Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi oradadır!
Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

Devlet İçi Dengeler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti belirli bir
doktrin temelinde kurulmuştur ve bugüne dek bu doktrinin içerdiği temel konularda
tavizsiz
olmuştur.
Anti-komünizm, Türk milliyetçiliği ve
sunni İslam bu ilkelerin temelini oluşturur.
Bu nedenledir ki Dersim Katliamı
gerçekleşmiştir, Aleviler, Süryaniler, Ezidiler ezilmiştir, Kürtler asimile olmayınca
imha edilmiştir ve binlerce devrimci ve
komünist cumhuriyet tarihi boyunca katledilmiş, partileri, partimiz yasaklanmıştır.
Yetmez, kendi içlerinde de hesaplaşmaları bitmemiş ve kendi Başbakanları Adnan Menderes’i idam ettirecek,
bir deyişe göre Turgut Özal’ı zehirleyecek icraatlar gerçekleştirmişlerdir. Bunun
dışında hesaplaşmalar sonucu suikaste
uğrayan paşalar, bürokratlar, politikacılar
vb.’lerini sıralamaya kalksak sayfalar
yetmez.
Arkasına ABD’yi alan Fethullah bu
dengeleri değiştirmek istedi deniyor.
Devlete müdahale edip ele geçirmeye
çalıştığı yazılıp çiziliyor. Evet, klasik, statükocu devlet güçleri içinde bir değişiklik
müdahalesine yönelmiş olabilir. Ancak
başta saydığımız devletin üzerine oturduğu üç temel ilkede hiç farklı bir yaklaşım sergiledi mi? Hayır!
Erdoğan da Fethullah ile işbirliği döneminde üç konuda kendileri açısından
sulandırmalar yapmaya çalıştı. Aslında
kendi komünistini, kendi alevisini ve
kendi kürdünü yaratmayı hedefliyordu.
Sadece nüans farkı vardı. İzin vermediler. Olmadı! Ergenekoncular ile işbirliğine girerek paçasını kurtardı. Ancak
bu statükocu güçler Erdoğan’a uzun
süre istediği alan sunmayacak. Bunu
kendisi de bildiğinden son zamanlarda
yine üç konuyu kurcalamaya başladı.
Önümüzdeki süreç devlet içi dengelerin birileri tarafından kurcalanacağı ve
bunun sonucunda baskıların ve terörün
daha da artacağı günlere işaret ediyor.
Onun için komünistler devlet içi dengeler
ile değil devletin kendisini hedef alıp proletaryanın devletini kurmak için çaba
harcıyor.
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Havalimanı İşçileri ile Dayanışmayı

Yükseltelim, Sınıf Mücadelesini Örelim,
Sendikal Birliği Sağlayalım!

İstanbul’un yeni havalimanı inşaatında çalışan binlerce işçi
haklı ekonomik ve sosyal talepleri konusunda sonuç alamayınca iş bırakıp direnişe geçtiler. Devletin tepkisi gecikmedi.
Önce direnişçi işçilere saldırdılar. Aynı günün gecesi de
koğuşları basıp onlarca işçiyi gözaltına aldılar.
Havalimanı işçilerinin direnişinin en büyük özelliği sınıf temelinde ekonomik ve sendikal istemler temelinde şekillenmiş olmasıdır. Dünya görüşü ve siyasi tercihleri farklı da olsa
binlerce inşaat işçisi bu direnişe ikircimsiz katılmıştır. İşçi sınıfının birliği ve sınıfsal temeli gözbebeğimiz gibi korunmalıdır. Dar siyasi çıkarların öne
çıkarılması bu direnişin bir anda sönümlenmesine ve patronların ekmeğine yağ sürülmesine yol açacaktır.
Bu direniş ülke çapında inşaat işçilerinin haklarının elde edilmesi mücadelesinde yeni bir
süreç yaratabilir. İnşaat sektöründe çalışan işçiler tüm diğer iş kollarına karşın birçok yasadan yararlanamıyorlar. Çalışma koşulları ve şantiye sürelerinden dolayı da örgütlenmelerinde süreklilik yaratma zorlukları var. Yeni Havalimanı Şantiyesi gibi onbinlerce işçinin
bir arada çalıştığı ve stratejik olarak önem taşıyan bir alanda toplu direnişin yükselmesi
sonuç alıcı olursa ülke çapında ve iş kolu düzeyinde inşaat işçilerinin yıllardır çözülemeyen
sorunların çözümüne yol açıcı olabilir. Bu direnişin en önemli özelliklerinden biri budur.
İkinci önemli özellik, bizzat devletin bu havalimanını 29 Ekim’e kadar yetiştirme çabasıdır.
Direnişin sürmesi ve güçlenerek büyümesi onların işine gelmeyecektir ve taleplerin yerine
getirilmesi konusunda olanaklar sağlamaktadır. Elde edilen haklar da emsal olarak iş kolu
düzeyinde uygulanabilir olacaktır.
Havalimanında birden fazla sendika işçiler arasında örgütlenmektedir. Ana yükleniciler
işleri binlerce taşeron şirkete dağıttığı için buna karşın sendikal örgütlenme sağlıklı değildir
ve toplu iş sözleşmesi yetkisine dayanmamaktadır. Her şeyden önce bu engellere rağmen
sendikal örgütlenmenin toplu iş sözleşmesi yetkisine dayandırılması sağlanmalıdır. Sendikalara yığınsal olarak üye kaydedilmeli ve daha sonra farklı sendikalar dahi olsa yetki
alabilecek sendikanın patronla resmi Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde masaya oturması
sağlanmalıdır. Bu açıdan sendikal birlik de önem taşımaktadır.
Türkiye Komünist Partisi, İstanbul’un Yeni Havalimanı inşaatında çalışan tüm işçi ve emekçiler ile koşulsuz ve şartsız dayanışma içindedir. Sahada görev yapan yoldaşlarımız işçilerin birliği ve sendikal birlik konusunda yoğun bir çalışma içindedirler. Hata yapmazsak
kazanan inşaat işçileri olacaktır.
Yaşasın İstanbul Yeni Havalimanı Direnişi!
Yaşasın İşçilerin Birliği!
İşçilerin Sendikal Birliği İçin İleri!
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
19 Eylül 2018
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III. Hamlemiz Yeni Mevziler Yaratacak!
Değerli yoldaşlar,
Geçtiğimiz yıl II.Hamle sürecini şu tespitler ile başlatmıştık:
“Gerek birinci hamle sürecinde, gerekse de onu takip eden süreçte çıkardığımız en temel sonuç, önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşabilmenin tek
yolunun parti temel örgütlerinin düzenli ve tüzük ilkelerine göre çalışmasının
sağlanması olduğudur. Tek tek yoldaşlarımızın niteliksel gelişimi de bu nitelikte
bir örgüt çalışmasının uygulanmasına bağlıdır. Temel parti örgütü işleyişi
dışında kollektif çalışma ve kişisel sorumluluk ilkesini başarıyla uygulamak
mümkün değildir. Parti çalışmalarının genel anlamda gelişmesi de yine tek tek
temel parti örgütlerinin ve tüm yönetici organların düzenli çalışmasına bağlıdır.
Parti örgüt yaşamını temel parti örgütü içinde yaşamayan, parti çalışmasına
gerekli katkıyı temel parti örgütünde tartışıp alınan kararlar sonucunda gerçekleştirmeyen yoldaşlarda bireysellik, artizanlık, ukalalık ve çok bilmişlik eğilimleri geliştiği gibi, parti disiplinine uyma oranı da sürekli düşmektedir. Bu
nedenledir ki komünist olmak komünist partide örgütlü olmak demektir. Örgütsüz komünist olamayacağı tespitini ve bu konudaki eksiklikleri bizzat çevremizdeki pratikte yaşıyoruz.”
Sözü edilen alanlarda küçümsenmeyecek gelişmeler yaşandı. Bir yandan
parti saflarında bu kurallara uymayan yoldaşlar açısından bir arınma yaşandı,
diğer yandan ise bu kurallara uyulması gereğinin bilincinde olan yeni yoldaşlık
ilişkileri kuruldu. Henüz eksikliklerimizin tümünü giderebilmiş değiliz. Ancak,
Hamle süreçleri bu alanda da sonuç vermeye başladı. Tartışmalara katılan yoldaşlarımız, partili olma bilinci ve disiplini ile temel parti örgütleri içinde ve üst
parti organları ile iletişim içinde var olan eksikliklerimizin çözümüne sağlıklı katkılarda bulunmuşlardır ve bulunmaya devam etmektedirler.
Özellikle Hamle süreçlerinde tartışmalarda aktif yer almak ve kendi günlük
pratiğinde de buna uygun davranmak parti örgütlerimize pozitif bir dinamik kazandırmıştır. Yoldaşlarımız, sürekli olumsuz eleştiri pozisyonunda bulunularak
ve parti örgütleri dışında dedikodu mahiyetinde konuşmalara girerek partimizin
kendi sorunlarının çözülemeyeceğini yaşamışlardır. Benmerkezci ve sürekli
olumsuz eleştiri yerine, kolektif ve ilerletici önerileri kapsayan toplantıların ve
görüşmelerin yaşanması ilkesel olarak savunulan davranış biçimlerinin pratik
ile uyumunu sağlamıştır. Bu pratik yoldaşlarımızda partide örgütlülüğe olan güveni artırmış ve öneminin altını çizmiştir.
II.Hamle süreci sonucunda yapılan önemli tespitlerden biri de şöyleydi:
“Parti örgütlerimiz gençliğe yönelmeyi ve likidasyon süreci içinde oluşan
kuşak farkını kapatma görevini birincil görev olarak görmektedir. Gençliğin
içinde de genç işçi ve emekçi kadın ve erkeklere yöneliyor. Bu alanda elde edilen kazanımlar genelleştirilerek sistemli bir biçimde yaygınlaştırılacak. Partimizin örgütsel alanda geleceği bu çizginin ısrarla sürüdürülmesi ile teminat altına
alınmıştır.”
Gençlik içinde iki alanda çalışmalar ileri gelişmeler göstermiştir. Birinci alan
öğrenci gençlik olup, lise ve yüksek öğrenim gençliği alanında yeni ilişkiler kurulmuş, sistemli bir çalışma ile gençlerin parti politikalarına olan ilgisi sağlanmıştır. Bu alanda yoldaşlar öncelikle komünist öğrenci gençler yetiştirilmesi ile
görevlendirilmiştir. Özellikle teorik, ideolojik, politik ve örgütsel bir eğitim çalışması yürütülmektedir. Partililik anlayışının hazmedilmesi özellikle öğrenci

