkarsa ve MC’yi paraçalasa, 
bunun vebaline katlanamaz; tam bir uzlaşma içinde olsa, AP içinde 
erimesi söz konusudur. MSP, bu ikili durumda ortaklığı bozmadan 
bağımsızlığını gösterir nitelikte bir takım şartlar ileri sürmüş ve aldığı 
tavizlerle parti içi çatlamayı önlemeye çalışmıştır. Ancak bu durum, 
uzlaşmazlıkların ortadan kalktığı anlamına gelmez.  

AP, “ekonomik büyüme”ye ait sloganlarıyla propagandasını 
yürütürken, MHP de iktidarda bulunmanın avantajlarından yarar-
lanmak üzere, ekonomik ve sosyal alandaki görüşlerini yaymak için 
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aktifleşmiştir. Türkeş, geçmişe göre daha insiyatifli demeçler vermeye 
başlamıştır.  

Hükümet cephesindeki bu gelişmelerin yanında, özellikle seçim 
öncesi gündemde olan kitle memnuniyetsizlikleri ve tepkileri yeniden 
görülmeye başlanmıştır. Yavaş yavaş kırlarda yayılmaya başlayan bu 
tepkilerin yoğunlaştığı kesim, öğrenci gençlik olmaktadır. Öğrenci 
gençlik, toplumun en dinamik ve canlı kesimidir. Bizim gibi ülkelerde 
öğrenci gençlik, toplumun bütün çelişkilerinin yansıdığı bir kesimdir. 
Ve kendi dinamiği ile birlikte, özellikle şehirlerde, işçi sınıfından 
sonra ikinci politik güç haline gelmiştir. Bu nedenle, öğrenci gençlik 
olayları, toplumumuzdaki çelişkilerin ve sınıf çatışmalarının bir 
yansıma alanıdır ve öğrenci gençlik, oligarşinin daima baskı ve 
terörüne maruz kalmıştır.  

Bu nedenle, son öğrenci gençlik üzerindeki baskı ve saldırıları ve 
patlak veren olayları, 12 Mart öncesinin tekrarı olarak görmek, büyük 
bir hatadır. Ülkemizde öğrenci gençlik olayları, her dönemde olmuştur 
ve devrime kadar da olacaktır.  

Ne var ki, özellikle 12 Ekim sonrası yükselen olaylar, kaba 
hatlarıyla, 12 Mart öncesine benzemektedir. Tarih bir tekerrür, basit 
tekrardan ibaret değildir. Tarih, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, 
kökleri maddi üretime uzanan sınıf mücadelelerinin politik olaylar 
dizisidir.  

Elbette ki, Türkiye 12 Mart öncesinde de oligarşik yönetim ile 
idare ediliyordu; bugün de aynı yönetim hakimdir. Ancak, meydana 
gelen olaylar, aradan geçen 5 yılın gösterdiği farklılıkları taşımak 
durumundadır. Sınıflararası ilişki ve çelişkiler, 5 yıl öncesinden (temel 
çelişme aynı kalmak üzere), gerek boyutları, gerekse de seviyesi 
itibariyle farklıdır. Zamandaki bu farklılık, yer unsurunun aynı 
olmasına karşılık, biçimsel benzerlikler açısından farklıdır. Bugün bir 
Dev-Genç yoktur, hükümet dört kanatlıdır. Sol, geçmişe göre çok 
daha parçalıdır, cılızdır. CHP, eski CHP değildir. En önemlisi, 
geçmişten kalan deneyler göz önündedir ve kitlelerin sosyal uyanıklığı 
artmıştır.  

AP, yükselen olaylar dizisinde sıkıyönetim tehditlerine başvuru-
yorsa bu durum, geçmişin tekrarı anlamını taşımaz. Bu durum, 
oligarşik yönetimin aynı olduğunu gösterir sadece.  
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Bugün de, geçmişte olduğu gibi, MHP militanları oligarşik 
devletin milis kuvvetleri olarak gençlik üzerine saldırmakta, terör 
yaratmaktadırlar. Ne var ki, bu terörü bir kısım baskı tedbirleri için 
mesnet olsun diye yürütmektedirler. Göz ardı edilmemesi gereken 
esas mesele, kitlelerin pasifleştirilmesidir. Dikkat edilecek olursa, 
MHP komandolarının polisle birlikte yürüttüğü açık saldırılardan 
sonra geniş kitle tutuklamaları ve demokratik kuruluşların 
imkânlarının kısıtlanması gelmektedir. Hedef, kitlelerin pasifleştiril-
mesidir. Sistematik bir biçimde yürütülen tenkil politikası, basit 
oyunlar dizisi olmayıp, siyasal zorun sistemleştirilmesidir.  

Bütün bu gelişmeler içinde, özellikle CHP-MSP koalisyonunun 
açtığı “barış” dönemi boyunca hapisten çıkan sol güçlerin politikada 
yer almaya başlamaları ve demokratik muhalefeti yönlendirmeye 
çalışmaları, kitlelerin politikleşmesinde önemli bir etkendir. Öğrenci 
gençliğin yükselen dinamizmi ile birlikte teorik silahlanması, bu 
kesimin politik etkinliğini artırmaktadır. Bir diğer önemli nokta da, 12 
Mart öncesi, yalnızca büyük şehirlerde görülen öğrenci gençlik 
olaylarının bugün, tüm ülkeye yayılması ve lise ve orta okullara kadar 
inmiş olmasıdır. Bu durum, ülkedeki sınıf mücadelesinin ve sosyal 
bilinçlenmenin yaygınlaştığının ve emekçi yığınlarının kendisi için 
mücadeleye doğru yükseldiğinin kaba işaretleridir. Durumun oligarşi 
tarafından da tespit edilmediğini zannetmek saflık olur. Oligarşi, 12 
Mart deneyinden sonra silahlı kuvvetleri düzene göre örgütlemekte ve 
tüm ülkede siyasi polis şebekesini (MİT, Kontrgerilla) kurmaktadır. 
Oligarşi, bu tahkimatının yanı sıra, olayları dikkatlice gözleyerek, 
çeşitli provokasyonlarla solun gelişimine ve en önemlisi devrimci 
savaşın, sınıfları kucaklamasına imkân vermemeye çalışacaktır.  

Hiç kuşkusuz, oligarşinin pasifikasyon taktiklerinin başında, 
kadro pasifikasyonu gelir. Emperyalizmin tüm karşıdevrimci taktik-
leriyle karşı karşıya olduğumuz bilinmelidir. Ve bu taktiklerin başında 
da devrimci gençlerin, devrimci sınıflar ile sıkı bağlar kurmasından 
önce enterne edilmesi ve kitlelerin öncüsüz bırakılarak pasifleştiril-
mesi gelmektedir.  

