
Devrim Nedir



Giriş

SSCB’ninkapitalizmeentegrasyonundansonratüm burjuvaideologları

küreseldüzeydekorohalindesosyalizminöldüğünü,sınıfsavaşlarının

bittiğini,tarihinsonunagelinildiğini,kapitalizminebediolduğunu,sonsuza

dekvarlığınısürdüreceğininvaazınıverdi.“Sosyalizminölmesiyle”artık

savaşların,ekonomikkrizlerindeolmayacağınıinsanlığıdemokratikbir

refahtoplumununbeklediğininmüjdesiverildi.Burjuvazininşişirdiğibu

pembebalonçokkısasüredepatladı.Savaşlar,krizler,yoksulluk,açlıkson

30yıllıksüreçteistikrarlışekildearatarakkendirekorlarınıkırdı.Küresel

çaptauygulananneo-liberalpolitikalarlaişçisınıfınıntüm kazanımlarına

topyekunsavaşilanedildi.Burjuvazininiddiaettiğigibidemokratikrefah

toplumundaneseryoktu.Yoksulluk,işsizlik,güvencesizlik,ırkçılık,

ekonomikkrizler,iklim krizleri,savaş,ırkçılıkvebasalgınıgibiyayılmakta,

küreseldüzeydedeotoriterrejimlerinşaedilerektüm demokratik

haklaradatopyekunbirsaldırısözkonusuydu.Öldüğüiddiaedilenişçi

sınıfıküreseldüzeydenüfusolarakciddiartışgösterdi.20.Yüzyılda

üçüncüdünyaülkesiolaraktanımlananbölgelerdekapitalistdönüşüm

hızlagerçekleşti.Kentleşmelerlebirlikteişçisınıfınınnufusuhızlaartış

gösterdi.SSCB’ninkapitalistresterasyonuylabirlikteburjuvazininortaya

attığıbirdiğeriddiaisesınıfsavaşlarınınvedevrimlerçağınınkapandığı

yönündeydi.Buiddiaydıişçisınıfınınartanorandakimücadelesiyerlebir

etmişti.2000’lerinbaşındaLatinAmerika’dakıtasaldüzeydeişçisınıfının

mevcutiktidarlarısarsan,düzenesığmayanradikalmücadelerisöz

konusuydu.Devrimcibirönderliğinyokluğundatüm LatinAmerika’da

reformistsiyasalhareketleriktidarataşındı.2010’larlabirlikteOrtadoğu’da

devrimcikabarışlargerçekleşti,birçokBASS’cıdiktatörlükyıkıldı,fakat

devrimciönderliğinyokluğundabuboşluklarıyinegericisiyasalözneler

doldurdu.2019yılınıiseküreseldüzeydeemekçilerinkapitalizmekarşı

yükselenisyandalgasıylatamaladık.Buisyandalgasıdakapitalizmin

miadınıdoldurduğunuemekçikitlelerinradikalarayışlariçerisinde

olduğununişaretfişekleridir.Buişaretfişeğininbirdiğeryönüiseküresel

düzeydeyaşanandevrimcipartisorunununyakıcılığında

düğümlenmektedir.Buçalışmamızdadevriminneolupneolmadığını?



Reform iledevrim arasındakifarklarınnelerolduğunu,nedenreformların

kalıcıbirçözüm getiremeyeceğini,21.yüzyıldadevrimlerinnedenmümkün

olduğunu,devrimikiminnasılyapacağını,devrim içinnedenbirdevrimci

partiyeihtiyaçolduğunu,devrimcipartiiçinnedendevrimcibirhazırlık

sürecigerektiğinisomutlamaçalışmasıiçindebulunacağız.

Devrim Nedir?

