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HalkKavramıHalkçılıkMarksizm

Giriş

Düzencephesininneredeysetüm temsilcilerindenkendisiniMarksist,

Kemalistolaraktanımlayangenişbiryelpazesiyasaldoktorinlerinin

merkezine"Halk"kavramınıkoyar.Türkiyekapitalizmininkurucusiyasal

öznesivesermayedevletininresmiideolojisiKemalizminilkelerinden

biride"Halkçılıktır"

Düzencephesininmilliyetçimuhafazakarkanadıhalkkavramınaalternatif

olarakmilletkavramınıkullanmaktadır.Düzencephesininmilliyetçi

muhafazakarkanadıkendisiyasalgeleneklerininiktidarlarını"Milletin

iktidarı"olaraktanımlar.AynışekildeCHP'deiktidardaolduğudönemlerde

kendiiktidarını"Halkİktidarı"olaraktanımlamaktangeridurmaz.CHP

seçim dönemlerindekendiiktidarınınhalkiktidarıolacağının

propogandasınısürekliolarakyapmaktadır.Sosyalistsolundaönemlibir

kısmınınprogramındahalkiktidarı,halkdevrimi,demokratikhalkdevrimi

gibikavramlarıkullanır.Türkiyekapitalizmininkurucupartisinden,onu

silahlımücadeleyleyıkarakdevrim yapmaiddiasındaolansosyalistlere

kadarçokgenişbiryelpaze"Halkiktidarı""Halkdevrimi"kavramında

ortaklaşmaktadır.Pekinasıloluyordabukadaruçakımlarsiyasal

hedefleriniaynıkavram üzerindentanımlayabilmektedirler.Bu

broşürümüzdekavramlarınnedenönemliolduğunu,sınıfsalbirnetliğe

sahipolmayanmuğlakkavramlarınişçisınıfınınmücadelesindenasıl

tahribatlarayolaçtığınımercekaltınaalacağız.Halk,halkçılık

kavramlarınıntarihselevriminielealıpMarksistsaflaranasılgirdiğinive

sonuçlarınınnelerolduğunuirdeleyeceğiz.Broşürümüzünsonbölümünde

iseHalkdevrimiileproleterdünyadevrimiarasındakikeskinayrılıkları

devrimcimarksizminsönmeyenışığındasomutlayacağız.

KavramlarNiçinÖnemlidir?

Kavramlarönemlidir;çünkütüm tanımlamalarıntemelikavramlara

dayanmaktadır.Kavramlarnesnelerinzihindekitasrımıdır.Terim ise

kavramlarındilileifadesidir.Kavram birnesneyi,terim isekavramı
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göstermektedir.Mantıkbilimiherkavramı"NelikveGerçeklik"olarakele

alır.Nelik,birkavramınzihindetaşıdığıtüm anlamlarıdır.Gerçeklikisebir

kavramındünyadataşıdığısomutözellikleridir.Tüm algıoperasyonları,

ideolojiksavaşlarvekitleselpropogandalarıntemelindekavramlarvardır.

Çünkükavramlaryoluylazihinleregirişyapılmaktadır.Oyüzdendirki,

burjuvazinintüm kullandığı,ortayaattığı,yaydığıkavramlardakendi

sınıfsalçıkarlarınımerkezealanbiralgısözkonusudur.Buamacauygun

olaraktüm kavramlarısınıflarüstüelealan,bireyselliğeindirgeyen,

burjuvadevletinbekasınıgarantialtınaalanbireksendegerçekleştirir.

Sınıfsaluçurumlarıgünyüzüneçıkartankavramlardaolabildiğince

karmaşayaratmayaçalışır.Burjuvazisınıfsavaşlarınıtetikletentüm

kavramlarıniçeriğiniyaitibarsızlaştırmayaçalışıryadaanlam karmaşaları

yaratarakzihinleribulandırmayolunuseçer.Bunubirörnekleaçıklayacak

olursak,burjuvazininenbüyükkorkusuolan"Devrim"sözcüğüyıllarca

krimanelizeedilerek,itibarsızlaştırılmayaçalıştı,buradanistediğisonucu

alamayıncabukezkavram karmaşasıyolunagitti.Burjuvapartiler

getirdikleriheryenidüzenlemeyi"Devrim"olaraksundu.Kapitalist

işletmelerpiyasayasürdükleriheryeniürünükendisektöründe

gerçekleştirdikleri"Devrim"olaraklanseetmektengeridurmadı.Bunu

yaparkentekamacıvardı"Devrim"sözcüğününzihindeuyandırdığıanlamı

deformeetmekti.İşçisınıfınınmücadelesindekullanılacakkavramlaro

kavramlarayüklenilecekanlamlarvekavramlardançıkarılacaksiyasal

sonuçlarçokönemlidir.Unutulmamasıgerekengerçeklikşudurki;

kavramlarsaltentellektüel,akademiktartışmakonularıdeğildir.