gençler arasında önem arzetmektedir.
Diğer alan işçi gençlik çalışmasıdır. Bu alanda ilk aşamada siyasi tercihlerinden bağımsız olarak ortak paydası sınıfsal olan bir çalışma yürütülmektedir.
Özellikle hak alma mücadeleleri içinde öncelikle sendikal bilinci gelişen genç
işçiler partimizin politikalarına ilgili hale gelmektedirler. Öne çıkan işçilerle siyasi
anlamda ilgilenilmesi süreç içinde kendi doğallığı temelinde ama kesin bir görev
anlayışı ile yürütülmektedir. İşçi gençlik çalışmasında siyasi fırsatçılığa ve aceleciliğe yer olmadığını bu alanda çalışma yürüten yoldaşlarımız kendi canlı pratikleriyle görüyorlar ve gereğini uyguluyorlar.
İki alanda yürütülen çalışmalar kimi önemli işçi semtlerinde gençlik çalışmalarına da ivme kattı. İşçi ve emekçi ailelerinden gelen genç öğrenciler ile
genç işçiler mahalli çalışmalarda buluşuyorlar ve yerel çalışmalara katılıyorlar.
İki alanda yürütülen çalışmaların yığınsal devrimci siyasi birer örgütlülük
karakteri kazanması biraz daha süre alacak. Ancak bilinmelidir ki, bir yandan
onun hazırlıkları anlamında bu çalışmaları yürütecek kadroların gelişim ve
eğitim süreci sürdürülmektedir. Açık alanda yığınsal devrimci siyasal çalışmaya
yükselmesi partimize gönül vermiş her birey için gurur vesilesi olacaktır. I. ve
II. Hamle sürecinde yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başlamıştır.
Yoldaşlar!

Giriş yaptığımız III. KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ süreci
temel olarak iki alanda yoğunlaşacaktır. Birincisi; Bu süreç partimizin program
ve tüzük taslağı tartışmalarının son aşaması olacaktır. İkincisi ise; Bu süreç
henüz parti örgüt ve birimleri kurulmamış olan ama örgütlü çevremizin olduğu
il, ilçe, mahalle ve işyerlerinde parti örgütlerinin kurulmasının tamamlanması
süreci olacaktır.
Bugüne kadar ve bu aşamada partiye kabul edilen eski ve yeni üyelerin
tümü program ve tüzük tartışması sonuçlanana kadar aday üye statüsünde tutulmaktadır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarımız tüzüksel olarak 1973 tüzüğü ve yeni tüzük taslağımız doğrultusunda yürütülmüştür. Program için de
bugün geçerli olan üzerinde tartışma yürüttüğümüz taslağımızdır. Bu taslak
onaylandığı ve resmi olarak yürürlüğe girdiği zaman programın her maddesini
onaylayan yoldaşlar aday üyelikten asil üyeliğe geçirilecektir. Bu kural bugüne
kadar yürütülen çalışmalarda yer ve görev alan her kademedeki tüm yoldaşlarımız için geçerlidir.
Geçmiş iki hamleden farklı olarak III.Hamle’miz derin illegal koşullarda mücadele eden parti örgütlerimizin dışında bu yıl ilk defa legal ve yarı-legal alandaki kadro, örgüt ve çevremiz arasında da yürütülecektir. Burada amaç, açık
alanda partimizin politikalarını savunan ve destekleyen yoldaş ve dostlarımız
arasında sahada daha görünür olmaktır. Özellikle il, ilçe, fabrika, işyeri ve mahallelerde bu çevremizin daha aktif rol almasını ve sınıfsal temelde örgütlenmelerde bölgelerinde öncü ve birleştirici konuma gelmelerini hedefliyoruz.
III.Hamle sürecinde bundan sonraki değerlendirmelerimizde program tartışması için Program Komisyonu’na ulaşan görüşleri özetleyerek, Program Komisyonumuzun değerlendirmeleri ile sizlerle paylaşacağız.
III. KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ tüm parti örgütlerimize
ve yoldaşlarımıza yeni mevziiler kazandırması düşüncesiyle hepimize bu 111
günlük süreçte başarılar diliyoruz.
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği, 7 Ekim 2018
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Program Tartışması Üzerine
Birkaç Temel Görüş