Bugün sol adına hareket eden her grup veya fraksiyon, kendi 
görüşlerine uygun düşen bir örgütlenme içindedir. Oligarşi, 
revizyonist görüşlere olanak tanırken, kitlelerin demokratik muha-
lefetini engellemeye, kitle içindeki öncüleri enterne etmeye ve en 
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önemlisi, devrimci savaşı götürebilecek örgütlere darbe vurmaya 
çalışacaktır.  

Öğrenci gençliğin dinamik sol potansiyel olarak yükselmesi, 
elbette ki oligarşi için tehlikelidir. Ancak, bu sol potansiyelin maddi 
ve fiili bir güce dönüşmesi, ülkede devrimci savaşı götürebilen bir 
örgüt ile mümkündür. Ve şimdiki halde de bu durum objektif olarak 
mümkün değildir. Bu nedenle, devrimci gençlik, oligarşi için tek 
başına bir hedef değildir. Oligarşi, devrimci gençliğin dinamizmini 
kısa sürede sindirebilecek güçtedir. Oligarşinin asıl dikkat ettiği, 
devrimci gençliğin aktivizminin emekçi yığınlarla bütünleşerek maddi 
bir güce dönüşmemesidir. Hiç kuşkusuz, oligarşi devrimci gençliğin 
hareketinin tek başına yükselişini saptırmaya çalışmaktadır. Ama asıl 
amaçladığı, devrimci gençliğin tek başına yükselişini ve bu kesime 
yönelik saldırılarını, emekçi yığınlara yönelteceği pasifikasyona 
mesnet yapmasıdır. Bu, kaba bir oyun değil, oligarşinin kitle 
pasifikasyonunu yürütmede “suyu kurutarak, balığı yakalama” ve bu 
şekilde tecrit oluşunu engelleme taktiğidir. Karşı devrimin bu 
taktiğine karşı, taktiğimiz ne olmalıdır? Çözücü olan ve cevap 
verilmesi gereken soru budur.  

 
 

YEDİNCİ BÖLÜM  
DEVRİMCİ TAKTİĞİMİZ  NE OLMALIDIR? 
 
Bu taktik meselede ilk olarak ele alınması gereken, yöntem 

meselesidir. Yani felsefi kavrayıştır. Kimi “teorisyen”(!)ce taktik 
meseleler somutundan koparılmakta, soyut akıl yürütmelerine 
indirgenmektedir. Taktik meseleler oyun mantığına indirgenmekte, -
se’li -sa’lı şartlı varsayımlara göre reçete çıkartılmaya çalışılmaktadır. 
Genellikle öz güce dayanmamanın ve karşı-devrimin taktiklerini ve 
gücünü göz ardı etmenin ifadesi olan bu tür taktik reçeteler, somutun 
canlı pratiğinde iflas etmektedirler. Konuyu kendi somutunda ele 
alırsak, şunları görürüz:  

CHP, gelişen olaylar karşısında, hemen iktidara talip olmuş ve 
iktidar olursam, olaylar sona erer, mantığı ile kitleleri “itidal”e (!) 
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davet etmektedir. Bunun açık anlamı, sınıf mücadelesinin göz ardı 
edilmesi ve pasifikasyonun desteklenmesidir. “Demokrat” çıkışların 
ardında, hükümet olma talebi vardır.  

TİP, TSİP, TKP modern revizyonistleri, gelişen olayları ve karşı-
devrimin taktiklerini “oyun” olarak görmekte, “oyuna gelmeyelim” 
mantığı içinde CHP’nin kuyruğuna takılarak, kitlelere yönelik baskı 
ve tenkil politikasına gözlerini kapamaktadırlar. Bu partiler, 
pasifizmin ve teslimiyetçiliğin şampiyonluğunu yapmakta, sosyalist 
bir kenara, küçük burjuva demokratlarından da aşağıya, liberal 
burjuvazinin yanına inmektedirler. Ekonomizmin içinde 
boğulmuşlardır.  

TEP, Halkın Sesi, Yoldaş oportünistleri de, “faşizm geliyor” (!) 
çığlıkları altında, demokratik muhalefeti örgütlemeyi görev olarak 
görmektedirler. Halkın Sesi ve Yoldaş fraksiyonları, o meşhur 
teorileri “sosyal faşizm”de “Ne Amerika ne Rusya, bağımsız 
Türkiye!..” kurmayı (!) merkezi görev gördüklerinden, kitleler 
üzerindeki pasifikasyondan da pek haberleri yoktur. Nasıl olsa, kitleler 
faşizmle mücadelenin ne olduğunu öğrenmemiş midir!? Öyleyse, 
kitleler faşizmi kendileri boğar. (!) Anarşistliğin lüzumu yoktur!.. Biz, 
asıl meselemize, Amerika ve Rusya’nın Avrupa’da çıkaracakları 
savaşa bakalım ve ülkemizi “sosyal faşizm”den koruyalım. (!) 
Kimbilir, belki de Demirel, Kosigin’in Türkiye’yi ziyaretinden sonra 
ülkede bazı tedbirler alıyordur(!) ve belki de MHP’nin silahlanması, 
Rusya'ya karşı halkın milislerinin yaratılmasıdır!..[6*]  

Bu konuda, THKP-C’yi savunanlar arasında da ayrılıklar vardır. 
Bir kısım görüşler, karşı-devrime karşı yürütülecek taktiğin, 
demokratik muhalefetin her alanda geliştirilmesi ve topyekün bir 
muhalefetin sağlanmasına yöneliktir. Bugün bu görüş, AYÖD ve 
İYÖKD’nin bir kısmı içinde ve (x) grubunda hakimdir.  

(x) grubu ve Devrimci Gençlik grubunda hakim olan görüşe 
göre, oligarşinin siyasal zoruna karşı yürütülecek taktik, “siyasal 
mücadele”nin öne çıkartılması, (bir başka deyişle, demokratik kitle 
örgütlerindeki siyasal mücadelenin öne çıkartılması) ve kitleleri 
faşizme karşı kitle örgütlerinde mevzilemektir. Bu anlamıyla esas 
görev, gençlik örgütlerinin merkezi üst örgütünü yaratmaktır.  

Bu görüşler, kendilerini demokratik mücadele içinde sınrlı 
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tutanlar tarafından ileri sürülse, mesele değildir. Ne var ki, (x) 
grubunun ve Devrimci Gençlik’in önderlerinin gerek devrimci 
mücadele, gerekse örgütlenme üzerine olan görüşleri, mutlaka 
eleştirilmesi gereken yerdedir.  