Kavramlarzihinlerehitapetmearacıdır.Oyüzdendirkiişçisınıfının

mücadelesindekullanılacaktüm kavramlarsınıfsalberraklığasahip

olmaklabirliktehiçbiranlam karmaşasınayervermeyeceknitelikteolmak

zorundadır.Çünkükavramlarideolojiksavaşlarıntemelsilahlarıdır.

HalkKavramıNedir

Halkkavramısınıflarıbarıştıran,sınıfsavaşlarınıdizginleyen,yaşanılan

coğrafyaveülkesınırlarınahapsedilip,oülkedeyaşıyantüm sınıflarla

birlikte,ülkemenfaatleriiçinseferberolmayıteşvikeden,sınıflarüstüve

milliyetçiögelerbarındıranbirkavram olarakegemenlertarafındansürekli
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olaraküretilmektedir.HalkkavramıSosyalBilimlerde,Tarihte,Felsefe,

Sosyolojidefarklıtanımlarıvardır.Amahepsinindeanahattıaynızeminde

düğümlenmektedir.Buzeminsınıflarınbarışıveulusalcıbirperspektif

taşımaktadır.

SosyalBilimlerTerimiolarakHalk:Birülkedeyaşıyan,oülkeyibilen,

geleceğinioülkeyebağlamış,oülkeyivatanbileninsantopluluğudur.

TarihTerimiOlarakHalk:Aynıülkedeyaşıyanveoülkeninyurttaşıolan

insanlartopluluğudur.

FelsefeSosyolojiTerimiOlarakHalk:Birülkedeyaşıyan,ortakbirkültüre

veyaşam geçmişinesahipolaninsanlarınbütünüdür.

Aynıülkedeyaşıyan,aynıuyruktanolaninsantopluluğudur.

Devletinüzerindeegemenlikhakkınıkullanıpyönettiğiinsanlardır.

TDK:Aynıülkedeyaşıyanveoülkeninyurttaşlarıolaninsanlar

topluluğudur.Tüm tanımlarınbirleştiğiortaknokta,birülkedeveyabir

coğrafyadayaşıyantüm insanlarıntoplamıolduğudur.Sınıflarüstübiralgı

yaratanbukavramınsiyasalpratiktekikarşılığışudur:Farklısosyal

sınıflaramensupvedoğasıgereğifarklıçıkarlarıolaninsanlarıülke,millet,

vatangibiulusalcıtemelleredayananaidiyetlerleaynıpotadaeritmek,işçi

sınıfıyladiğersınıflarıbarıştıranbirkavram olmaözelliğitaşımaktadır.

Burjuvazikendiçıkarlarınıherzamantüm toplumunçıkarlarıolaraksunar.

"Buülkehepimizin,başkaülkeyok""Aynıgemideyiz","Ülkeçıkarlarıiçin

birlikolmalıyız"gibişöylemlerletüm sınıflarıaynıtorbanıniçinesokarak,

düzeniçerisinehapsetmektedir.Halkkavramınınsınıfmücadelesine

verdiğienbüyüktahribat,sınıfkörlüğüyaratması,işçisınıfınındevrimci

potansiyeliniburjuvaziyleittifakayöneltmesiherdurumdaenternasyonal

değilulusalzemindedüşünmeyeteşviketmesidir.Halkkavramıhangi

amaçlakullanılırsakullanılsın,nekadarradikalşöylem vepratikleresahip

olursaolsunsontahlildesınıfuzlaşmacılığınaveulusalcılıkperspektifine

sahipolduğuiçinişçisınıfınınkurtuluşunafaydasıolmayanantimarksist

birterimdir.



5

HalkKavramıNedenProblemlidir

Burjuvazininhalkkavramınahangianlamlarıyüklediğivebundakisiyasal

amaçlarınışimdiyedekaçıkladık.PekikendisineSosyalist,Marksist,

Komünistdiyenlerinönemlibirkesmininprogramlarında"Halkdevrimi,

demokratikhalkiktidarı,halkcephesi"gibiteorikönermelerbulunmaktadır.