o Mehmet KADIRGA
Partimizin program taslağı III. KADRİ EROL KOMÜNİST
HAMLESİ kapsamında yoğun olarak tartışılıyor. Program taslağı
kaleme alındıktan sonra ülkede bir dizi politik gelişme yaşandı.
Program taslağının bu çerçevede tekrar gözden geçirilmesi önerisi üzerine bu tartışma ihtiyaç haline gelmiştir.
Tüm parti örgütü, yoldaş, parti çevremiz ve dostlarımızdan bu
süreçte program taslağı tartışmalarına katkı vermelerini özellikle
bekliyoruz. Biz bu yazımızda detaya girmeden programın ana
omurgasını oluşturan ve bizleri birleştiren temel ilkeleri tekrar
kağıda dökmek istiyoruz. Çünkü bu ilkeler program taslağında
baştan sona kadar ayrıntıları ile işlenmekle birlikte programın dayandığı temelleri özetleyerek hatırlamakta yarar görüyoruz.
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile açılan “Kapitalizm’den
Sosyalizme Geçiş Çağı” Dünya Sosyalist Sistemi ülkelerinde
yaşanan karşı-devrim ve Reel Sosyalizmin ülkelerinde mevziilerin
kaybedilmesine rağmen geçerliliğini korumaktadır. Çağımız Kapitalizm’den Sosyalizme Geçiş Çağıdır!
Başta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olmak
üzere, Dünya Sosyalist Sistemi bileşeni ülkelerde karşı-devrimin
nedeni Marksizm-Leninizm’in yanlışlığı değil, revizyona uğratılarak yanlış uygulanmasıdır.
Türkiye’de ve uluslararası ölçekte sosyalist devrimler
ancak Marksizm-Leninizm teorisi ve ideolojisi temelinde gerçekleşirlerse başarılı olabilirler. “Demokratik Sosyalizm”, “21.Yüzyıl
Sosyalizmi”, “Güleryüzlü Sosyalizm” gibi kavramlarla ifade edilen
“sosyalizm” anlayışları Marksçı-Leninci değildir, sosyal-demokrat,
reformist, kapitalizmin sınırlarını aşmayı hedeflemeyen burjuva
görüşlerdir.
Sosyalist devrim sürecinde üretim araçları üzerindeki
özel mülkiyetin kaldırılmasını hedeflemeyen, Sosyalizm kuruculuğu döneminde merkezi planlı sosyalist ekonomiyi ön görmeyen,
Proletarya Diktatörlüğü’ne ve işçi sınıfının politik örgütü Komünist
Partisi’nin öncü rolüne karşı çıkan görüşler ve tasarımlar sosyalist
ve komünist değildirler.
Karşı-devrimci yenilgiye rağmen komünistlerin Reel Sosyalizm deneyinden çıkaracakları çok ders vardır. Marks, Engels,
Lenin ve Stalin’in deneyleri bugün de dün olduğu gibi sosyalist
devrim ve komünist bit toplum için savaşan komünistler için eşsiz
birer deney hazinesidirler.
Türkiye işçi sınıfının öncü politik örgütü TKP, MarksistLeninist teori ve ideolojiye dayanan bir partidir. Kapılarını her türlü
oportünist, revizyonist sapmalara ve burjuva ideolojisinin etkilerine kapatmıştır. 1980’lerin ortalarından itibaren partimizde
yaşanan likidasyon bize bunu bir kez daha öğretmiştir.
TKP ile TİP’in TBKP adı altında birleştirilmesi süreci ve
sonuçları itibarıyla TKP’nin örgütsel likidasyonu, ideolojik olarak
revizyonizm, politik olarak da sosyal-demokratlaşma ve reformizmdir.
TKP içinde kuruluşundan itibaren iki ayrı çizgi tarihi boyunca savaşagelmiştir. Mustafa Suphi’nin Marksist-Leninist Kominternci Bolşevik çizgisi ile Şefik Hüsnü’nün revizyonist, reformist,
Kemalist, milliyetçi ve devletle uzlaşan çizgisi. Partimizin utkan
geleceği sadece Mustafa Suphi’nin ideolojik-politik-örgütsel hat-

tının uygulanması ile mümkün olacaktır. Partimizin 1973 Atılımının
mimarı İ.Bilen yoldaş Mustafa Suphi çizgisinin uzlaşmaz bir
savaşeriydi. Bu gelenek bugün olduğu gibi gelecekte partimizin
niteliği ve rotası olacaktır.
Partimiz, Kemalizm gibi burjuva ideolojilerinin etkisinden
tam olarak kopuş yaşanmadan mücadelemizin başarıya
ulaşamayacağını tespit eder. Her türlü ulusal ve milliyetçi etkiye
karşı komünistlerin savunduğu ilke enternasyonalizmdir. Bu ilke
emperyalizm çağında ulusal çapta devrim mücadelelerinin önemini ve belirleyiciliğini azaltmaz.
Partimiz, Kürt Ulusal Sorunu’nun Türkiye’de sınıf mücadelesinden bağımsız ele alınamayacağını ancak “ayrılma hakkı
dahil ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının “Kürt halkı için de
geçerli olduğunun altını çizer. Partimiz Türkiye işçi sınıfının
devrimci mücadelesi ile Kürt halkının devrimci demokrat özgürlük
mücadelesini birleşik bir mücadele hattı olarak tarif eder.
Parti tarihine bütünsel sahip çıkılması nedeniyle Kemalizm ve Kürt Ulusal Sorunu’na yaklaşım konusunda tarihsel süreçte yaşanan ideolojik-politik-örgütsel hataların özeleştirisini
verir.
TKP “komünistlerin birliği” tarzı tezlerin yanlışlığını belirtir. Devrimciler, sosyalistler ve kendini komünist olarak tanımlayanlar arasında Eylem ve Güç Birlikleri ile Cephe oluşumları
ayrı konular, “komünistlerin birliği” ayrı konulardır. Komünistlerin
birliği komünist partisinde sağlanır.
Türkiye devrimi kesintisiz bir süreç olarak ve olası farklı
gelişim aşamalarından geçerek sosyalist bir devrim süreci olarak
tarif edilmektedir. Sosyalist devrimin gerçekleşmesi için işçi sınıfının öncülüğü ve partimizin rolü temel kıstastır. İşçi sınıfının öncü
politik örgütü olan TKP bu koşulların gerçekleşmesi için mücadele
eder.
TKP’nin bir Sosyalizm öngörüsü vardır. Sınıf ve yığınlar
içinde sosyalizm propagandasının somut olarak yapılabilmesi ve
kapitalizm ile sosyalizm arasındaki farkların açıkça gösterilip anlatılabilmesi açısından programımız bu konuya geniş yer ayırmıştır.
Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden örgütlenmesi ve gelişmesi sürecinde parti üyelerini ve kadrolarını örgütsel olarak bir
araya getiren kıstaslar bunlardır. Bu ilke ve görüşler aynı zamanda partimizi destekleyen, ona gönül veren, mücadelelerine
katılan, dayanışma içinde olan çevremiz için de ayırt edici özelliktedir.
Bu konulara sadece değinmek değil, aynı zamanda özümsemek ve özümsetmek ciddi önem ar ediyor. Çünkü bu yapılmaz ve
bu ilkeler ile temel görüşler temelinde tam bir görüş birliği sağlanmazsa partinin ideolojik, politik ve örgütsel birliğinden söz etmek
mümkün değildir. Bu konular bu derece can alıcıdır.
Program taslağı tartışması sürecinde bu maddelerin her biri
ayrı birer toplantı ve görüşme konusu olabilmelidir. Partimizin bu
konulardaki ilkeleri ayrıntılı olarak tartışılmalı ve tartışmalar gerçekçi bir görüş ile değerlendirilmelidir. Bu konular ileri tarihlere ertelenirse parti yaşamında ciddi sorunların oluşmasına neden
olacaktır. Bugünden bu tehlikeyi görmek ve ilerde partimizin savaş
gücünü düşürecek etkenleri ortadan kaldırmamız gerekmektedir.
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TKP Tarihinde Mücadele Eden İki Çizgi:
Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü Çizgisi
“Denilebilir ki, ta baştan beri partimiz TKP’de iki çizgi hep
savaşagelmiştir. Mustafa Suphi’nin Marksist-Leninist çizgisiyle,
Şefik Hüsnü’nün küçük burjuva Kemalist çizgisi. Yeni kuşakların
TKP tarihindeki bu iki çizgiyi çok iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü
bugün hala süren dağınıklığın temelinde bu iki çizginin kavranamaması yatmaktadır.
Esasında bu iki çizginin kavgası Şefik Hüsnü’nün Bakü’ye
I.Kongre’ye gitmemesiyle ve Ankara’daki II.Kongre’ye katılmamasıyla devam etti. 1922’de Ankara’da partinin yasaklanması ve çalışmaların İstanbul’a kaymasıyla Şefik Hüsnü ve çizgisi partiye
yavaş yavaş egemen oldu. 1923’den 1973’e kadar 50 sene boyunca ana hatlarıyla partiye egemen olan çizgi Şefik Hüsnü’nün
ideolojik ve politik çizgisidir. 1973 Atılımı ile Şefik Hüsnü anlayışına
kesin olarak son verilmiştir. 1983’de V.Kongre’de Nabi Yağcı ile
birlikte partiye yeniden egemen olan yine Şefik Hüsnü çizgisi olmuştur.
İdeolojik ve politik olarak Şefik Hüsnü’nün çizgisi, görüşleri
burjuva sosyalizmidir, Jean Jaures’ciliktir, küçük burjuva uzlaşmacı, Kemalist milliyetçi anlayıştır. Kemalizmi partiye dayatan
Şefik Hüsnü’dür. O, yalnız Vedat Nedim Tör ve Şevket Süreyya
Aydemir gibi kaşarlanmış Kemalistleri değil, Hikmet Kıvılcımlı,
Mihri Belli gibi Kemalist milliyetçileri, Vedat Türkali, Behice Boran
ve Mehmet Ali Aybar gibi küçük burjuva sosyalist aydınları partiye
musallat edendir.
Şefik Hüsnü, örgütsel olarak yeni türden Leninist parti anlayışından uzaktır. İşçi sınıfı, köylü ve emekçi yığınlar arasında
değil, aydınlar arasında parti çalışma ve örgütlenmesini öne alan