Somut, hiçbir zaman, bizim keyfi niyetlerimize göre 
şekillenmez. Biz istesek de, istemesek de olaylar kendi objektif 
gelişmesini (özellikle karşı-devrimin taktikleriyle) yaşamaktadır. 
Kendimizi ne hayallerle avutabilir, ne de kenara çekebiliriz. Devrimci 
mücadelenin sorumluluğunu duyan her devrimci, gelişen son olayları 
ve ülkeyi doğru bir şekilde tahlil etmek ve ona uygun düşen taktik 
tavrını belirlemek zorundadır. Eğer kendilerini demokratlıkla 
sınırlamıyorlarsa, doğru taktikleri benimsemek zorundadırlar. Aksi 
halde, karşı-devrimin saldırısı karşısında gençlik örgütlerinin 
(isterlerse federasyonu gerçekleştirsinler) 12 Mart sonrası Dev-Genç 
militanlarının durumuna komik bir biçimde düşmek zorunda kalırlar. 
Tarih, ikinci bir Dev-Genç olayına izin vermeyecektir. Burada (x) 
grubunun ve ona yakın görüşlerin eleştirisine girecek değiliz. Öğrenci 
gençliğin ve ülkemizin somut tahlili, konuyu yeterince aydınlat-
maktadır. Gelişen ve yükselen olaylar içinde demokratik mücadelenin 
tıkanacağı, buna karşılık siyasal zorun giderek yoğunlaşacağı 
bilinmelidir.  

MC hükümetinin çekileceği ve kurulacak yeni bir CHP koalis-
yonu ile faşizmin gideceği (!) ve demokratik mücadele şartlarının 
devam edeceği tezi ileri sürülse de, bu, temel çözücü taktiği ortadan 
kaldırmaz.  

Bir kere, CHP’nin hükümet olacağı varsayımına dayanarak inşa 
edilecek bir taktik, şartlara bağlıdır ve yalnızca kendi idealizminin 
ifadesi olur. “Mart'a kadar direnmeye çalışırız, eğer bütçe 
görüşmelerinde MC ayakta kalırsa, biz de tavrımızı değiştiririz” 
mantığı ise, gene aynı mantıktır ve teslimiyetçiliğin tezgâhıdır.  

Önemli olarak kavranılması gereken, devrimci gençliğin 
yükselen potansiyelinin, karşı-devrimin saldırısı karşısında yerini bir 
kısmıyla pasifizme, bir kısmıyla da bağımsız foko mücadelesine 
bırakacağıdır. Ki, her iki durum da, yanlış bir çözümdür.  

Çözüm: Devrimci gençliğin maddi ve fiili bir güç olarak 
örgütlenmesi, en geniş demokratik mücadelesini yürütürken, proleter 
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devrimci hareketle bütünleşmesi ve kurtuluş cephesi içinde yerini 
almasıdır.  

Aksi bir görüş, devrimci gençliğin, potansiyelini ve mücadelesini 
kendiliğindenciliğe bırakması demektir. Bu durumda ise devrimci 
gençlik, karşı-devrimin istediği yer ve zamanda patlatabileceği serseri 
mayından farksızdır.  

Ülkemizdeki somut gelişmeler de bu yöndedir ve devrimci 
gençliğin sorunları, tek merkezi örgütün yaratılmasıyla çözümlene-
mez. Hiç kuşkusuz, merkezi bir örgüt, demokratik mücadelenin 
sistemleştirilmesi ve kitleleri kucaklayarak aynı yöne kanalize etmesi 
bakımından gereklidir. Ancak, ülkemiz somutunda tayin edici 
değildir. Olaylar bu örgütü kendi başına aktivizme itecektir, oysa 
devrimci gençlik ülkemiz solundan ve sınıf mücadelelerinden 
soyutlanamaz.  

Bu bir yol ayrımıdır. Ya kendi başına demokratik muhalefet veya 
devrimci savaşa tabiyet. Devrimci gençliğe ilişkin getirdiğimiz bu 
sorun, aslında, Türkiye solunun baştaki meselesidir. Burada 
derinleştirmeyeceğimiz, ancak solun her kesiminde gündemde olan, 
örgütlenme sorunudur.  

Ülkemizin yapısının ve devrimci mücadeleyi yürütmeye ilişkin 
temel meselelerin bir yansıması olan bu sorun için, en genelinde 
söylenebilecek şudur: Emekçi kitleleri içine alacak maddi ve fiili bir 
örgütlenmenin odağı olan proletaryanın öncü müfrezesinin teşkil 
edilmesi ve onun politikleşmiş askeri eyleminin gerekliliği. Ancak 
böyle bir örgütlenme, her zaman anti-emperyalist, anti-oligarşik 
mücadeleyi yürütmeye yetenekli olabilir.  

Ne var ki, örgütlenme tek başına ele alınamaz. Örgütlenmenin 
canlı bir organizmaya yükseltilebilmesi için, taktik meselelerin baş 
meselesi politik hedeflerle dinamizmini bulmak gerekir.  

Somut hedefler olmadan, taktikler lafazanlıktan öteye geçemez.  
Doğru politik hedefler, örgütlenmeyi ve ittifakları kurar, 

genişletir. Taktik tavır ve şiarlar, doğru tespit edilmiş politik hedef-
lerden çıkarlar.  

Stratejik öneme haiz mücadele anlayışı ve bu mücadeleyi 
yürütebilecek maddi ve fiili bir örgütlenme sorunları çözüldükten 
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sonra mevcut durumun tahlilinden çıkacak politik hedeflere yönelmek, 
mücadeleyi rayına oturtur, karşı-devrim cephesini zaafa uğratır.  

Bu nedenle, doğru devrimci taktiğimizi kurabilmek için, önce 
onun stratejiyle olan bağlantısını yakalamak gerekir. Gelişen olayları, 
kendi özeli içinde gözlemek ve unsurları yakalamak yetmez, esas 
olan, özelin içindeki stratejik yanı yakalamaktır. Bu anlamıyla 
taktikler, proleter devrimci hareketi götüren stratejiye bağımlı 
politikalardır. Devrimci savaş, bu politikalara tabi olmak zorundadır.  