ButeorikönermelerinMarksizmlebağdaştığınıhattaMarksizmekatkı

sağladığıönesürülmektedir.Halkileişçisınıfıarasındabirfark

olmadığının,işçisınıfınındahalkıniçindeolduğunun,bukavramındaha

genişyığınlarahitapettiğigerekçesiöneçıkartılmaktadır.Peki"Halk

Devrimi"kavramıburadaiddiaedildiğikadarmasum birkavram mıdır?

Lenin“halk”tabirininbumuğlâkniteliğikonusundaşöyleder:

MarxveEngels,sınıfayrımlarınıunutmaeğilimigösterenve

genelolaraküreticilerden,halktanyadaemekçihalktan

bahsedenkişilerekesinolarakkarşıçıkmışlardı.MarxveEngels’i

okumuşbiri,bütünbueserlerde,herhangibirayrım yapmaksızın

üreticilerden,halktanyadaemekçihalktanbahsedenlerinsürekli

olarakalayaalındığınıhatırlayacaktır.Genelolarakemekçihalk

yadaişçilerdiyebirşeyyoktur;yaüretim araçlarınasahipolan

vezihniyetiyadaalışkanlıklarıbakımındankapitalistolan–ve

başkatürlüsüdemümkünolmayan–küçükmülksahiplerivardır

yadatümüylefarklıbirzihniyetesahipolanücretliişçiler,

kapitalistlerleuzlaşmazbirkarşıtlıkiçindeolanveonlarakarşı

mücadeledesaftutanbüyüksanayidekiücretliişçilervardır.[1]

Dolayısıyla“halk”devrimiadıaltındayenibirteorigeliştirdiğini

iddiaedenkesimlerin,öncelikleLenin’leyüzleşmelerişarttır.

ElbetteLeninsonrasındayenibirteorigeliştirilebilir,amabu

“yeni”teorininLenin’inveMarksizminkurucularının

söyledikleriyleilişkisiaçıklanmadanbuteoriyeMarksizm

çerçevesindemeşruiyetkazandırılamaz.
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Lenin’de“halkdevrimi”konusundadestekleyicikanıtbulmanın

güçlüğü,butabirinLenin’inyaşadığıdönemdehiçbirMarksist

tarafındansavunulmamışolmasından,hattâsavunulmaya

cesaretedilememişolmasındankaynaklanmaktadır.Buyüzden

Leninbukonudaçokfazlaşeyyazmamıştır.Ama“halk”tabiriher

türlüpopülistindilindeolduğundan,Leninbunailişkinolarak

yukarıdadagörüldüğüüzerebirçokşeyyazmıştır.Bunlarınhepsi

de“halk”tabirininaldatmacalıniteliğinevurguyapar:Farklı

sınıflaramensupvedolayısıylafarklıçıkarlarıolankişileritekbir

torbanıniçinesıkıştırırveçıkarlarınınortakolduğuyanılsamasını

uyandırır,böyleceişçisınıfınıdiğersınıflardanunsurlaraeşitler.

Oysaişçisınıfınıntoplum içindekirolüböylebireşitliğeizin

vermez.Leninbudurumuşöyleaçıklar:"Birkapitalistülkede

proletaryanıngücü,toplam nüfusiçindekisayısaloranındançok

dahafazladır.Bununnedenikapitalizmintüm ekonomik

sistemininkalbinevesinirsistemineproletaryanınegemen

olmasıveayrıcakapitalizm koşullarındaemekçikitlelerinezici

çoğunluğunungerçekçıkarlarınıekonomikvesiyasiaçıdan

proletaryanınifadeetmesidir.Bunedenle,proletarya,nüfusun

azınlığınıoluşturduğundabile(yada,proletaryanınsınıfbilinçli

vegerçektendevrimciöncüsütoplumdaazınlığıoluşturduğunda

bile)burjuvaziyialaşağıedebilirvebununardından,hiçbirzaman

peşinpeşinproletaryanınegemenliğindenyanaolduğunubeyan

etmeyen,buegemenliğinkoşullarınıveamaçlarınıanlamayanve

ancakeldeedeceğideneyimlerleproletaryadiktatörlüğünün

kaçınılmaz,gereklivemeşruolduğunainanacakolanyarı

proleterveküçükburjuvakitlelerarasındanyanınapekçok

müttefikçekebilir.[2]
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HalkDevrimiveMarksizm

Halkdevrimikavramınıkullananlarkendilerineteorikdayanak

bulmakiçinMarks,EngelsveLenin'epekbaşvurmazlar.Çünkü

buradaişlerineyarayacakherhangibirteorikdayanakyoktur.