Şefik Hüsnü’dür. Aydınlar arasında çalışma, onların Marksizm-Leninizm temelinde partiye kazanılması çok önemlidir, ama onların
bir kulübe alınır gibi gelişigüzel partiye alınması yanlıştır. Şefik
Hüsnü üyelik normlarını çiğnemiştir. İttifak kurmakla, cephe kurmakla parti örgütü kurmayı birbirine karıştırmıştır. Marksizm-Leninizm’e karşı olan, ilerici, demokrat, yurtseverlerle, Kemalistlerle,
kendine sosyalist diyenlerle parti saflarını doldurmuştur. Türkiyeli
komünistlerin çoğu hala bugün bu anlayışın altında, legalizm batağında çırpınmaktadır. Oysa parti üyeliği temel bir sorundur.
Marksist-Leninist ilkeleri kabul etmek, bir parti birimine üye olmak,
orada parti görevlerini yerine getirmek, aktif çalışmak, aidat
ödemek esastır.
Şefik Hüsnü’nün kendisini, parti saflarına doldurduğu Vedat
Nedim Tör ve Şevket Süreyya Aydemir’den, Mihri Belli, Hikmet
Kıvılcımlı, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar’a kadar küçük burjuvalar partiye büyük zararlar vermekle kalmamış, partiden temizlenmeleri de sorun yaratmıştır. Bunlar, özellikle anti-emperyalist,
yurtsever ve devrimci olan geniş bir gençlik yığınının kemalizmi
aşıp, Marksist-Leninist temelde partiyle buluşmalarını engellediler.
Bunu yaparken de parti üyeliği biletlerini mavi boncuk gibi çevrelerine dağıttılar. Bunlar bugün Nabi Yağcı’nın yaptığı gibi, parti
üyeliklerini ve MK üyeliklerini kullanma sahtekarlığını elden bırakmadılar.
Partiyi yeniden ayağa kaldırırken Şefik Hüsnü çizgisinin mutlak yenilmesi ve Mustafa Suphi’den, Nazım Hikmet’ten, İ.Bilen’den
gelen Marksçı-Leninci çizginin anlaşılması, benimsenmesi, ulusal
sorunda Marksist-Leninist temelde politik ve ideolojik berraklığı
gerektirmektedir.”

KOLLEKTİF YÖNETİM VE LİDERLİK
o İskender YILDIRIM / F.Almanya
Kollektif yönetim, birlikte oluşturulan ortak iradeyi yaşama aktaran bir mekanizmadır. Ortak iradeye dayalı kollektif yönetim anlayışının yerleştiği örgütsel yapılarda, yönetici olan ya da olmayan
kişiler, kendilerini yöneten ya da yönetilen olarak hissetmezler.
Kollektif iradenin ortaya çıkarttığı yöneticilerde lider özellikleri vardır. Kollektif iradenin tam yerleşmediği, işlemediği yapılarda lider
özellikleri olmayan yöneticiler de olabilmektedir ne yazık ki! Bu iki
tip yönetici, örgütsel faaliyetleri farklı farklı yürütülmesine büyük
etken olurlar.
Lider özellikleri olmayan yönetici, yetkileri ve apoletine dayanarak, işlerin doğru yapılmasını sağlamaya çalışır. Lider yönetici,
apolet ve yetkiyle değil onu lider yapan özelliklerine dayanarak,
doğru işler yapılmasının koşullarını yaratır. Lider yöneticinin özellikleri, yaratıcılık, geleceği görmede güçlü bir önseziye sahip olma,
alçakgönüllü, özverili, paylaşımcı, “ben” degil “biz” diyen, bulunduğu her ortama pozitif bir hava katan, kucaklayıcı, insan psiko-

lojisine hakim teorik ve ideolojik donanımlı olmaktır. Lider özellikleri olan insanları ortaya çıkaran en çok da komünist partilerdir.
Komünist partilerini diğer partilerden ayıran temel farklılıkta budur.
Toplumu devrime hazırlayan da bu farklılıktır. Bu kadroların varlığıdır.
Komünist partisinde ortak iradeye dayalı kollektif yönetim anlayışını, demokratik merkeziyetçi mekanizma sağlar. Bu mekanizmanın düzgün çalışması hayati öneme sahip bir durumdur.
Geçmişimizde yaşadığımız hatalarımızı da düşünürsek bizlere nelere mal olduğunu yaşayarak gördük. SSCB’de karşı devrime partimizde likidasyona karşı duramamanın nedenleri arasında
komünist kadroların yetersizliği temel bir noktadır. Bence çıkarmamız gereken en önemli dersin bu olduğunu düşünüyorum.
Ortak irade ve kollektif yönetim anlayışını örgütsel yaşamda içselleştirmek bir yaşam biçimine dönüştürmek en temel görevimiz ve
sorumluluğumuz olmalı. Küçük, basit ve büyük işler demeden bu
anlayışımızdan uzaklaşmayalım.
Son söz olarak; Dünyanın en güzel en doğru program ve tüzüğüne de sahip olunsa, onu yaşama geçirecek olan insandır.
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Lenin Köşesi