Devrim kavramı21.yüzyıldaiçeriğindeenfazlaanlam karmaşasıyaratan

kavramlardanbiridurumunagelmiştir.Heriktidardeğişikliğine,her

kapitalistsistem içindegerçekleşenburjuvaresterasyonhattaaskeri

darbelerdahidevrim olaraktanımlanagelmiştir.Hattakapitalistşirketler

piyasayayeniürünsunduklarındabununreklamınıyaparken“Devrim”

kavramınıkullanmaktangocunmamaktadırlar.Bununnedeniburjuvazinin

devrim kavramınıniçiniboşaltmaisteğindeyatmaktadır.Devrimi

değişimineşanlamlısıolaraksunulmayaçalışılmaktadır.Oyüzdendirki

devriminneolduğunutanımlamakkadarneolmadığınısomutlamakta

enazonunkadarönem arzetmektedir.Devrim toplumdaegemenolan,

amamiadınıdoldurmuşbulunansınıfınekonomik,siyasaliktidarının

devrilmesiveonunyerineiktidarıyenibirsınıfınalmasıdır.Devrim devlet

iktidarınındevrimcibirsınıfınelinegeçmesiylevebusınıfıntüm devlet

aygıtlarınılavetmesi,egemensınıfısiyasalveekonomikolarak

mülksüzleştirmesiyletüm toplumsaldüzeniköktenradikalşekilde

değiştirmesidir.Oyüzdendirkidevrim yalnızcaiktidardeğişikliğiveya

etkilireformlarprogramınınhayatageçmesideğildir.Devrim herşeyden

önce;mülkiyet,üretim,iktidarilişkilerinindeğişimidir.Bunundışındakalan

toplumsaldönüşümlerdevrim olaraknitelendirilemez.Tüm biyolojik

canlılargibitüm toplumsalsistemlerde;doğarbüyürveölürler.Hiçbir

toplumsaldüzenölümsüzdeğildir.Budurum kendisiniinsanlığınson

medeniyetiolaraktanımlayankapitalizm içindegeçerlidir.Nasılki

kapitalizm ilkbaştailericibirroloynamışamazamaniçindeinsanlığın

gelişimiönündebirengelhalinegelmişolanfeodoalizminbağrından

doğup,birsüresonraonunyerinialmışsa,aynışekildekapitalizmdebir

zamanlarilericibirroloynamasınakarşın,bugüninsanlığıngelişiminin

önündekienbüyükengelhâlinegelmiştir.Devrimlerbirtercihmeselesi



değildir,tarihselgelişimingelipdayattığıbirgörevdir.Lakintoplumsal

düzenlerbiyolojikcanlılargibiömürleridolduğundakendiliğindenölmezler.