Halkdevrimikavramı1930'larlabirlikteStalincibürokasinin

teorisyenlerininMarksistsaflarasoktuğubirkavramdır.Marksist

dünyagörüşüburjuvatarihanlayışındantamamenfarklıolarak,

tarihisınıflarınmücadelesiüzerindenyorumlayanmaddecitarih

anlayışınıbenimsemiştir.Marksistanlayışagöretarihsınıflar

mücadelesininürünüdür.Devrim isebutarihigelişmeninenüst

aşamasıdır.BunedenleMarks,Engelsdevrimlerisoyut

ilerlemelerolarakdeğil,birsınıfınbaşkabirsınıfakarşımutlak

üstünlüğünüifadeedenilerlemelerolaraktanımlamaktadır.Bu

perspektifisomutlayacakolursak;devrim toplumdaegemenolan,

miadınıdoldurmuşsınıfınekonomik,siyasitüm iktidarınınbaşka

birsınıftarafındanelindenalınarakyenibirtoplumsaldüzeninşa

edilmesiolaraktanımlayabiliriz.MarksveEngelsdevrimi

tanımlarken,devrimikimin,hangisınıflarınyaptığındanziyade

iktidarahangisınıfıntaşındığıylailgilenmektedir.Bunubir

örnekleaçıklayacakolursak,tüm Marksistler1789Fransız

Devriminiburjuvadevrimiolaraktanımlar.Budevrim eski

egemensınıfıniktidarınınilgasınıgerçekleştirmekle,burjuva

sınıfınhüküm sürdüğübirtoplumsaldüzeninşaettiler.İktidarı

alanburjuvaziydioysadevrimeaktifdestekveripsavaşan,

devrimigerçekleştirenişçiemekçilerdi.Buradakitemelanektod

devrim tanımıyapılırkenkim tarafındanyapıldığına,hangi

toplumsalkesimlertarafındangerçekleştirildiğinedeğil,siyasal

iktidarıhangisınıfınaldığınabakılmaktadır.Tüm Marksist

termilojidedevrim tanımıyapılırkenburjuvadevrimiveyaproleter
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devrim olarakkategorizeedilmektedir.Marks,Engels,Lenin'de

burjuvaveproleterdevrim dışındaayrıbirkategoriolarak"Halk

Devrimi"tanımlamasıyoktur.Halkdevrimitanımıburjuva

devrimininaltbaşlığıolarakkategorizeedilmektedir.Burada

kullanım amacı,gerçekleşenburjuvadevrimlerinintaban

desteğinesahipolupolmadığınıtanımlamakiçindir.1789

FransızDevrimiburjuvadevrimiolmaklabirliktetüm toplumsal

kesimlerdendestekaldığıiçinhalkdevrimidir.Bismark'ın

gerçekleştirdiğiAlmandevrimideburjuvadevrimidir.Fakat

tepedeninmecibirmetotkullanıldığıvehalkkesimleribusüreçte

aktifbirözneolmadığıiçinhalkdevrimideğildir.Sözünkısası

StalincibürokasininSSCB'yeveKomünistEnternasyonal'ehakim

olanakadar,tüm marksistgelenekdevrimlerikategorizeederken

burjuvadevrimiveproleterdevrim olaraktanımlamıştır."Halk

Devrimi"niayrıbirdevrim modeliolaraktanımlamaklabirlikte,

burjuvadevrimlerinikendiiçindekategorizeetmekiçin

kullandıklarıtanım olmuşturyalnızca.

HalkDevrimiTanımıMarksistSaflaraNasılGirdi?