Eleştiri Özgürlüğü ve Eylem Birliği
anlamışlardır. Eleştiri, Parti programının temel ilkeleri çerçevesinde tamamen serbest olmalıdır (örneğin, Plehanov'un RSDİP II.
Kongresi'nde bu konuyla ilgili konuşmasını anımsıyoruz) ve sadece Parti toplantılarında değil, kitle toplantılarında da (böyle olmalıdır —ÇN). Böylesi bir eleştiri ya da "ajitasyon" (Çünkü eleştiri
ajitasyondan ayrılamaz) yasaklanamaz. Parti'nin siyasal davranışı
bütünlüklü olmalıdır. Belirli eylemlerin birliğini yaralayan her türlü
"çağrı"ya hem kitle toplantılarında, hem Parti toplantılarında, hem
de Parti basınında izin verilmemelidir.
Merkez Komitesi açık bir şekilde eleştiri özgürlüğünü belirsiz
ve çok dar, davranışbirliğini ise belirsiz ve çok geniştanımlamaktadır.
Bir örnekle açıklayalım: Parti Kongresi Duma seçimlerine katılma kararı aldı. Seçimler tamamen somut bir eylemdir. Seçimler
sırasında (örneğin şimdi Bako'de) Parti üyelerinin seçime katılmama şeklindeki herhangi bir çağrısına hiçbir yerde kesinlikle
izin verilmemelidir. Bu dönemde seçimlerle ilgili kararın bir
"eleştiri"sine de izin verilmemelidir, çünkü bu pratikte seçim ajitasyonunun başarısına zarar verebilir. Bunun aksine, seçimlerin
henüz kararlaştırılmadığı bir dönemde parti üyelerinin seçime katılma kararını eleştirilerine her yerde izin verilmelidir. Elbette, bu
ilkenin pratikte uygulanması zaman zaman tartışmalara ve yanlış
anlamalara yol açacaktır, ama yalnızca bu ilke temelinde bütün
görüş ayrılıkları ve şüpheler, Parti için saygıdeğer bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Merkez Komitesi'nin kararı, bunun tersine, olamaz bir durum yaratmaktadır.
Yazı Kurulu'na, RSDİP MK tarafından imzalanan aşağıdaki
belge ulaştı:
"Bazı parti örgütlerinin parti kongrelerinin kararlarına
eleştiri özgürlüğünün sınırı sorununu ortaya atmaları gerçeği
karşısında; Merkez Komitesi Rusya proletaryasının çıkarlarının
RSDİP'in taktiğinde sürekli olarak en büyük birliği gerektirdiğini ve
bugün Partimizin tek tek bölümlerinin bu siyasi eylemler
birliğinin her zamankinden daha çok gerekli olduğunu göz önüne
alarak şu görüşleri taşımaktadır:
1) Parti basınında ve Parti toplantılarında, kişisel görüşlerini
açıklamak ve farklı düşüncelerini savunmak için herkese tam özgürlük sağlanmalıdır.
2) Parti üyeleri siyasi kitle toplantılarında Parti Kongresi kararlarına zıt düşen ajitasyon yapamazlar.
3) Böylesi toplantılarda hiçbir Parti üyesi Parti Kongresi kararlarıyla çelişen eylemlere çağrı yapamaz, ya da Parti Kongresi kararlarıyla uyuşmayan kararlar talep edemez. "(ABÇ
—Lenin)Bu kararı iyice incelediğimizde, içinde bir dizi uyumsuzluğu keşfederiz. Karar, "kitle toplantılarında" (2. Madde) "hiçbir
Parti üyesi Parti Kongresi kararlarıyla çelişen eylemlere çağrı yapamaz" derken, "Parti toplantılarında" kişisel görüşve eleştirilere
"tam özgürlük" sağlanacağını (1. Madde) ifade etmektedir. Bunun
ne anlama geldiğini bir düşünelim: parti üyeleri parti toplantılarında Parti Kongresi kararlarıyla çelişen eylemlere çağrı yapma
hakkına sahiptirler; buna karşılık kitle toplantılarında kendi "kişisel
görüşlerini açıklamak" için tam özgürlük" sağlanmamaktadır!
Kararı kaleme alanlar, Parti içinde eleştiri özgürlüğü ile Parti'nin davranış birliği arasındaki ilişkiyi tamamiyle yanlış

Merkez Komitesi'nin kararı özü itibarıyla yanlıştır ve ayrıca
Parti Tüzüğü ile çelişmektedir. Demokratik merkeziyetçilik ve
yerel birimlerin özerkliği ilkesi, belli bir eylemin birliğini sarsmadığı sürece, tamamen ve her yerde eleştiri özgürlüğü ve Parti
tarafından kararlaştırılan bir eylemin birliğini yok eden ya da zorlaştıran hiçbir eleştiriye izin vermemek anlamına gelir.
Bu önemli sorunla ilgili olarak, Parti basınında ve Parti örgütlerinde önceden herhangi bir tartışma yapılmadan bir kararın yayınlanmasını, Merkez Komitesi'nin büyük bir hatası olarak
görüyoruz; böyle bir tartışma tarafımızdan gösterilen hatalardan
kaçınmak için ona yardım edebilirdi.
Bütün Parti örgütlerini şimdi Merkez Komitesi'nin kararını tartışmaya ve buna karşı tavırlarını açıkça söylemeye çağırıyoruz.
"Wolna" Nr. 22, 20 Mayıs 1906
(Lenin, Bütün Eserler, Cilt 10, s. 446-448, Almanca)
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Düzenleyen: Hikmet BALKAN

DiYALEKTiK MATERYALİZMİN
(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)

TARİH TEORİSİ I I

SINIF KARŞITLIĞI VE SINIF MÜCADELESİ
Sınıfsal yapının oluşumu için sömürünün aynı toplum içinde
meydana gelmesi ve artık nadiren ve düzensiz olarak değil, düzenli, kendi kendine çoğalarak gerçekleşmesi önemlidir. Kastların
ve zümrelerin temeli de sınıfsal yapıdır, ancak buna soy, yalnızca
grup içinde evlilik gibi başka etkenler de eklenir. Sınıfsal yapı burada genel temeldir, ancak bu durum tekil kast ve zümre oluşumu
vakalarının bu temelden az çok uzaklaşmasını önlemez. Sınıfsal
yapı sömürüyü pekiştirip garantilemektedir. Buna göre sınıfsal
yapı özü açısından bu iki kutup etrafında, yani artı-ürünü veya artıdeğeri üretenler ile artı-ürünü kendileri çalışmadan edinenler etrafında gruplanır. Kısacası sınıf karşıtlığı, sömürenler grubu ile
sömürülenler grubu arasındaki karşıtlık etrafında dönmektedir.
Bundan şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Sınıf derken, zorunlu olarak sınıf karşıtlığını da anlıyoruz, yani birbirine zıt çıkarları olan
ekonomik grupların varlığını anlıyoruz. Belli bir sınıflı toplum hiç
de sömürülen ve sömüren olmak üzere iki sınıfla sınırlı olmak zorunda değildir. Daha fazla sınıf da olabilir, üstelik genellikle olur
da. Ama karşıtlık ilişkisi yüzünden sömürenle sömürülenin rolü belirleyicidir. Demek ki sınıf karşıtlığı –bu vurgu önemli- belli bir sınıflı
toplumda birbirine zıt ekonomik çıkarları olan sınıfların bulunduğunu gösterir ve son tahlil de üretimde, mübadelede ve geri
kalan toplumsal hayatın kendisinde birbirine zıt işlevler veya roller
anlamına gelir.
Demek ki sınıf karşıtlığı nesnel, gerçek, insan bilinci veya
onayından bağımsız bir şeydir. Tıpkı pozitif ve negatif elektrik arasındaki karşıtlık gibi nesneldir. Bu son karşıtlık da elektrik parçacıkların pozitif mi, negatif mi olduklarını bilip bilmemelerine bağlı
değildir. İnsanların bu karşıtlığı gözlemleyip gözlemlemediklerine
de bağlı değildir.
Sınıf çıkarlarının karşıtlığı, yani sınıf karşıtlığı zorunlu olarak