Çürümüştoplumsaldüzenleritarihinçöplüğünegetirecekolan,tarihin

motorgücüolanüreticigüçlerinmilitanmücadelesidir.İşçisınıfınıneylem

klavuzuolanMarksizm bizesınıfsız,hudutduz,sömürüsüz,devletsizbir

medeniyetenasılulaşacağımızınbilimselmetodunusunmaktadır.O

yüzdendirki;kapitalizmealternatiftoplumsaldüzenarayışındaolan

herkesinilkuğraklimanıMarksizm olmuştur.Çünkükapitalizmealternatif,

insanlığınözüneuygunbirmedeniyetprojesininensomut,bilimselve

tutarlışekildesavunanideolojiMarksizmdir.Burjuvaziküreselçapta

gündebeşvakitMarksizmingeçerliliğiniyitirmişbirideolojiolduğunun

vaazınıversede,Marksizm heyulasıküreselçaptavarlığınıkorumakla

birlikteburjuvazininkabusuolmayadevam etmektedir.Burjuvazininkendi

iktidarınınsonsuzolduğunadayanaküretmekiçinsürekliolarakşu

argümanıbelleklerekazımafaaliyetindebulunmaktadır:”İnsanlığındoğası

gereğiherzamansınıflar,ezen,ezilen,yoksul,zenginayrımlarıvardıvevar

olmayadevam edecek.”Yalnızcabudurumunsosyaldevletçilikilekontrol

altınaalınabileceğini,gelirdağılımındakiadaletsizliğinancakrevize

edilebilineceğini,amaaslaortadankaldırılamayacağınıönesürerler.Oysa

insanlıktarihiburjuvazininbuiddiasınıçürütmektedir.100.000yıllık

insanlıktarihininson10.000yılındaözelmülkiyetlivedevletlitoplum

vardır.İnsanlıktarihi90.000yılboyuncaözelmülkiyet,sınıf,devlet,ezme,

ezilmeilişkisiolmadanvarlığınısürdürmüştür.Sınıflıtoplum,özelmülkiyet,

ezmeezilmeilişkisiinsanındoğasınınbirürünüdeğildir.Geçtiğimiz

yüzyılınhemenilkçeyreğindebirdevrim yaşamdı.Budevrim 10.000yıldır

devam eden;yaniköleciliktenkapitalizmeuzanansınıflıtoplumameydan

okuyup,sınıfsıztoplumageçisinbaşlangıçadımınıatmacesaretini

gösterenbirdevrimdi.1871ParisKomünüdeneyimive1917Ekim devrimi

deneyimiinsanlığasınıfsızbirtoplumagidebileceğini,kapitalizme

alternatifbirmedeniyetkurulabileceğinipratiktegöstermiştir.Burjuvazine

yaparsayapsınEkim devrimininyaşandığıgerçeğinideğiştiremeyecektir.

Bugunsınıflıtoplum yapısıinsanlığıbarbarlıkiçindeyokoluşadoğru

sürüklemektedir.Sınıflıtoplum yapısınıninsanlığasunabileceğihiçbir

gelecekkalmamıştır.Açlık,yoksulluk,sömürü,geleceksizlik,savaş,ırkçılık,



atarerkillik,homofobi,ekolojikyıkım dışındakapitalizmininsanlığa

verebileceğihiçbirşeykalmamıştır.Oyüzdendirki;insanlığınbuköhnemiş

düzenealternatifsınıfsız,sömürüsüz,hudutsuz,devletsiztopluma

taşıyacakdevrimlerçağıiçinyoğunsertmücadeleregirmesikaçınılmazdır.

2019’unsonunageldiğimizbugünlerde,geridebıraktığımızyılküresel

çaptakapitalizminneo-liberaldönüşüm programlarınakarşı

ayaklanmalarınyılıoldu.Emekçikitlelerdüzenesığmayanradikal

eylemliliklerlesistemifelçedebilmekte,mevcutiktidarlarageriadım

attırmayıhattabazıülkelerdemevcutiktidarlarıdevirmeyibaşarmışlardır.

Fakatbusürecidevrimcibiriktidarataşıyabilmeyihenüz

başaramamışlardır.Buradaküreseldüzeydedevrimcidünyapartisisorunu

tüm yakıcılığıylakendisinihissetirmektedir.Devrimcipartisorununa

çalışmamızınilerleyenbölümlerindedetaylışekildeelealacağız.

Reform veDevrim ArasındakiFarklar

Reformizminişçisınıfınınmücadelesinedermanolamayacağınınbelkide

enbüyükkanıtıreformistlerin,reformistolduklarınıkabuletmemekle

birliktebunuhakaretolarakgörmektedirler.Tüm reformisthareketlerin

programlarınınbirköşesindemutlakadevrim yazar.Herkoşulda

kendilerinidevrimciolaraklanseederler.Reformizm iledevrimciliğin

farkınıkısacaşuşekildeözetleyebiliriz:”Reformizm günlükyadakısa

vadelikazanımlarınsonsuzadekkorunabilecekveyenireformlarla

güçlendirilecekkazanımlarolarakgörmektedir.Devrimcileraçısındanise

budurum gerçekliklebiralakasıyoktur,ziragüçvesiyasiiktidar

burjuvazininelindeoldığusürecehiçbirkazanım kalıcıolmaz.Reformistler

kapitalizmiehlileştirmeyeçalışır,devrimcilerisekapitalizmikökten

yıkmayaçalışır.”