Marksizminönderleri“halk”ve“halkdevrimi”gibisınıfişbirlikçi

tabirlerdenuzakdurmuşlardı.1930’laragelenekadarkendini

Marksistdiyetanımlayansosyalistler“işçidevrimi”yadaaynı

anlamagelmeküzere,“proleterdevrimi”tabirinikullanmışlar,

bununharicindebirdevrim tanımıyaptıklarında,burjuva-

demokratikdevrimden(yadabununçeşidiolduğunuaçıkça

belirttikleridevrimlerden)bahsetmişlerdi.ÖrneğinBolşevikler,

Rusyagibidevriminacilniteliğibakımındanburjuva-demokratik

nitelikteolduğubirülkede,emekçikitleleri“halkdevrimi”gibibir

tabirleuyutmayaçalışmakyerine,gerçeğinetbirşekildeortaya

koymuşlardı.1930’laragelindiğindeysedurum değişmişveo
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tarihtensonrakendisiniMarksistolarakadlandırankesimler

arasında(StalinistlerveTroçkistler)butabirüzerindendebir

ayrışmaolmuştur.Aslında“halkdevrimi”tabiri1920’lerinikinci

yarısındahazırlanmışbirzeminüzerindeyükselir.Buteori,

Marksizm açısındantamamenyanlışbaşkabirteorinindoğrudan

sonucuolarakgörülmelidir:“Tekülkedesosyalizm”teorisi.

BolşeviklerRusya’dakidevrimiilkandanitibarenuluslararasıbir

meseleolarakgörmüş,sosyalizmindünyaçapındakurulabilecek

veöncelikledeüretim araçlarınınveproletaryanıngelişkin

olduğuülkelertarafındanbaşıçekilecekbirmücadeleolduğuna

inandıklarından,Rusya’dakidevrimiAvrupadevriminebir

başlangıçolarakgörmüşlerdi.ÖrneğinLenindevrimdenhemen

sonraçoknetbirifadeyle,“Rusya’dabaşlayansosyalistdevrim,

sosyalistdünyadevrimininyalnızcabaşlangıcıdır”diyeyazıyordu.

KezaOcak1918’dekiSovyetlerKongresi’ndeaynıgörüşünü

tekrarlıyordu:“Bizegörevimizinzorluklarıanlatıldığında,

sosyalizminzaferininancakdünyaölçeğindemümkünolduğu

söylendiğinde,bizbunuyalnızca,burjuvazininveonungönüllüya

dagönülsüzyandaşlarınınreddedilemezbirgerçeğiçarpıtma

girişimiolarak,özellikleumutsuzbirgirişim olarakgörüyoruz.

Elbettesosyalizmintekülkedenihaizaferiolanaksızdır.”Aynı

vurguyuDördüncüKongre’dedeyapmıştı:“Tarihselkoşulların

özgülbirbirleşimindenötürüuluslararasısosyalistdevrim

bayrağınıyükseltmeonurunukabuledebilmişbirhalkız.Bu

bayrağıngüçsüzellerdeolduğunungayetfarkındayım yoldaşlar.

Benbunuzatenbirkaçkezaçıkçasöyledim.Tüm ileriülkelerin

işçileriimdadımızayetişmediğitakdirdeengeriülkeninişçileri

bubayrağıyukarıdatutamayacaklardır.”[3]Leniniktidarda

olduğualtıyılboyuncaMarksizminbutemeldoğrusunu

tekrarlamaktangeridurmadıvediğerBolşeviklerdeaynıdoğruyu
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sahiplendiler.FakatLenin’inölümününardındanbuteoribir

kenaraatıldıveStalinyavaşamaeminadımlarla,Sovyetler

Birliği’ndekibürokratikiktidarınınteorikifadesiolan“tekülkede

sosyalizm”teorisiniyaydı.Nihayet1928yılındabuteoritüm

Stalinistpartilertarafındananadoktorinhalinegetirildi.Buteori

özündetekbirşeyianlatıyordu:Diğerülkelerdekimücadeleler

SovyetRusya’nın,dahadoğrusuişçiiktidarınıgaspetmişolan

Sovyetbürokrasisininçıkarlarınatabidir.Eğergüncelkonjonktür

diğerülkelerdedevrimdenziyadeoülkeburjuvazisiyleişbirliğini

gerektiriyorsa,oolmalıdır;başkabirşeygerekiyorsa,o

yapılmalıdır,amaSovyetiktidarıdünyadevriminedeğil,dünya

devrimiSovyetiktidarınatabidir.Budeğişiklikteorikvepratik

düzlemde“Komünist”Partilerinyönergesihalinegeldi.Aynı

şekilde,halkdevrimiteoriside,tıpkı“tekülkedesosyalizm”

teorisigibi,busüreçteveyavaşyavaşgündemesokuldu.E.H.