sınıf mücadelesini doğurur. Demek ki sınıf mücadelesi eyleme dökülen sınıf karşıtlığından başka bir şey değildir; süreç içindeki sınıf
karşıtlığı sınıf mücadelesidir. Sınıf mücadelesi bir sınıflı toplumun
varoluş veya yaşam tarzıdır. Nasıl ki hareket olmadan, moleküler
ısı titreşimleri olmadan madde zihinde canlandırılamıyorsa, sınıf
mücadelesi olmadan da sınıflı toplum zihinde canlandırılamaz.
Demek ki sınıf mücadelesi Karl Marx'ın icadı değildir. Bir kere,
tarihte sınıfların ve sınıf mücadelelerinin olduğunu ilk keşfeden ne
Karl Marx, ne de Friedrich Engels'ti, bu keşif onlardan önce yapılmıştı. Marx ile Engels'in ortaya koyduğu şey sınıfların ve sınıf mücadelelerinin varlığı değil, sınıflı toplum tarihinin seyri açısından
sınıf mücadelesinin temel önemiydi. Sınıfların doğuşundan bu
yana bütün bir tarihin anahtarının sınıf mücadelesi olduğunu görmüşlerdi. Teorinin yeni olan yanı da buydu. İkincisi, Marx ile Engels'ten önce sınıf mücadelesinin olmadığı, sınıf mücadelesini
onların kışkırttığı fikri gülünçtür. Sınıf mücadeleleri sınıflı toplumlar
kadar eskidir. Karl Marx ile Friedrich Engels daha doğmadan binlerce yıl önce sınıf mücadelesi vardı. Marx ile Engels' in bu açıdan
yenilikleri, işçi sınıfının ve diğer sömürülen sınıfların çıkarlarını
açıkça anlamasını, kendi çıkarlarının sömüren sınıfın çıkarlarıyla
çatıştığını görmesini sağlayarak işçilerin sınıf mücadelesine planlama, bilinç ve örgütlülük getirmiş olmalarıdır. Komünistlerle sosyalistlerin sınıf mücadelesiyle ilişkilerinden söz ediliyorsa, sınıf
mücadelesinin belli bir biçiminden ve içeriğinden, yani sınıf mücadelesinin ilkel, örgütsüz biçimlerinin tersine üstün, bilinçli, örgütlü mücadeleden bahsediliyor demektir.
Sınıf mücadelesi çok farklı biçimlerde yaşanır. Bu mücadele
biçimleri maddenin hareket biçimleri kadar çeşitlilik arz eder… Bir
parça buzu düşünelim. Moleküller düşük sıcaklıkta yavaş, yüksek
sıcaklıkta da daha hızlı hareket edecektir. Belli sıcaklık ve basınç
düzeylerinde buzun durumu değişir, sıvı ya da gaz haline gelir.
Hareket biçimleri de çok çeşitli olabilir. Mekanik hareket, ısı hareketi, kimyasal hareket gibi hareketlerden söz ediyoruz. Mekanik
hareket içinde tekrar derece ayrımları yapıyoruz: hızlı hareket,
yavaş hareket veya hareketsizlik…
Nasıl ki burada çeşitli biçimler ve dereceler varsa, sınıf mücadelesinin de çeşitli biçimleri vardır. İşçi sınıfının sınıf mücadelesinin çeşitli biçimlerine birkaç örnek verelim. İşçi sınıfının henüz
yeni yeni gelişmekte olan kapitalizm koşullarındaki baskıya karşı
isyan ettiği sınıf mücadelesinin en ilkel biçimi makineleri kıran Ludistlerin hareketiydi: Makinelerin kırılmasının yanı sıra sabotajlar
yapıldı, fabrikatörlerin evleri yakıldı, vs. Bütün bu eylemler hareketin ilk biçimiydi. Ardından tek başına grev, fabrikada grev, bir
endüstri dalında grev, tüm endüstrilerin bir yerdeki grevi ve grevin
en gelişmiş şekli olan politik veya ekonomik genel grev gibi mücadele biçimleri geldi. Ayrıca bir de politik alanda sürüp giden sınıf
mücadelesi vardır: Sözlü ve yazılı ajitasyon ve propaganda, seçim
mücadelesi, protesto gösterileri… Sonunda mücadele silahlı mücadelenin farklı biçimlerine bürünür: gerilla mücadelesi, silahlı

Devamı 7. sayfada

Önceki bölümde sınıfları ele almıştık. Bu bölümde sınıf mücadelesini ve tarih teorisi bakış açısından bu mücadelenin önemine
değineceğiz. Daha önce belirttiğimiz gibi sınıfsal yapı toplumsal
işbölümünden kaynaklanıyordu. Ancak her toplumsal işbölümü ile
sınıfsal yapı çakışmaz. Örneğin Avustralya yerlilerinde işbölümü
vardır, ama sınıf yoktur. Kuşkusuz dışarıdan işgücü çalıştırmayan
bir çiftçi ailesinde işbölümü vardır, ama bir çiftçi ailesi içindeki işbölümü farkları kuşkusuz sınıf farkları değildir. Ancak işbölümü zorunlu ihtiyacın ötesinde sürekli bir artı-ürün üretilmesine
yaradığında ve toplumsal grup veya gruplar başka bir grubun artı
ürününe düzenli olarak tamamen veya kısmen el koyduğunda sınıflar ortaya çıktı. Toplumun bir bölümünün bir başka bölümünce
ekonomik olarak sömürülmesi sınıfsal yapının temelidir. Nadiren
ve düzensiz bir biçimde komünistçe üretim yapılan bir toplumun
bir başka toplum tarafından sömürüldüğü de olur. Bu durum da,
aynı toplum içinde sömürünün ve sınıfsal yapının en önemli çıkış
noktasıdır aslında.
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ayaklanma, devrimci savaş, vs. Bu mücadele biçimlerinin her birinin kendi bölümlenmeleri, evreleri, alt türleri vardır. Sınıf mücadelesinde barış anlaşmalarının yapılması, araya duraklamaların
girmesi olağandır, bunlar sınıf mücadelesinin sınıflı toplumda sürekli bir fenomen olduğu gerçeğini değiştirmez. Sürekli çatışma
yok diye savaşın savaşlığı ortadan kalkmaz - ileri adımlar atılır,
çatışmalara ara verilir, ateşkesler yapılır, vs. Bu durum mücadelenin bütünsel, içsel bağlantılara sahip bir eylem olmasını önlemez.
Aynı şey sınıf mücadelesi için de geçerlidir. Yalnızca çeşitli biçimler ve alt türlere sahip olmakla kalmaz, çeşitli dereceleri de
vardır; ateşkesler, barış anlaşmaları, vb. onu da kesintiye uğratır.
Bu kesintiler genel anlamda sınıf mücadelesinin değil, yalnızca
bazı sınıf mücadelesi biçimlerinin bir özelliğidir. Burjuvazi ile proletarya arasında bir sınıf işbirliğine prensipte taraf olan reformistler
bile sınıf mücadelesini tümüyle ortadan kaldıramaz. Onu sınırlamaya, hafifletmeye, parçalamaya uğraşırlar, özellikle de işçi sınıfının iktidar için silahlı mücadeleye geçmesini önlemeye çalışırlar;
ama bu mücadeleyi onlar da ortadan kaldıramaz.
Sınıf mücadelesinin "kabullenilmesi" veya "kabullenilmemesi"
pratikte pek bir anlam taşımaz. Mücadele biçimleri, yani bir sınıf
mücadelesinin yürütülme biçimleri keyfi değildir; sınıf mücadelesini belirleyenler, mücadele eden sınıfın kendi doğası, mücadele
edilen sınıfların doğası, iş birliği yapılan sınıfların doğası, başka
bir deyişle bütün sınıfların karşılıklı ilişkisi ve olgunluk derecesinin
tamamıdır. Örneklersek: Grev, işçi sınıfının mücadelesinin doğal
bir biçimidir, çünkü bu sınıfın üretimdeki rolüne karşılık gelir. Diğer
yandan, iktidarı elde etmek için feodal sınıfla mücadele eden burjuvazinin silahları arasında grev asla olmamıştır. Burjuvazi, iktidar
için feodalizme karşı mücadele ederken hazırlık aşamasında çok
başka araçlar kullandı, özellikle de vergi vermeyi reddetme gibi
yollara başvurdu. Burjuvazi, feodal sınıflardan veya mutlak monarşiden belli hakları satın almak veya elde etmek için para kaynaklarını kullandı. Demek ki burjuvazi, proletarya, feodal sınıf ve
köylü sınıfı gibi sınıfların mücadele biçimleri keyfi değildir; her bir
sınıfın ekonomik ve toplumsal rolüne, ayrıca bütün diğer sınıfla
da ilişkilerine bağlıdır.