*)ReformistlerinTemelÖzellikleri

-)Reformistlerinentemelözelliğikendilerinireformistolarak

nitelendirmektenısrarlakaçmalarıdır.Herzamandevrimcilik,sosyalistlik

etiketiniüzerlerindetaşırlar.Programlarınınbirköşesindeherzaman

devrim yazar.Özeltarihselgünlerdevebayram merasimlerindeyalnızca

devrimdensosyalizmdenbahsederler.Reformizm sınıfsalkökenolarak



işçiaristokrasisinevesendikalbürokasiyeyaslanırlar.İşçisınıfının

tamamınınçıkarlarındanziyadekendiayrıcalıklıkonumlarınınçıkarlarını

sınıfıntamamınınçıkarlarıolaraksunarlar.Buyüzdenherzamanişçi

sınıfınınmücadelesinipasifizeetmekvesistem içerisinehapsetmekle

meşguldürler.Reformistsosyalistler,burjuvaziyeyaranmakuğrunaher

zamanişçisınıfınındevrim programının“keskin”görünenyanlarını

törpülemeklemeşguldürler.Bunugerçekleştirirkenönesürdüklerigerekçe,

devrim programındakikeskinyönlerinemekçikitleleriürküteceğive

kitleselleşmeyisekteyeuğratacağıdır.Önesürdükleribusavınpratikteki

karşılığıisesınıfmücafelesiniherzamandüzeniçerisinehapsetmekle

birlikte,tekmücadelezeminiolaraklegalizm veparlementerizmi

kutsamasındayatmaktadır.Reformizm burjuvazininişçisınıfısaflarındaki

aparatıdır.

*)Reformistlerinbirdiğerkarekteristliközelliğiisetüm güçlerive

enerjileriyleburjuvadüzenepayandaolmayaçalışırlar,küçükkazanımlar

vebaşarılarınpeşindenkoşarlar.İşçisınıfınınkısmiiyleştirmeleriçin

yürüttüğüsiyasalveekonomikmücadeleyikapitalizmindevrimci

yöntemlerleyıkılmasıamacınatabikılmaktanısrarlakaçınırlar.Budurumu

teorizeetmekiçinasgariveazamiprogram ayrımıyaparak,proleter

devriminönüneaşamalarkoyarakburjuvakliklerarasındaittifaklar

aramaktadır.Heradımdareformistler,işçi-emekçisınıflarınmücadelesini

egemensınıfınhegomanyasınıortadankaldırmayarakonlarlauzlaşıiçine

çekenzeminihazırlamaktadırlar.

*)Reformizminkarekteristiközelliklerindenbirisideulusalveküresel

düzeydeLeninistpartianlayışınaamaaçıktanamautangacçakarşı

çıkmaktadır.Reformistlerişçisınıfınındevrimcirolüneinanmamaktave

güvenmemektedirler.Bugüvensizliğintemelindesınıfıkendikontrolünde

tutmaisteğivardır.Oyüzdenherzamanişçisınıfınaalternatifarayışı

içindebulunurlar.İşçisınıfınındevrimcigücünüherzamangeriplana

atmayaçalışırlar.Reformistlerkendiliğindenhareketlerikutsarlarvebu

hareketlereüstdüzeyrollerbiçmektengeridurmazlar.

*)Reformistlerdillerindendevrim kavramınıdüşürmezler.Fakatbunu



yaparkendedevrim kavramınıniçeriğinidereformistperspektifler

doğrultusundaiçiniboşaltmaktadırlar.Burjuvazininiktidarınınhüküm

sürdüğübirortamdaiktidaragelenreformistpartileringerçekleştirdikleri

reformistpolitikalarıdevrim olarakpazarlamaktaçokmahirdirler.

2000’lerinbaşındaLatinAmerica’daiktidaragelentüm solreformistlerin

uygulamalarınıdevrim olarakselamladı.Chavez’iniktidarınıyıllarca“21.

YüzyılSosyalizmi”olarakpazarlamalarıbelleklerdeenfazlayeredinmiş

örnektir.