Doğru taktik politikaların tespiti, bu politikaların yürütülmesinde 
mutlaka başarı elde edileceği anlamına gelmez; politik hedeflere 
soyutun içinde varılamaz; herşey, somutun canlı pratiğinde gerçeklik 
kazanır. Somutta ise, özellikle taktik planda güçlü olan oligarşi ve 
onun siyasi zoru vardır. Bu nedenle somutta iki karşı hareket, kendi 
güçlerine göre, başarı kazanır veya başarısızlığa uğrar. Kavranması 
gereken, doğru taktiklerin gücümüzü artıracağı ve taktik yenilgilerin 
gelip geçici olacağıdır. Lenin bu konuda şöyle der: “Yenmeye cesaret 
edeceğimize inanmadan, bir ordunun ve bu ordunun yönetiminin 
enerji ile ve başarıyla kurulmasından söz edilemez.”[11] Pratiğin 
doğru yürütülebilmesi için de, doğru taktik çözümlemelerle yola 
çıkılmalıdır. “İnsan, soyut mücadelenin engebelerle dolu alanında 
dolu dizgin at koşturmaya kalktığı zaman, kötü bir ata binmemeye 
dikkat etmelidir.”(Engels)  

Mevcut durumun tahlilinden çıkan politik hedeflerimizi tespit 
edelim: Önümüze iki sorun çıkmaktadır: Biri siyasal zor, diğeri de 
sosyal bilinçlenmenin düşük düzeyi ve buna uygun düşen kitlelerin 
oligarşiye yedeklenişidir.  

Son olaylarla birlikte ve MC’nin politikasına uygun olarak 
ortaya çıkan siyasal zor, kitlelerin memnuniyetsizliğinin ve 
tepkilerinin pasifize edilmesine yöneliktir. Siyasal zora karşı direnmek 
ve oligarşinin gerçek niteliğini ortaya çıkarmak gereklidir. Ne var ki, 
bunu tek başına ele almak, sola sapmak olur. Meseleyi bu kadar dar 
ele alamayız. Politik hedeflerimizde, eylemin ittifak kurucu olmasına 
dikkat etmek zorundayız. Oligarşinin politikasına ve taktik 
taaruzlarına başka bir taktik ve saldırı ile cevap vermek, oligarşinin 
niteliğini açığa çıkaracağı gibi, ittifaklarımızı da genişletecektir.  

Mevcut durumda: Devrimci taktiğimizin ana hedefi oligarşidir ve 
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anti-oligarşik mücadele öndedir. Anti-oligarşik mücadelenin önde 
olması, eklektik bir seçmecilik değil, sınıfsal mücadelenin ulusal 
mücadeleye göre önde olması demektir.  

Antioligarşik mücadelenin belirleyicileri de, oligarşinin siyasal 
zorunu kırma, sınıfsal olarak tecrit etme, emperyalizmin uzantısı 
olduğunu açığa çıkarma ve kitlelere aksiyonunu götürmedir.  

Anti-oligarşik mücadelenin bu unsurları tek tek alınarak 
birbirinden soyutlanamaz. Bu unsurlar, birbirleriyle bağıntılıdırlar. Ve 
bu anlamda anti-oligarşik mücadele, karmaşık[7*] bir görevler 
bütünüdür.  

Oligarşinin siyasal zorunu kırma ve niteliğini açığa çıkarma 
görevi, direnme, siyasal zorun askeri ve oligarşik devlet aygıtına 
bağlılığını açığa çıkartmaktan geçer. Direnme, en geniş anlamıyla, 
kitlelerin kitle pasifikasyonuna karşı durmasıdır. Direnme, mekanik 
anlamda bir karşı duruş, sadece savunma değildir. Direnme, 
oligarşinin siyasal zor araçlarına vurma ve işlemez hale sokma 
anlamına gelir. Siyasal zora karşı verilen savaş, her türlü yıpratma ve 
tahribi içerir. Bu görev, kitlelerin tepkilerinin somutlaştırılması ve 
maddi bir güç haline getirilmesini gerçekleştirir. Sınıf mücadeleleri 
temeline dayanır ve kitleseldir. Siyasal zorun uygulanışına uygun 
düşen biçimde, çok yönlüdür. Ve diğer görevlerle bağıntılıdır. Bu 
görev ve hedefler, kitlenin ajite edilmesini sağlar. Karşı-devrimin 
niteliğini açığa çıkarması bakımından da, propaganda niteliği taşır.  

Oligarşinin siyasal zorunu bertaraf etme görevi, oligarşinin 
kitlelerden tecrit edilmesi görevini de beraberinde getirir. Oligarşinin 
kitlelerden tecrit edilmesi ve işçi-köylü ittifakı üzerinde kurtuluş 
cephesinin maddi bir güç olarak inşa edilmesi, devrimimizin en 
önemli sorunudur. Devrimimizde sınıflar mevzilenmesinin temelini 
oluşturan bu görev, diğer görevlerle bağıntılıdır ve politik hedeflerin 
başında gelir. Oligarşi, niteliği gereği, kitlelerden tecrit olmanın 
objektif koşulları içindedir. Bu nedenle esas olan, kitlelerin oligarşi ile 
olan suni (görüntüsel) ittifakını bozmak ve onları devrim cephesine 
çekmektir. Bunun için, kitlelerin tepki ve memnuniyetsizliğinin 
siyasallaştırılması ve oligarşinin siyasal olarak tecrit edilmesi gerekir. 
Bunun için, geniş bir siyasal gerçekleri açıklama eylemi, ajitasyon ve 
propaganda yürütülmelidir.  
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Oligarşinin, emperyalizmin uzantısı olduğu gerçeği, gerek 
emperyalizmin ülkemizdeki açık politika ve hedeflerine, gerekse 
askeri varlığına tavır almakla açığa çıkarılmalı, ülkemizdeki hakim 
sınıfların emperyalizmin temsilcileri olduğu ve onun sömürü mekaniz-
ması açıklanmalıdır. Bütün bu görevler, devrimci mücadelenin politik 
hedeflerini meydana getirir.  

Bu politik hedeflere yönelik anti-oligarşik mücadele, aksiyonu 
ile, yani programı ile, tamamlanır. Kitleler, memnun olmadıkları 
sistemin ve gösterdikleri tepkilerin neye karşı ve ne için olduğunu 
bilmelidir. Kitlelerin memnuniyetsizliği ve emekçi sınıfların hareketi, 
ülkemizdeki mevcut emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerinden 
kaynaklanmaktadır ve süreklidir. Ne var ki, sınıfların bu hareketi 
objektif temeller üzerinde kendi kendine oluşur. Kendi kendine bu 
hareketler, tepki ve memnuniyetsizliklerin ne için olduğu, kitlelere 
gösterilmeli, bilince çıkartılarak sınıfların hareketi, kendisi için’e 
dönüştürülmelidir. Sorun, subjektif şartların hazırlanmasıdır.  

Devrimci hareketin siyasi programı kitleler tarafından benimsen-
diği oranda, kitleler devrim cephesi içinde yer alırlar. Bu nedenle 
devrimci mücadele, programı (aksiyonu) ile tamamlanmak zorundadır.  