Sınıf mücadelesinin biçimleri kadar içeriği veya nesneleri de
türlü türlüdür. İçerik ekonomik, politik, kültürel ya da başka türlerde
olabilir. Ücret artışı veya çalışma koşullarının iyileştirilmesi için de
mücadele veriliyor olabilir, başka bir deyişle içerik ekonomik olabilir. Bir milletvekili veya bir devlet başkanı için seçim mücadelesi
olabilir, yani politik içerikli olabilir. Okulların iyileştirilmesi mücadelesi kültürel bir içerik taşır, ordunun düzenlenmesi politik-askeri
bir içeriğe sahiptir, belli bir felsefe konusunda tartışma kültürel-

düşünsel bir içerik demektir. Bu nedenle sınıf mücadelesinin temelinde çeşitli içerikler veya nesneler olabilir, mücadelede bunlar
hedef alınıyor, amaçlanıyor olabilir. Şunu da belirtelim ki, bu içerikleri belirleyen şey, tıpkı mücadelenin biçimlerinde olduğu gibi
sınıfın doğasıdır. Feodalizmle mücadele eden burjuvazi, işçi sınıfının burjuvaziyle mücadelesinde veya köylülerin feodalizmle
mücadelesindekinden farklı içeriklere sahip olacaktır.
Sınıf karşıtlığı sınıf mücadelesini, sınıf mücadelesi de belli bir
seviyede sınıf bilincini veya sınıf ideolojisini üretir.
Sınıf bilinci ve sınıf ideolojisi, sınıf mücadelesine tepki verir…
ÖYLEYSE SINIF BİLİNCİ NEDİR?
Sınıf bilinci, öncelikle, bir sınıfın üyelerinin çıkar ortaklığının
ve sınıfsal konumunun bilincidir; ikincisi de, bu sınıfın çıkarlarının
başka bir sınıfın çıkarlarıyla karşıtlığının bilincidir (bu bilinç birincisiyle bağlantılıdır). Şöyle diyebiliriz: Tüm işçilerin ortak çıkarları
olduğu ya da tüm küçük çiftçilerin ortak çıkarları olduğu bilinci,
yani ezilen ve sömürülen sınıfların sahip olduğu bilinç en başından itibaren mevcut değildir. Bu bilinç ancak mücadeleyle birlikte
ortaya çıkar. Ezilen, sömürülen sınıfların sınıf mücadelesi
başlangıçta plansız, içgüdüsel bir şekilde, ortak bir bilinç olmadan
yürütülür. Mücadelede etkisini gösteren sınıf karşıtlığı, önce ezilen
sınıfın ezen sınıfla karşıtlığı bilincini, ardından ezilen sınıfın veya
sınıfların ortak çıkarı olduğu bilincini üretir. Bu şaşırtıcı değildir
çünkü sömürülen veya ezilen sınıflar yalnızca şiddetle değil,
düşünsel güçle, yani egemen sınıfın fikirleri benimsettirilerek yönetilirler. Sınıf bilinci ilk önce mücadelede gelişir, sonra yine mücadele sırasında gittikçe berraklaşır ve keskinleşir; diğer yandan
bu bilinç sınıfın giderek daha büyük bir bölümüne yayılır. Başlangıçta, bir sınıfın üyelerinin ortak çıkarları olduğunu küçük bir azınlık
anlar. Yavaş yavaş bu sınıf bilinci açık seçik bir hale gelir. Bir sınıfın en aydınlanmış kesimlerini bir araya getirecek özel organlara
ihtiyaç duyulur. Bu ortak sınıfsal çıkarlardan siyasi parti olarak bildiğimiz yapılar doğar. Siyasi partilere üye olan kesim, özellikle
berrak bir bilince sahip olan, bu sayede sınıfın durumunu ve görevlerini tanımlayan, sınıf mücadelesini planlı, bilinçli ve örgütlü
bir biçimde sürdüren kesimdir.
Sınıf bilinci bir sınıfın çıkarlarını az çok doğru veya yanlış bir
biçimde yansıtabilir. Bu nedenle, akıl karışıklığı yaratmak istemiyorsak sınıf bilincinin DAR anlamı ile GENİŞ anlamı arasında
ayrım yapmalıyız. Geniş anlamdaki sınıf bilinci, sınıfın çıkarları
ve konumu hakkındaki gerek yanlış gerekse doğru bilinci kapsar.
Bunun için sınıf ideolojisi terimi de kullanılır, yani bir sınıfın çıkarları, vs. hakkındaki doğru ve yanlış tüm fikirleri. Dar anlamdaysa
sınıf bilinci derken doğru sınıf bilincini, bir sınıfın çıkarlarının ve
konumunun doğru biçimde kavranmasını kast ediyoruz. İşçi sınıfında sınıf bilinci işte bu anlamda kullanılır. Az çok sınıf bilinci olan
işçilerden söz edildiğinde, bu işçilerin işçi sınıfının çıkarlarının birliğini, aynılığını ve burjuvazinin çıkarlarıyla ilkesel karşıtlığını anladıkları kast edilir.
Yanlış sınıf bilincine sınıf yanılsaması da denilir, yani bir sınıfın
kendi konumu ve çıkarları hakkındaki hayalleri. Bu tür sınıf yanılsamaları, tıpkı kendisi hakkında hayaller gören bireylerin yanılsamaları kadar sık görülür. Diyalektik materyalistler bir sınıfın
gerçekte ne olduğu ile o sınıfın kendisi hakkında ne düşündüğü
veya neye inandığı arasında ayrım yapmalıdır. Bu ikisinin kesin
bir biçimde ayrı tutulması gerekir. Bu yanılsamaların en bilinen ve
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en sık rastlananlarından biri, birlikte üçüncü bir sınıfa karşı mücadele ettikleri sürece sömüren ve sömürülen sınıflar arasında çıkar
çatışması olmayacağı varsayımıdır. Burada şunu da vurgulamalıdır; sınıflar kendi kendilerini kandırmakla kalmazlar, bir sınıfın
diğer sınıfları yanıltmak, yanlış yönlendirmek için dolaşıma soktuğu yalanlar, yanlış fikirler de vardır kuşkusuz. Kendini kandırmanın bilinçli yanıltmaya dönüşmesi işten bile değildir. Bütün
egemen sınıflar, ezilen sınıfları kendi çıkarları konusunda yanıltmak amacıyla yanlış ideolojileri yaymak için belli araçlar kullanmıştır ve kullanmayı da sürdürmektedir; ama genellikle bunlara
kendileri de inanmazlar. Son tahlilde egemen sınıfların tüm basını,
edebiyatı, okulları ve benzeri kurumları yanlış ideolojiler yaymak,
ezilen sınıfların sınıf bilincini bulandırmak için kullanılan birer
araçtır. Sınıf bilincinin en yüksek derecesi, sınıf doğasının ve hareket kanunlarının diyalektik materyalizme dayanarak bilimsel olarak kavranmasıdır.