Marksizm veReform Mücadelesi

Marksizm reformlaruğrunamücadeleyireddetmez.İşçisınıfınıngünlük

kazanımlariçingirdiğitüm mücadeleredevrimcimarksistleraktifşekilde

dahilolurlar.DevrimciMarksistler;işçisınıfınınküçükteolsahertürlü

kazanım içinmücadeleetmekgerektiğini,bukazanımlarolmadan

mücadeleninilerleyemeyeceğinibilirler.Amabudurumaekolarak

reformistlerdentemelfarklarışuradayatmaktadır:Düzeniçinde

kazanılmıştüm kazanımlarherzamanburjuvazinintehtidialtındadır.Bu

kazanımlarancakdevrimleyanisiyasaliktidarınveözelmülkiyeti

burjuvazininelindenalaraknihaibirgüvencealtınasokabilirler.Tüm

reformistkazanımlarsınıfsavaşlarınınyanürünleridir.Lenin’insözleriyle

aktarırsak;işçisınıfıreformlariçinmücadeleetmedendevrimleriçin

mücadeleedemez.Reformlaryanigündelikmücadelelervekısmi

iyleştirmeleriçingirilenmücadelelersınıfbilincininoluşmasınazemin

hazırlar.İşçisınıfınıngirdiğigündelikmücadelerde;sermayesınıfını,

devletivedevletinkollukgüçlerinikarşısındagörür.Devrimcilerin

görevlerideburadabaşlar,gündelikreform mücadelerinisosyalistdevrim

hedefinetaşımak,gündelikmücadeleleriçerisindesermayesınıfını,devleti

vemevcutdüzeniteşhirederek,devrimintekçözüm olduğunuanlatmak,

buamaçdoğrultusundaadım adım teşkilatlanmak.Devrim mücadelesi

reform mücadelesinidışlamaz;kapsar,ilerletirvenihayeteerdirir.Devrim

demekelegeçirilenbirsihirlideğnekleherşeyinbirçırpıdadeğiştirilmesi

değildir.Devrim içinuzunhazırlıkdönemigerekmektedir.Devrimciler

reformları,yanidüzeniçindeeldeedilenkazanımlarıvebukazanımların

savunulmasınıiçinverilenmücadeleyisonkavgayahazırlıkdönemiolarak



görürler.Herreform mücadelesinidüzenesığmayan,mevcutdüzende

çatlaklarayolaçacakbirzeminesokmayaçalışırlar.Buhedefeulaşmak

içingeçiştalepleridevreyegirer.Troçki’denaktaracakolursak;“Bugünkü

taleplerlesosyalistdevrim programıarasındakiköprüyükurmalarıiçin

kitleleregünlükmücadelesüreciiçindeyardımcıolmakgerekir.Bu

köprüyügününkoşullarıveişçisınıfınıngenişkesimlerininbugünkü

bilincindenkaynaklananvekaçınılmazbirbiçimdetekveaynısonuca,

proletaryanıniktidarıelegeçirmesinevaranbirgeçiştaleplerisistemini

oluşturmasıdır.”

Reformistlerisemücadeleyiherkoşuldasistem içindetutarak,

burjuvaziyleuzlaştırmahedefigütmektedirler.

Devrim NasılOlacak?DevrimiKim Yapacak?

Devrim vedevrimcilikiddiasındabulunantüm partiler,örgütler,gruplar,

bireylerinenfazlatartıştığıkonulardanbirisidedevriminnasılolacağı?

Şiddetyoluylamıyoksabarışçılyollarlamı?,birazınlıkmıyapacakyoksa

tüm işçilermi?,partimiyapacakyoksasınıfmı?….

Broşürümüzünbubölümündetüm busorularacevaparıyacağız.Tüm bu

sorularıncevabıiçinikitemelfaktörvardır.Öznelfaktörlervenesnel

faktörler.Devrim öznelvenesnelfaktörlerinürünüdür.Nesnelöge

devriminmaddikoşullarınınhazırolmasıdır.Tarihselaçıdan

incelendiğinde,işçidevrimininmaddikoşulları,sosyalizmiifadeeden

bolluktoplumununkurulmasıiçinönşartolanmakinelisanayinindünya

ekonomisindeüstünlüğünükabulettirmesivebunundoğrudanbirsonuç

olarakişçisınıfınıntoplumdabelirleyicigüçhâlinegelmesi,gereksayısal

gereksedenitelikselaçıdanesasgüçolmasıdır.Üretim araçları,teknoloji

insanlıktarihiboyuncaendoruknoktasınaulaşmıştır.Bugelişme

insanlığıntüm ihtiyaçlarınıfazlasıylakarşılamayayetecekdüzeydedir.