Anti-oligarşik mücadelenin siyasi özü, demokrasi ve siyasi 
özgürlükler için mücadeledir. Devrimimizin anti-oligarşik içeriği aynı 
zamanda devrimin demokratik içeriğini de oluşturur.  

Mevcut durumda, anti-oligarşik mücadele baştadır ve mevcut 
siyasi ve sosyal krize uygun düşecek şekilde yürütülmelidir. Bu 
mücadelenin, mevcut krizi derinleştireceği de göz ardı edilmemelidir.  

Bugün ülkemizde siyasal gelişmelerde MHP, kitlelerin gerek 
ideolojik etkiler altına alınması, gerekse pasifleştirilmesi için önemli 
bir görev üstlenmiştir. Başka bir ifadeyle, oligarşi, kitleleri 
pasifleştirmede milis güçlerini kullanmaktadır. Hükümetler, bu saldırı 
ve sindirme eylemlerini “adi vakalar” olarak lanse etmekte ve devletin 
araçları ile bazı durumlarda fiilen pasifikasyonu yürütmektedir. Bu 
işleyiş, oligarşik yönetimin normal işleyişidir ve mutlaka tavır 
alınması gereklidir. MHP’nin militanlarına karşı alınacak tavır, tek 
başına ele alınamaz. MHP, oligarşinin yaşattığı bir güçtür. Bugünkü 
görevi, kitleleri pasifleştirmek ve şovenist sloganlarla kitleleri 
ideolojik etki altına almak olduğu halde, devrimci hareketi saptırma 
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görevini de üstlenmiştir. Hedef, devrimcileri sınıf mücadelesinden 
saptırmak ve kısa bir “vuruşma”ya indirgemektir. Dünya tarihinde 
bunun örnekleri vardır. En son örnek, Lübnan'da yaşanmaktadır.  

Bu durumda MHP’ye karşı alınacak tavır ihmal edilemez. 
Ancak, mücadelenin tek boyutunu da teşkil etmez. MHP’ye karşı 
alınacak tavır, oligarşinin siyasal zoruna karşı alınacak tavrın içinde 
mütalaa edilmelidir. MHP’ye karşı verilecek mücadele, oligarşik 
devletin araçlarına karşı olan tavrın içindedir. Klâsik faşizmin 
ideolojik savunucusu MHP’nin sınıf desteği ve kitlelerle olan çelişkisi 
dikkate alınarak, olaylar içinde oligarşik devlet-MHP işbirliği kitlelere 
gösterilip, gerek MHP’nin ideolojik etkileri kırılmalı, gerekse de 
oligarşinin kitlelerden tecrit edilmesi görevi yerine getirilmelidir. 
Mevcut durumda MC hükümetinin gerek iç çelişkileri gerekse ülkenin 
ekonomik ve sosyal durumu, oligarşinin, siyasal zorunu “madde”-
leştirilmesini beraberinde getirmektedir. Başka bir ifadeyle, 
oligarşinin siyasal zorunun açığa çıkartılması ve tecrit edilmesinin 
şartları vardır. İşçi sınıfına karşı yürütülen baskı politikası, her geçen 
gün daha belirginleşmektedir. Küçük-burjuva demokratlarına 
uygulanan baskı ve sindirme politikası ve gelişen olaylar, şehir küçük-
burjuvazisini tedirgin etmekte, görünüşte MC hükümetine, özünde 
oligarşiye karşı olan tepkileri büyümektedir.  

Küçük-burjuvazi, sınıfsal yapısı gereği, çabuk pasifize olan ve 
çabuk tepki gösteren bir sınıftır. Bu nedenle, oligarşiye karşı ilk 
tepkiyi koyan sınıf olmakla birlikte, siyasal zor karşısında ilk pasifize 
olan sınıftır da. Eğilimini güç dengesine göre somutlaştırır. Bu 
nedenle siyasi mücadelemizde ilk yanımıza gelecek ve yine ilk uzak-
laşacak olan sınıftır.  

Köylülüğün (özellikle yoksul ve küçük köylülüğün) MC 
hükümetine karşı olan tepkileri büyümektedir. Öğrenci gençlik 
olaylarının tüm ülkeye, ilçeler düzeyinde yayılması, bir tesadüf 
değildir. Ne var ki, köylülüğün oligarşiye karşı olan tepkilerinin 
yanında, oligarşik devlet de aynı şekilde gözlerinde büyümektedir. Bu 
nedenle, özellikle kırsal kesimlerde anti-oligarşik mücadelede devlet 
aygıtının yıpratılması ve otoritelerinin zaafa uğratılması gereklidir.  

Anti-oligarşik mücadelenin politik hedeflerinin saptanması, ilk 
adımdır. Esas olan, bu mücadelenin nasıl yürütüleceğini kavramaktır. 
Pratiğin içinde şekillenmeyen ve pratiği yönlendirmeyen taktikler, 
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kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur.  
Sorunu daha önceki çözümlemelerimiz ışığında ele aldığımızda, 

mücadelenin stratejik çalışma tarzımıza uygun olarak, politikleşmiş 
askeri savaş ile yürütülmesinin gerekli olduğu görülür.  

Tespit edilen politik hedeflere yönelik olarak yürütülecek 
devrimci savaş yanında, en yaygın demokratik muhalefetin 
yürütülmesi gereklidir. Demokratik muhalefet ve kitle direnişleri, 
oligarşinin tecrit edilmesinde önemli araçlardır. Ancak, çözücü (tayin 
edici) değillerdir.  

Gerek demokratik muhalefet, gerekse devrimci savaş içerisinde 
kitlelere götürülecek temel propaganda, siyasi özgürlüklerin elde 
edilmesi olmalıdır.  

Devrimin demokratik niteliğinin başında, oligarşinin siyasal 
zorunun bertaraf edilmesi ve kitlelerin siyasi özgürlüklerine 
kavuşması gelir. Demokratik muhalefetin örgütlenmesini taktik 
mesele olarak öne çıkaranlar veya taktiklerini Mart ayındaki bütçe 
görüşmelerine ve CHP’nin nasıl olsa iktidar (!) olacağına bağlayanlar, 
kitlelerin siyasi özgürlükler meselesine gözlerini kapayan ve 
demokrasi meselesini CHP’de bulan küçük burjuva demokratlarıdır. 
Bu taktik (!), sağ çizgiye oturmaktadır ve revizyonisttir.  

Evet beyler, siyasal tercihinizi yapmak zorundasınız; oligarşinin 
siyasal zoru kafanızda patladığı zaman, çok gecikmiş olacaksınız.  