CarrKomintern’inAlacakaranlığıkitabında“halkdevrimi”nin

1930-35yıllarıarasındakiizinisürer.Amabutakibidahageriye

götürmekmümkündür.1925-27ÇinDevrimibu“teori”ninpratikte

ilkuygulandığıörnektir.Budevrimdeproletaryanınbağımsızsınıf

çıkarlarınıbirkenarabırakanStalinveekibi,Çin’dekiproleter

hareketiniulusalkurtuluşmücadelesiyürütenmilliyetçiküçük

burjuvaKuomintangönderliğinetabikılmıştı.Ulusalsorunsöz

konusuolduğunda,henüzbaşlangıçaşamasındabileolsa

proleterhareketininbağımsızlığınıortodoksçasavunmak

gerektiğinisöyleyenLenin’ingörüşleri,bizzatLenin’in1917’de

eskimişbirformülolaraknitelendirdiğiveantikalarmüzesine

kaldırılmasıgerektiğinisöylediği“proletaryanınveköylülüğün

devrimci-demokratikdiktatörlüğü”sloganınasığınılarakyok

sayılmıştı.Kuomintangiçindeçalışmayürütmeperspektifi

Kuomintang’atabiolmayadönüştürülmüş,bumilliyetçihareketin
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başkanıÇankayşek’eKomünistEnternasyonal’infahriüyesi

yapılmış,Çankayşekdebununkarşılığındaonbinlercekomünisti

veişçiyikatletmişti.FakatStalinyılmamış,bukezaynıhamurdan

olan“SolKuomintang”daşansınıdenemişveaynıakıbetle

buradadakarşıkarşıyagelmişti.Fakatbudönem henüzdevrim

perspektifineteorikdüzeyde“açılım”getirmeçabalarınasahne

olmadı.Lenin’ineskivemuğlâk“proletaryanınveköylülüğün

devrimci-demokratikdiktatörlüğü”formülünesığınmagirişimi

sözkonusuolsada,kavramıngeçkapitalistleşmişülkelereözgü

olduğuvurgusudavardı.Oysa“halkdevrimi”,birülkede

proletaryanınsayıcavenitelikçegüçsüzolduğutezindende

bağımsızolarak,proletaryanıngenelolarakacizliğiniverialmıştır

veyalnızcageçkapitalistülkelerdedeğil,ilerikapitalistülkelerde

dediğersınıflarlailkesizbirlikteliğivarsayar.Böylebirrevizyona

gitmekiçinbirazdahabeklemekvetedbirliilerlemekgerekiyordu.

Buyüzden1930’lardaLenin’ingölgesinesığınmaktan

vazgeçerkenönceisminsonracismindeğiştirildiğihavasıverildi.

Carr’ınyazdığınagöre,AlmanKomünistPartisi’nin(KPD)Ocak

1931’detoplananmerkezkomitetoplantısındaraportör

Thälmann,“partininanastratejiksloganı”olarakhalkdevrimi

sloganınıortayaatar(s.49).İkiaysonratoplananKomünist

EnternasyonalYürütmeKurulu(KEYK)onbirincitoplantısındabu

slogankabuledilirveböyleceStalinistharekettegenelgeçerbir

statüeldeeder.Almanpartisininbuteoriyiortayaatarken

Stalinistbürokrasidenbağımsızhareketettiğinidüşünmek

zordur.Neticedebudönemegelindiğinde,Stalinistbürokrasinin

Komintern’dekihâkimiyetimutlakdüzeydeydi.Buradakritikolan

husus,“halkdevrimi”ninişçidevrimindenfarklıbiriçeriğesahip

olmadığınıniddiaedilmesidir.Bunagöre,halkdevrimi“yalnızca

sosyalistproleterdevriminineşanlamlısı”ydı;halkdevrimi
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“proletaryanınhegemonyasıaltındagerçekbirhalkdevrimi”ydi

(a.g.e.).Amagerçekamacın(işçidevriminibaşkabaharlara

ertelemek)neolduğunadairipuçlarıdayokdeğildi.Örneğin

KEYKtoplantısındakonuşanAlmandelegehalkdevrimi

sloganını“VersayveYoungkampanyalarındankurtulma

kampanyasıylaveKPD’yeküçükburjuvaziyikazanmaçağrısıyla

ilişkilendirmişti.”(s.54)Bubeyanaodaklanarak,“halkdevrimi”

sloganınınnedensınıfişbirlikçibirsloganolduğunugörmek

mümkündür,zirabubilinçsiz“itiraf”tahalkdevrimisloganının

burjuvaziyiveküçükburjuvaziyi“devrim”ekazanmaarzusu

taşıdığıolabildiğinceaçıkbirşekildebelirtilmektedir;burjuvaziyi

devrime“kazanmak”tümdenyenibiricatken,küçükburjuvaziyi

devrimekazanmakisebaşvurulanyöntem bakımındanyeniydi.