Fakatyaklaşık1milyarinsanaçlık,temizsugibienyaşamsal

ihtiyaçlardanmahrum vaziyettekendikaderineterkedilmiştir.Tarihsel

koşullaraçısındanbakıldığızamansosyalistdünyadevrimininnesnelön



koşullarıfazlasıylaolulmuştur.Sosyalistdünyadevrimininnesnelön

koşullarınınfazlasıylaoluşması,proleterdevrimlerinbaşlamsıiçintek

başınayeterlibiretkendeğildir.Devrimingerçekleşmesiiçinnesnelliğin

öznelkoşullarlatamamlanmasıgerekmektedir.Bunesnelliğidoğru

şekildeyönlendirecek,rehperlikişlevigörecekbiraracaihtiyaçvardır.Bu

aracınadıdaişçisınıfınındevrimcipartisidir.İşçisınıfınınheranher

saniyemilyonlarhâlindemücadeleetmesinibekleyemeyiz.Olağan

dönemlerdemücadeleninkitleselliğidüşürmeklebirlikteyolabellibir

azınlıkladevam edilmektedir.Butürdönemlerde,devrimdenumudunu

kesmekyerine,işçisınıfınıniçindeküçükamaönemlimevzilereldeeden

birpartiolmadığıtaktirde,devrimciyükselişdönemindeişçisınıfının

burjuva,reformistönderliklerinpeşinetakılmasıkaçınılmazdır.Buyüzden,

devrimdenönce,geçmişmücadeledeneyimlerindenderslerçıkararakişçi

hateketiiçinilkelerbelirleyecek,stratejilervetaktiklergeliştirecekve

hepsindenönemlisidevrimciilkelerihem kendisiuygulayıphemde

kitlelereuygulatacakkomünistmilitanlarınoluşturacağıbirönderlikşarttır.

İşçisınıfınındevrimcipartisinibuçekirdekoluşturur.Bugünmalesefki

devriminöznelkoşuluhenüzhazırdeğildir.Buyüzdenaslidevrimci

görevimiz,tüm enerjimizle,sistemli,disiplinliveilkelibirşekildeparti

inşasınaodaklanmaktır.Buikietkenhazırolduktansonra,geriyetekbir

koşulkalıyor,odadevrimingüncelnesnelkoşuludur.İşçiveemekçi

kitlelerinayağakalkması…Bukonuda,devrimcimilitanlarolarak

gönlümüzüferahtutabiliriz!Bahsettiğimizikikoşuloluştuktansonra,bu

üçüncükoşulunyerinegelmesiiçintasalanmamızagerekyok,çünkübu

noktadaçoksağlam birgüvencemizvar:Kapitalizm!