Bizim siyasal yolumuz, gündemdeki anti-oligarşik mücadeleyi, 
tespit ettiğimiz politik hedeflere yönelik olarak, politikleşmiş askeri 
savaş temel, demokratik muhalefet tali olmak üzere, her yerde 
işçiköylü ittifakı temeli üzerinde maddi ve fiili örgütlenmemizi, halkın 
kurtuluş cephesini inşa ederek yürütmek olacaktır.  

İşte devrimci taktiğimiz budur.  
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DİPNOTLAR 
 
[1*] Kapitalizmin gelişme (serbest rekabetçi) dönemi olan bu 

evrede, toplumsal dengenin olması, sınıf çatışmalarının olmadığı ve 
sınıfın burjuvaziye kesin yedeklendiği anlamına gelmez. Kapitalizmin 
bağrında çiçek açan sosyalist güçler, yeni bir toplumsal dengeyi 
oluşturmak için, sınıfsal hareketlerini sürdürürler. Ancak, maddi 
üretimin gelişkinlik düzeyi ve burjuvazinin misyonunda gelişmekte 
olması, yeni bir toplumsal dengeyi oluşturmanın objektif şartlarını 
yaratmaya elvermez. 1871 Paris Komünü, işçi sınıfının objektif şartlar 
elvermediğinden dolayı başarıya ulaşamayan, yeni bir toplum 
yaratmaya yönelik devrimci atılımdır. Objektif şartların yeni bir 
toplumsal dengeyi oluşturmaya imkân vermemesi, işçi sınıfı 
hareketinde ütopik ve revizyonist görüşlerin yaygınlık kazanmasının 
maddi şartlarını yaratmıştır.  

[2*] Bu tahlil, “soyut” bir tahlildir. Ancak, sorunu “salt” olarak 
kafalarda billurlaştırmak için yapılmaktadır. Yoksa, kapitalizmin bir 
dünya ekonomisi olmasından sonra, emperyalist üretim ilişkilerinden 
uzak bir ülke bulunabileceğini zannetmek veya böyle bir ülke aramak, 
Robenson Crusoe’yi aramak gibi bir şeydir.  

[3*] Emperyalist sisteme dahil olan bir ülkede feodal üretim 
ilişkilerinin ve kapitalist ilişkilerin emperyalist üretim ilişkileriyle 
olan, çatışma ve “uyum” şeklinde görülen karşılaşması, tarihi bir 
süreçte devam eder ve o ülkenin tarihi yapısına uygun olarak 
şekillenir. İktisadi kökleri olan bu şekillenme, sosyal ve siyasal plana 
da yansır. Bu yansıma içinde, ülkenin sınıfları da, üretim biçimine ve 
siyasal etkinliklerine göre, emperyalizmle ittifak veya çatışma içinde 
görünürler.  

Hakim sınıfların üretim tarzına uygun olarak, iktidarda bulunuş 
şekillerine göre, bu ittifaklar biçimlenir. Ancak, hangi ülke için olursa 
olsun ve ülkedeki üretim hangi tarzda olursa olsun, hakim sınıflar 
emperyalizmle sürecin ilk dönemlerinde mutlaka ittifaklar düzeyinde 
birleşirler.  

Bunun da temel nedeni, emperyalizmin geçirdiği evrelerdir. 
Emperyalizm, bir ülkeye kendi üretim ilişkilerini ilk adımda mutlaka 
ticaret yoluyla sokar. Bu, ticaretin karakterinden gelir. Ticaret, 
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kapitalist ekonominin dolaşımdaki en başta gelen elemanteridir.  
Üretim ilişkilerinin karakteristiklerini bünyelerinde maddeleş-

tiren mallar, dolaşım sürecinde pazarlara ticaret ile girerler. Pazardaki 
mallar, taşıdıkları üretim ilişkilerinin “güç”lerini de pazara sokmuş 
olurlar.  

Emperyalist üretim ilişkilerinin ticaret ve mal ile olan ilk yaygın-
laşması, yerini giderek sermayeye bırakır. Ancak, malların ve ticaretin 
önemi ortadan kalkmaz.  

Bu süreç içinde, ülkedeki kapitalist sınıflar önce ticaret ve 
malların “gücü” karşısında giderek ilişkilerindeki rantiye ve 
parazitlerin esiri olarak “uyum” içine girerlerken, zorunlu ittifaklara 
da girerler. Aynı şekilde feodaller de, ülkede gelişen kapitalist 
ilişkilerin hareketinin emperyalizmin ülkeye girmesi ile yön 
değiştirmesi veya üzerlerindeki baskının kalktığı kendi üretim 
ilişkilerinin serbest bırakıldığı ölçüde emperyalistlerle ittifak içine 
girerler.  

Emperyalist üretim ilişkileriyle feodal üretim ilişkileri arasındaki 
tarihi zıtlık, sınıflar planında da yansır ve emperyalizmle feodallerin 
“uyum”u ittifaklardan öteye gidemez. Oysa kapitalist sınıflar, üretim 
ilişkilerindeki ortak karakterden dolayı, sınıfsal olarak önce ittifak 
sonra bütünleşme sürecini yaşarlar. Bu süreç içinde ülkenin kapitalist 
sınıfları, emperyalist üretim ilişkilerinin esiri olarak, o üretim 
ilişkilerini yaygınlaştırmak ve yaşatmak görevini yerine getirdiği 
oranda, nitelik olarak, emperyalizmle aynılaşır, ortak karaktere 
bürünürler.  

[4*] Oligarşi, kelime anlamı itibariyle, küçük bir zümrenin 
iktidarı anlamına gelir. Ülkemizde de iktidarın yapısının neden 
oligarşik bir nitelik arz ettiğini her şeyden önce üretimde aramak 
gerekmektedir. Normal olarak iktisadi evrimini tamamlama yolunda 
ilerleyen bir toplumda iktidar eğer iktisadi evrime uygun düşen bir 
iktidar ise ve çekici sınıfın yönlendiriciliğinde ise, böyle bir iktidarın 
“zümre”leşmesinden değil, aksine kitleselliğinden söz edilir. Bu 
durum, köleci toplumdan tutun, sosyalist topluma kadar böyledir. Eğer 
bir toplumda oligarşik iktidardan söz ediliyorsa, oligarşik yapı 
içerisindeki hakim sınıf veya sınıfların aslında toplumdan (kitlelerden) 
objektif olarak soyutlanmışlığından, tecrit edilmişliğinden söz ediliyor 
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demektir. Bu durum tarihte, Rusya otokrasisi (ki o da bir çeşit oligarşi 
idi) için, İspanya oligarşisi için geçerli olduğu gibi, bugün 
metropollerdeki finans-kapital oligarşileri ve geri-bıraktırılmış ülke 
oligarşileri için de geçerlidir.  