VersayAntlaşmasıAlmanya’nınvarlığınıfiilenolanaksızlaştıran

emperyalistbiryağmaantlaşmasıydı.BunedenleAlmanyaiçinde

çokgenişkesimlerdentepkitoplamıştı.Öyleki1920’lerin

başındaAlmankomünistleriiçindebellibirkesim debudalgaya

kapılmışvebiremperyalistantlaşmayaişçisınıfınındevrimci

karşıçıkışıileküçükburjuvakarşıçıkışarasındakiçizgiyi

silikleştirmişlerdi.Leninbuyanlışailişkinolarak“Sol”Komünizm

kitabındaşöyleyazıyordu:"Alman“solcularının”kuşkuyayer

bırakmayanhatalarındanbiride,VersayAntlaşması’nıtanımayı

kesinliklereddetmeleridir.MevcutdurumdaAlmankomünistleri,

komünizm Almanya’dazafereulaştığıtakdirdeVersay

Antlaşması’nıkesinliklereddedeceklerinivaatederekellerini

kollarınıbağlamamalıdırlar.VersayAntlaşması’nıişimize

yarayacakşekildereddetmeolanağı,Sovyethareketininyalnızca

Almanya’dakideğil,aynızamandauluslararasıalandaki

başarılarınabağlıdır.Emperyalizm tarafındanezilen,

emperyalizminboyunduruğualtındayaşamayaitilendiğer
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ülkelerinkurtuluşusorunundanönce,VersayAntlaşması’ndan

kurtulmasorununamutlak,kesinveacilbiröncelikvermek,

devrimcienternasyonalizm değil,tam daKautsky,Hilferding,

OttoBauervebenzerlerinelayıkküçükburjuvamilliyetçiliğidir.

AlmanyadâhilolmaküzereherhangibirbüyükAvrupaülkesinde

burjuvazininalaşağıedilmesi,uluslararasıdevrim içinöylebüyük

birkazanım olacaktırki,bununuğruna,VersayAntlaşması’nın

dahauzunsüregeçerliolmasınakatlanılabilirveicapederse

katlanmakgerekir.[5]Buçerçevede,yukarıdabahsigeçen

KEYK’inVersaykarşıtlığızımnenburjuvaziyevediğermülksahibi

kesimlere“oynama”imasınıtaşımaktadır.Lenin’inuyarılarından

sonraAlmankomünistleriçizgilerinidüzeltmişlerdive

komünistleraçısındanVersay’akarşıdevrimcitutum zaten

belliydi.Fakatburadakimüdahaleyleyenibiryönçiziliyordu.

“Halk”tabirinikullanarak,proleterolmayankesimleri,esasende

burjuvahükümetleriürkütmemekaygısıylasınıfekseni

kaydırılıyordu.Buçizgi,“faşizmekarşımücadele”adıaltında

emperyalistburjuvaziylesınıfişbirliğiniokadarileriboyutlara

taşıyacaktıkibirkaçyılakalmadandünyadevrimininpartisi

olarakkurulmuşKomintern,“sömürgelereözgürlük”hakkını

savunmaktanvazgeçecekkadaralçalacaktı.Alıntınındiğer

kısmındadaküçükburjuvakesimlereseslenmekaygısıaçıkça

belirtilmektedir.Stalinistlerdevrim perspektifini

değiştirmedikleriniiddiaederken,sorunu“ulusal”birtarzda

ortayakoyarakHitlerfaşizminekarşısınıfsalperspektifiterk

ediyorlardı.Nitekim teoriortayaatıldıktanbeşyılsonra,30Ocak

1935’teniyetlerdahaaçıkbirşekildeortayakonulacaktı:"KPD

merkezkomitesi“faşistdiktatörlüğüdevirmekiçinkapsayıcıbir

proletaryabirleşikcephesiveulusalcephe”kurulmasınaçağrıda

bulunanbirkarartasarısıkabulederekbutavsiyeyeuydu;buyola
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karşıdirenecekolanlar“sekterlik”ve“oportünistuzlaşmacılık”la

suçlanacaklardı.Nihaihedef,“birSovyetyönetimialtında

sosyalistözgürbirAlmanyaiçinhalkdevrimi”ydi.(a.g.e.,s.181)