Eşitsizliklerlevemantıksızlıklarladolu,karşıtlıklarınbudenliaçıkbir

şekildeortayaserilmişolduğubirsistemde,işçiveemekçilerindönem

dönem başkaldırışlarasürüklenmelerikaçınılmazdır.Krizlerdenyakasını

kurtaramayanbirsistem olarakkapitalizm,kitlelerimücadeleyeadeta

zorlasürükler,onlarımücadeleetmekzorundabırakır.Dolayısıyladenizde

dalgazatenolur,bizim dalgaolmasıiçinkolçırpmamıza,yadaekçareler

aramamızagerekyoktur.Mühim olan,odalgaoluşanakadardoğru

konum almak,gelecekolandalgayahazırlanmaktır.Nevarkimücadelenin



zemininikapitalizm döşesede,bumücadelelerinkapsamıveniteliğiçok

çeşitlietkenlerdenbeslenir.Buetkenlerinbaşındadadevrimciönderlik

gelmektedir.Devrimciönderlik,gerçekyüzünüdevriminbaşladığıgün

gösterecekolanvedolayısıylaodevrimcidalgagelenekadarkendi

kabuğunaçekilerekkumdahazırlıkyapanbirörgütolamaz.Devrimci

önderlik,işçisınıfınınküçükyadabüyükhermücadelesindevegünlük

hayatındaonunyanındayeralarakbumücadeleleriileriyeçekecek,

yenilgiyeuğrasabilederslerinözümsenmesinisağlayacak,birbirinden

kopukpatlakverenmücadeleleribirleştirecek,yanikıvılcımlarıyangına

dönüştürmerolüoynayacakbiretkendir.Devrimcipartibiryandankendi

kadrolarınıyetiştirirken,diğeryandanmücadeleleribirleştiripbüyütmerolü

oynamadığıtakdirde,elbette,krizlerveişçilerinmücadelesikapitalizmi

sallasabileyıkamayacakveyıkımdankurtulankapitalizm küllerinden

yenidendoğacaktır.Dolayısıyladevrim içindevrimcileredüşengörev

büyüktür,amabugörevleridoğruanlamakkaydıyla.Devrimcileringörevi

devrimiyaratmakdeğil,hazırlamak,incedeninceyeörmektir.Bunun

öncelikliyoludadevrimcilerinkendilerinihazırlamalarıdır,yanikendi

hayatlarındadevrim yapmalarıdır.Elbettedevrim içinönşartlardanbiride

kişininkendihayatındaveçevresindedevrim yapmasıdır.Busözçok

tekrarlananatekrarlanabayatlamışgörünsede,doğruluğundanbirşey

kaybetmemiştir.Budüzenintoptandeğişmesigerektiğinisavunanbiz

devrimcilerin,odüzeninparçasıolan,odüzeniçindedoğmuş,büyümüş,

hamuruodüzendeyoğrulmuşkişilerolarakondanetkilenmemişolmaları,

değişenderecelerdeonunözelliklerinitaşımamalarıbeklenemez.Aslında

tersindenbakıldığında,tam daböyleolduğuiçinbizreformistdeğil,

devrimciyiz,çünkübudüzeninbiryerinindeğil,heryerinineğriolduğunuve

kısmiiyileştirmelerledüzeltilemeyeceğini,budüzeninheryanınayayılmış

pisliklerdenhiçbirimizinkaçıpkurtulamayacağını,birtarafınıdüzeltsek,

başkabirtarafınınarızavereceğinisavunuyoruz.Buaçıdanbakıldığında,

bizdevrimcilersaltdevrimciolmaklabudüzeninpisliklerinden

kurtulamayız.Devrimcilikbirmertebedeğil,örgütlü,eleştirel,militan

duruştur;hem çevremizihem dekendimiziörgütlüeleştirelbirtutumla

değiştirerekdevriminönderliğiniyapabilecekkadrolarhalinegelebiliriz;

ancakgeçmiştengelenbağlarımızıdevrimcibirtarzda,yanicesur,



kararlı,inatçıveköklübirşekildekopardığımıztakdirdedevrimeazami

faydasağlayabiliriz.Devrimcileringörevinindevrimiyaratmakolmadığını

söyledik.Elbetteburadandevriminbirazınlığıneylemiolmadığısonucunu

çıkartabiliriz.Marksizminkurucularıbugerçeğişuözlüsözleifade

etmişlerdi:İşçisınıfınınkurtuluşukendieseriolacaktır.Budoğrusöz

birçoksosyalistörgütyadakişitarafındanikişekildeçiğnenmiştir.Bir

kesim,busözütamamenyoksayarak,devrimiişçisınıfıadınahareket

edenbirazınlığınyapacağıhayalinekapılmıştır.Busözügüyasahiplenen

diğerkesim ise,busözdenadetaherşeyiişçisınıfınıntekbaşınayapacağı

yadaişçidevriminintüm işçileryadaişçilerintamamınayakınıtarafından

yapılacağıgibibirsonuççıkarmıştır.Herikisideyanlıştır.Tarihtekiilk

büyükişçidevrimininönderliğiolanBolşeviklerilkyanlışadüşmedikleri

içindevrim yapabilmişlerdi.Örneğinkitlelerinhenüzburjuvaziyleuzlaşma

çizgisindenayrılmadıklarıNisan1917‟deLeninşöyleyazıyordu:“İktidar

olmakiçinsınıfbilinçliişçilerçoğunluğukendiyanlarınaçekmelidirler.”[1]

Buyüzdende,devriminogünkügörevininfevri,aceleciçıkışlaryapmak,

“madem devrim başladı,neduruyoruz?Saldıralım!”demekyadaradikal

eylemleregirişmekdeğil,sabırlaanlatmakolduğunusöylüyordu.Öyleki

Bolşeviklerin4milyonsanayiişçisiarasındaçoğunluğuelegeçirdikleri

Temmuzayındaişçilerayaklanmanınbiranönceolmasıgerektiğini

savunduklarındabile,Leninvepartisikitleleringerikalanınıdaiknaetmek

gerektiğinianlatmayadevam etmişlerdi.TariheTemmuzGünleriolarak

geçenhadiselerinanlamıbudur.Gelgelelim devrimibirazınlığınyapmasını

savunmaknekadaryanlışsa,devrimisaltsayısalçoğunluğaindirgemekve

işçisınıfınınkendieseriolacağınagöre,sınıfıntamamınınyadatamamına

yakınınınhepberaberyapacağınısöylemekdebirokadaryanlıştır.Bu

görüşdedevrimisaltsayısorununaindirgemektedir,niceliğeodaklanıp

niteliğiunutmaktadır.Birincisi,devrim sorunusandıktaçözülemez.