Unutulmamalıdır ki, oligarşiyi oluşturan sınıflar, kitlelerden 
tecrit olmayı kesinlikle istemezler, ne var ki, devam ettirmek zorunda 
oldukları üretim ilişkileri onları kitlelerden tecrit eder. Oligarşi bu 
tecrit oluşunu siyasal zor ile engellemeye çalışır. Oligarşinin bu 
çabası, toplum dışı bir üretim ilişkisini (emperyalist) sürdürme 
gayretleri içinde, toplum dışı oluşunu siyasal zoru ile kapatma 
gayretidir.  

[5*] Ülkemizde genel olarak bütün teorik çalışmalar, ya özel 
durumların içinde boğularak ahkâm kesmeler şeklinde, ya da 
görüntünün yüzeysel tahlilleri üzerinde biçimsel dogmalar şeklinde 
inşa edildiğinden, oligarşik yönetim de hiçbir zaman doğru dürüst 
kavranamamıştır. Ortada bir yığın soyut ve biçimsel faşizm tahlilleri 
dolaşmaktadır. Ülkemiz solunda hakim olan genel değerlendirme 
(şimdiki halde revizyonizmdir), oligarşinin siyasal zorunu askeri bir 
biçimde maddeleştirdiği ve şekli demokratik ortamı ortadan kaldırdığı 
dönemler faşizmdir, şeklindedir. Biçimsel demokratik ortam içinde 
mevzi olaylar şeklinde görülenler ise, ya faşizm olarak değerlendirilir, 
ya da “anarşist”lerin “goşist”lerin “aşırı”lıkların sonucu olarak izah 
edilir. Her iki değerlendirmede de söz konusu olan, felsefi bir hata, 
idealizmdir. Faşizmi, burjuvazinin subjektif ürünü olarak gören 
anlayış, onun iktisadi ve sosyal köklerini kavrayamamakta, yalnız 
biçimi görebilmektedir. Bu anlayışın sınıfsal temelini küçük burjuvazi 
oluşturur. Biçimleri esas alan bu anlayışın da, kanıtlarını 
benzetmelerde arayacağı ve örneklerini de tarihin farklı zaman ve 
mekân şartları içinde bulacağı açıktır. Bu yöntem, Marksizmi içi boş 
dogmalar haline sokmanın ve bayağılaştırmanın yöntemidir. Bu 
durumda olanlar, somutta, ne yapacağını bilmeyen ve Godot’u 
bekleyenlerden pek de farklı bir konumda değillerdir. Avrupa'daki 
faşizmin sınıfları nasıl yedeklediğini ve kurumsallaştırdığını 
kavrayamayan bir görüş, ülkemizdeki sömürge tipi faşizmin içeriğini 
de kavrayamaz. Avrupa’daki üretimin aşırı sosyalleştirilmesi ve başka 
ülkelerin değerlerine el konulması şeklinde iktisadi temelini, 
şovenizm şeklinde ideolojik ve politik temelini, güçlü iktidar şeklinde 
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küçük burjuvazinin ve köylülüğün desteğini bulan faşizm ile bizim 
gibi ülkelerde doğrudan doğruya emperyalist-kapitalist üretim 
ilişkilerini siyasal zor ile sürdürmek üzere ortaya çıkan faşizm 
arasında içerik olarak fark vardır. Muhtevadaki bu farklılık, elbetteki 
biçimine de yansır.  

Biçimsel olan benzerlikler ise, küçük burjuva demokratlarında 
ipe sapa gelmez tahlillerle, demokrasi elden gidiyor, serzenişleri 
yaratmaktan öte bir anlayış yaratmamaktadır.  

Hele bu küçük burjuva baylarımız içinde öyle “demokrat” 
olanlar vardır ki, bunlar proletarya diktatörlüğüne “sosyal faşizm” 
dahi demektedirler.  

[6*] Bu tür zırvaları ve yakınlarını, Halkın Sesi ve Aydınlık’ta 
bulabilirsiniz. Ayrıca alıntı yapmayı gereksiz görüyoruz. Mantık aynı 
olduktan sonra...  

[7*] Burada kullanılan “karmaşık” ifadesi, gelişkinliğin ve üst 
düzeyin ifadesi anlamındadır. Bu ifadeyi karışıklık anlamında 
kullananlar, Marksizm-Leninizmin karmaşıklığını değil, kendi 
kafalarının karışıklığını ifade etmektedirler.  

 
[1] Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III  
[2] Lenin: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki 

Taktiği, s: 37, Sol Yay.  
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[4] Engels: age., s: 313  
[5] Engels: Doğanın Diyalektiği, s: 313  
[6] Engels: Tarihte Zorun Rolü, s: 58-59, Sol Yayınları  
[7] Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz  
[8] Engels: Tarihte Zorun Rolü, s: 37, Sol Yayınları  
[9] Mao Tse-Tung: Teori ve Pratik, s: 56  
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[11] Lenin: İki Taktik, s: 127  
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ÖNCÜ SAVAŞININ POLİTİK SANATI 
Engin Erkiner 

 
Bu yazı 1977 sonlarında Isparta cezaevinde yazılmıştı. Daha 

sonra teksir olarak çoğaltıldı ve Nisan 1980’de de Cephe dergisinde 
yayınlandı. Uzun olmayan bu metni epeyce aramamıza rağmen 
bulamadık. Bu nedenle böyle bir yazıyı ortaya çıkaran nedenler ve 
içeriği belirtilmekle yetinilecektir.  

TDAS’ın “Devrim Stratejisi” başlığını taşıyan bölümünde gerilla 
savaşı konusunda dünya çapında yaşanılan deneylerin incelenmesine 
ağırlık verilir. Bizde ise THKP-C’nin yaşadığı deneyin yanı sıra, 
THKO ve TİKKO’nun anlayışları ele alınır.  

TDAS’taki bölümün Kesintisiz Devrim II-III’ten farklı yanı, 
silahlı propagandayla siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının silahlı 
eylem yanının yanı sıra, özellikle politik kitle çalışması yönüne vurgu 
yapılmasıdır. Silahlı eylemin ancak politik kitle çalışmasıyla silahlı 
propagandaya dönüşebileceği tespiti yapılır. Acilciler’in THKP-C 
çizgisini savunan diğer silahlı mücadele örgütlerinden farklılığı 
burada da ortaya çıkar. Askerî yönden bakıldığında daha küçük 
eylemler gerçekleştirmiş olmalarına karşın, daha yaygın bir 
örgütlenmeye sahip olmaları, İstanbul başta olmak üzere büyük 
kentlerle sınırlı kalmamalarında bu özelliklerinin önemli payı vardır.  