Komünistleriçin“ulus”unanlamıaçıkolduğunagöre,ulusal

cepheninanlamıdaaçıkolmalıdır:Ulusalcepheihanet

cephesidir!Proletaryadandiğersınıflarlabirlikte“ulus”olmasını

istemek,sınıfçıkarlarını“birsüreliğine”birkenarabırakmasını

istemektir.Buamaçlayerigeldiğinde“ulus”tabiridekullanılabilir,

“halk”tabiride,amaikisideaynıamacahizmeteder.İşte“halk

devrimi”sosyalisthareketinlügatinebuşekildesokuldu.

HalkDevrimimiProleterDünyaDevrimimi?

*)Halkdevrimiherşeydenönceproleterdevrimdenkaçmanın,

proletaryanıniktidarınınönünetürlütürlüaşamalarkoyarakişçi

sınıfınıniktidarınıçıkmazayınsonçarşambasınaerteleyen

anlayıştır.Proleterdevrim iseemperyalizm çağındaburjuvazinin

tüm devrimcibarutunukaybediptamamengericileştiğini

savunan,kapitalizmiaşmakiçinişçisınıfınıniktidarıdışındabir

alternatifinmümkünolmadığınısavunandevrimcistratejinin

adıdır.

*)Halkdevrimiproletaryanın,burjuvazidışındakalan(köylü,

küçükburjuvazi)sosyalsınıflarlaarasındakidevrimciveüstün

yönünümuğlaklaştıranvesınıfsalbilinçbulanıklığıyaratmanın

adıdır.Halkdevrimiemekçileresınıfsalveenternasyonal

düşünmeperspektifindenuzaklaştırmanınadıdır.Proleterdünya

devrimiiseişçisınıfınımerkezekoyan,sınıfsalperspektifinet

olan,devrimcisürecivemücadeleanlayışınıenternasyonal

düzlemdekuranstratejininadıdır.

*)Halkdevrimiteorisisınıfçizgilerinişöylemdemuğlaklaştırarak
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eylemdedevrimiburjuvadüzensınırlarıiçerisinehapseder.

Proletaryaileburjuvazininikianasınıfolarakbelirlediğiher

toplumdaproletaryanındiğeremekçikesimleriarkasınaalarak

devrimigerçekleştirmeperspektifiyerine,popülistlafların

arkasınasığınarakdevriminburjuvasınırlarıniçindekalmasını

savunmaktadır.

*)Halkdevrimiteorisidevrim süreciniulusaleksene

sıkıştırmaktadır.Devriminbaşlangıçvenihaizaferinegidentüm

süreciniulusdevletiçinehapsederekenternasyonalbiranlayışa

tamamenkapalıdır.Proleterdevrim teorisiisedevrimiulusal

arenadabaşlıyacağını,uluslarasıarenadagelişeceğinitüm

dünyayahakim oluncanihaizaferineulaşacağınısavunmaktadır.

Ulusalarenadabaşlayandevriminkaderinidünyadevrimine

bağlamaktadır.

*)Halkdevrimiteorisidevrimiulusalkalkınmacıdevletmodeliolarak

kodlamaktadır.Bunuhalkdemokrasisiolarakkavramlaştırmaktadır.O

yüzdendirki,devletihalkındevletiolarak,kendiyöneticitabakalarınıda

halkadınateksözşöylemehakkınasahipolankesimlerolarakgörür.

Bununsonucuolarakdevletikutsamaktadır.Devletinolabildiğincegüçlü

olmasınısavunur.Budurumunpratiktekikarşılığıiseolabildiğinceotoriter,

baskıcıvebürokatikbirdevletmodelidir.Proleterdevrim isedevletidaha

baştansönümlenmeyeyüztutmuşyarıdevletolaraktanımlar.Burjuva

devletaygıtlarınınkompleilgasınıgerçekleştirip,işçisınıfınınözyönetim

organlarıolansovyetleraracılığıylaiktidarınısavunur.Proleterdevrim

teorisindeaşağıdanyukarıyadoğrudandemokrasiaygıtlarınıniktidarıdır.

Halkdevrimindeisetepedeninmecibürokatikbirkastınmutlakhakimiyeti

söz

konusudur.
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