Genel olarak sınıf bilincini veya sınıf ideolojisini, hatta sınıf yanılsamalarını belirleyen şey sınıfsal konum veya sınıf aidiyetidir.
Bu önerme her bir sınıfın büyük çoğunluğu, yani sınıf ortalaması
için geçerlidir. Fizikten bir örnek vererek bu önermeyi açıklayalım..
Gazlar teorisinde bir gaz kütlesinin toplu hareketiyle ortalama bir
gaz zerresinin hareketine dair bazı yasaların ortaya atıldığını biliyorsunuz. Ama her bir gaz parçacığının hareketi hakkında açıklama yapabilecek durumda değiliz. Bu tür kanunlara ortalama
veya statik kanunları denir. Benzer bir durum, her bir küçük atom
parçacığının hareketi izlenemese de, atomların en küçük parçalarının ortalama davranışı hakkındaki teori için de geçerlidir. Toplumsal alandaki kanunların da benzer bir özelliği vardır. Sınıf
bilincini sınıfsal konumun belirlemesi bir sınıfın üyelerinin ortalaması için, bir kolektivite olarak sınıf için geçerlidir. Bu durum bir
sınıfın tek tek üyelerinin -aşağıya ya da yukarıya doğru- bir başka
sınıfa geçmesini ya da bir başka sınıfın bilincini almasını önlemez.
Diyalektik-materyalist dünya görüşünün kurucuları olan Marx ile
Engels'i örnek verebiliriz. Marx ile Engels burjuva sınıfındandı ve
işçi sınıfının temsilcileri oldular. Sınıf bilinçlerini değiştirdiler; bilimsel sosyalizmi geliştirdiler ve yıllar boyunca işçi sınıfı mücadelesine önderlik ettiler, yani bir sınıftan diğerine geçtiler. Tersi de
olabilir, işçiler burjuvazi safına geçerler, yani proleter değil burjuva
sınıf bilinci geliştirirler ve bu sınıf bilincinin propagandacıları haline
gelirler. Ama bu tekil vakalar genel kanunu ortadan kaldırmaz. Aksine, nasıl ki rastlantılar ya da tekil sapmalar genel düzenliliğin bir
parçasıysa, bu vakalar da genel kanunun parçasıdır. Bireylerin bir
sınıftan diğerine geçmesi çoğu zaman devrimin dönüm noktalarında, örneğin burjuva devriminin proletarya devrimine dönüştüğü
kriz anlarında gerçekleşir. Marx ve Engels için bu durum geçerlidir,
Rus devrimi tarihi için de geçerlidir, en nihayetinde savaştan sonraki devrimci hareketler tarihi için de geçerlidir.
Sınıflar, belli bir sınıflı toplumdaki tek gruplaşma türü değildir;
sınıf gruplaşmaları dışında sayısız başka gruplaşma daha vardır.
Örneğin, meslek gruplarını, dini grupları, eğitim derecesine, ırka,
ulusal aidiyete bağlı diğer grupları da anımsayalım. Bu gruplar
arasında ırk ve ulusal aidiyet grupları çok önemlidir ve bunlar belli
tarih teorilerinin çıkış noktası haline getirilmiştir. İnsanlığın ırk aidiyetinin belirleyici olduğu iddiasında bir tarih teorisi vardır. Tarihsel materyalizm sınıf gruplarının yanında sayısız başka
gruplaşmaların öteden beri var olduğunu inkar etmez. Ama sınıf
gruplarının sınıflı toplumların tarihinin seyri için önemli olduğunu
ve ulusal, dini vs. grupların da ikinci sırada olduğunu iddia eder. (
Bu alan başka bir yazının konusu olabilir.)
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Son olarak tarih teorisinde büyük bir rol oynayan iki kavramı
ele alalım: DEVRİM ve EVRİM. Bu iki kavram arasındaki ilişki
ancak diyalektik olarak kavrandığında anlaşılır, başka bir deyişle
bu iki kavramın, yani devrimle evrimin bir karşıtlık oluşturdukları
ve aynı zamanda da bir oldukları kavranırsa aralarındaki ilişki ortaya çıkarılabilir. Devrim, sınıflar arasındaki iktidar ilişkilerinin temelden değişmesi, o ana kadar egemen olan sınıfın devrilip
yerine o ana kadar ezilen bir sınıfın geçmesidir. Bir üretim biçiminin bir başka üretim biçimine dönüşmesi sınıflı toplumlarda politik
ve sosyal devrimler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir devrimin dışarıdan görünen özelliği anilik ve şiddettir; ama tersi, yani her şiddetli
veya ani eylemin devrimci bir olay olduğu söylenemez. Devrim,
sınıflar arasındaki iktidar ilişkisinin kökten değişimi demektir.
Mevcut temel toplumsal çelişkileri, sınıf karşıtlıklarını şiddetle
çözer. Sınıf ilişkileri tarihinde diyalektik veya ilerletici faktördür.
Şimdi de ikinci kavrama, yani evrime veya gelişmeye değinelim. Evrim, sınıfların belli bir iktidar ilişkisi içindeki toplumsal gelişmesini tanımlar. Devrim ile evrimin sınıflı toplum içindeki ilişkisi
şöyledir: Devrim tamamlanmış bir evrimin özünü alır; evrim veya
gelişme devrimi hazırlar; diğer yandan da gerçekleşen her devrim,
sınıfların belli temel iktidar ilişkilerindeki dönüşüm yeni bir evrime
yol açar. Devrim sınıflı toplum ilişkileri kapsamında bir toplumsal
biçimden diğerine geçiştir… Sınıflı toplum koşullarında bir toplumsal biçimden diğerine geçiş devrimle olur, ama her durumda,
başka bir deyişle sınıflı toplumun olmadığı durumda bu doğru
değildir. Sınıflı toplum doğmadan önce, toplumsal bir devrim gerçekleştirmeden birbirinin yerine geçen bir dizi toplumsal biçim olmuştur. Diğer yandan, mevcut sınıflı toplum ortadan kalktıktan
sonra, devrim şeklinde gerçekleşmeyecek bir toplumsal gelişme
olacaktır.
(KAYNAK:1927 yılında Moskova Üniversitesinde çeşitli ülkelerden gelen bir gurup militana Alman komünist A. Thalheimer Diyalektik Materyalizm dersleri verir. Yazı bu derslere sadık kalınarak
düzenlenmiştir.)
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Dört bölüm halinde sunmaya çalıştığımız Diyalektik ve Tarihi Materyalizm konusunu burada bitiriyoruz. Başlığa ilişkin
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