1977’de kendi deneyimimizi yaşadık ve bu yazı da yaşananların 
değerlendirilmesinin gereği olarak ortaya çıktı. Buna, teorinin, 
pratiğin teorisiyle zenginleşmesi ve değişmesi de denilebilir.  

Her teori uygulandığında belirli değişiklikler yaşar ve bunların 
teoriye dahil edilmesi gerekir. Yaşanılan pratiği ve bunun ortaya 
çıkardığı sorunları dikkate almadan teoriyi ilk haliyle tekrarlamakla 
yetinmek, size görünürde tutarlılık kazandırabilir, ancak bu durum 
uzun sürmez ve felaketli sonuçlarla karşılaşırsınız. Daha kötüsü, 
bunun nedenini de anlayamazsınız.  

Latin Amerika ülkelerindeki gerilla hareketlerinin karşılaştıkları 
en önemli sorunla, etkiyi yaratmak ama örgütleyememek, biz de 
karşılaştık. Politik çalışmanın önemine yaptığımız vurguya rağmen 



 418 

karşılaştık. Etkimiz ve yaygınlığımızın çapı gerçek örgütlülüğümüzün 
epeyce üzerindeydi ve bu teknik bir sorun değildi. Daha fazla çaba 
göstermeliyiz, denilerek aşılabilecek bir sorun da değildi.  

Konunun başka bir yanı daha vardı: 1977 öncesindeki gibi 
varlığı tartışmalı bir hareket değildik; dost da düşman da bizi kabul 
etmişti ya da etmek zorunda kalmıştı. Askerî yöne daha az, politik 
çalışmaya daha fazla önem vermeliydik.  

Bu yazı sonraki evrimimizin de çıkış noktasıdır denilebilir. Çıkış 
yapılmıştı ama bundan sonra ne yapılacaktı? Büyük kentlerde mi 
kalacaktık, çalışmamızı büyük kentler veya dışında politik 
potansiyelin yüksek olduğu alanlarda mı yoğunlaştıracaktık, yoksa 
kadroları ve kaynakları coğrafyası uygun kırsal bir alana aktararak 
halk savaşına mı hazırlanacaktık?  

Önemli bir teorik adım atarak, silahlı eylemin siyasi gerçekleri 
açıklama kampanyasını yürütmenin aracı olarak ele alınmasının, 
silahlı propagandanın ya da bu sürece adını veren öncü savaşının, halk 
savaşının ilk aşaması olmadığına karar verdik. Bu ülkede halk savaşı 
verilemezdi. Kırlar mı temeldir, kentler mi temeldir, ikilemi doğru 
değildi; temel olan, kentte veya kırda politik potansiyelin yüksek 
olduğu bölgelerdi.  

Gerilla savaşı örneklerinde bu konuda yalnız da sayılmazdık. 
Dönemin en tanınmış kent gerillası olan Tupamaros, silahlı 
propagandaya dayalı siyasi gerçekleri açıklama kampanyası 
yürütmesine karşın, nüfus yapısı nedeniyle Uruguay’da kırların temel 
savaş alanı olamayacağını ya da halk savaşı verilemeyeceğini ilan 
etmişti. Biz ise farklı nedenlere dayanmakla birlikte aynı görüşteydik.  

1979’da Selimiye Askeri Cezaevi’nde bu konuyu Eylem Birliği 
ve THKP-C Savaşçıları adlı örgütlerin yöneticileriyle tartışma fırsatı 
bulduk. “Kırlar dediğiniz zaman nereyi anlıyorsunuz?” sorusuna 
verebildikleri cevap küçük kentler ya da kasabalardı. Hareketli gerilla 
birliğine dayanan ve dağlarla çevresini temel savaş alanı kabul eden 
bir savaş anlayışını hiç birisi savunmuyordu. Teorik olmasa bile pratik 
olarak bunun yapılamayacağını biliyorlardı. Yine de halk savaşını 
savunmayı sürdürdüler ve benzerleri diğer örgütler gibi, ya başlamaya 
teşebbüs bile edemediler ya kısa sürede başarısızlıkla karşılaştılar ya 
da küçük bir bölgenin dışına çıkamadılar.  
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PKK’nin özel konumu daha önce belirtilmişti. Onlarda silahlı 
eylemin siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının aracı olarak 
kullanılması söz konusu değildi, çünkü o dönemde açıklanacak siyasi 
gerçek yoktu. İnsanların Kürt olmasını ve Kürtçe konuşmasını, 
doğuştan gelen bu özelliklerini devlet kabul etmiyordu. Durum açıktı 
ve yapılması gereken de devlete karşı konulabileceğinin gösterilme-
sinden ibaretti.  

Bunları yazdık ama uygulayabildiğimiz söylenemez. 1975-1977 
döneminden sonra düşüşe geçtik. Sonrasındaki dönemde de yapılanlar 
vardı ama genel gelişme çizgimiz devrimci hareketin gelişme 
temposunun gerisinde kaldı. Aradan fazla zaman geçmeden 12 Eylül 
geldi...  

12 Eylül sonrasında Mamak cezaevi direnişi ve Paris ev işgalleri 
gibi önemli çıkışlarımız olmakla birlikte bunlar devrimci hareketin 
genel gidişatını değiştirecek düzeyde etkili olmadı.  
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Bu kitap, kamuoyunda Acilciler olarak bilinen hareketin önemli 
yazılarını bir araya getiriyor. Adları bu değildi ama Türkiye 
Devriminin Acil Sorunları adlı broşürün adı kısaltılarak onlara 
takıldı. A’nın ömrü dönemin benzer yapıları gibi uzun olmadı. 
İlker Akman, Yüksel Eriş ve Engin Erkiner tarafından 1974 
yılında kuruldu. İlker 1976 başında Beylerderesi’nde, Yüksel ise 
1977 başında Trabzon’da hayatını kaybetti. 77’ye kadar hızlı bir 
yükselme dönemi yaşandı, sonra yavaşlandı ve 1980’li yılların 
sonlarında noktalandı. Kitap, 40 yıl öncesinden bugüne kalan 
az sayıda yazıdan birisi olan TDAS’ı güncelleyen uzun bir yazıyı 
da içeriyor. 40 yıl öncesiyle öğünmekle yetinmek doğru olmaz 
diye düşündük. Acilciler’in adı teorisi ve eylemi nedeniyle yıllar 
sonra bile hatırlandığı için, bu adı kullanmaya çalışanlar da 
oldu, ama başarılı olamadılar. Bu kitap, bir broşürün adını bir 
hareketin adı haline getirmiş olanlara ithaf edilmiştir.  
 

 
 