Lenin‟insözleriyle,devrimin“zaferi[ni],burjuvazininyönetimialtındakibir

seçimdeoyçoğunluğusağlamaklayadabunukazanmanınbirkoşulu

yapmaklasınırlamaktam biraptallıktıryadaişçilerialdatmaktanbaşka

birşeydeğildir.”[2]İkincisi,Marksistleraçısındandevrimdeçoğunluğa

ulaşmaktüm kesimlerinaçıkçadevrimcipartiyidesteklemesive“devrim

istiyoruz”diyereksokağainmesidedeğildir.Devrim,işçisınıfının



öncüsününtoplumunçoğunluğunudevrim davasınakazanmasıanlamına

gelir,amabuçoğunluğundevrimebağlılığıfarklıderecelerdeolacaktır.Her

şeydenönce,devrimdenereyevehangiyollarlagideceğinibilenkesim her

zamanbirazınlıkolacaktır.Bukesimlerdevriminöncüsüdür:Devrimci

mücadeleninönmuharebeleriniöncekendizihinlerinde(ideolojikveteorik

temelde)vermiş,sonrabununprovalarınıdevrimci

mücadeleninyükselmediğidönemlerdesınıfmücadelesininçeşitli

alanlarındayapmışvedeneyimleribilincineçıkarmışkesimidir.Devrimci

partideörgütlenmişolanbuöncü,işçisınıfınınsendikalarıvesovyetleri

gibiöz-örgütlerindeyeralankitlelere,yanisınıfındiğeraktifkesimlerine

doğrupolitikalarıyayar.Sınıfındevrimcienerjisinisindirmişolanbuöncü,

biryandadevriminzorunluolduğunaiknaettiğikesimler,diğeryanda

tamameniknaolmamışolmasınakarşıntoplumdakikeskinkutuplaşmada

içgüdüleriyledoğrutaraftayeralmış,amaburjuvaveküçükburjuva

yanılsamalarındankurtulamamışolankesimlerlebirliktedevrimeilerler.Bu

ilerleyişinbaşarıyaulaşmasıiçin,devrimeiknaolmamış,amaburjuvaziye

deaktifdestekvermeyenkesimlerintarafsızlaştırılmasıdabirokadar

önemlidir.Bukesimlergenellikleproleterolmayanemekçilerdenoluşur.

Lenin‟insözleriyle,işçisınıfınınyürüttüğü“sınıfmücadelesinin

amaçlarındanbiri,emekçikitlelerinproleterolmayankesimlerineuzun

deneyimlerivebirdizipratikörnekaracılığıylaproletaryadiktatörlüğünden

yanaolmanınkendileriiçinburjuvadiktatörlüğündenyanaolmaktandaha

yararlıolduğunuveüçüncübiryolunmümkünolmadığınıgöstermektir.”[3]

Devrimcilerçoğunluğunkazanılmasınabuşekildebakarlar:Bellibirazınlık

kararlıvebilinçlibirşekildedevrimeilerlerken;yalpalamalarsergileyen,

sergilemesikaçınılmazolan,amayinedebarikatındoğrutarafındayer

alanbirbaşkakesimisaflarınakatar,onlaratereddüdedüştükleri,yada

yanlışyolagirdikleridönemlerdedoğruyolugösterir,devrimekatkı

sunmalarınısağlarvebusayede,üçüncübirkesimi,yanidevrimeikna

olmayanlarıenazındandevrimedüşmanolmayacakşekildetarafsızlaştırır.

Buüçkesiminittifakıtoplumdakidördüncüvesonkesime,yani

karşıdevrimcileredevrimizorladayatır.Devriminbuşekildebaşarılı



olabilmesiiçin,vazgeçilmezbiretkenindahadevreyegirmesi

gerekir:Sovyetler(yada,işçikonseyleri),yaniişçisınıfınınöz-yönetim

organları.Devrimdeçoğunluksorununda,üçüncüsıradasovyetler

gelmektedir.İşçisınıfınınayağakalktığıdönemlerde,milyonlarcaişçiyi

kapsayacakveonlarısiyasimücadeledesınıftemelindeeğitiphareket

ettirecekbirörgütolaraksovyetlerdoldurulamazbiryeresahiptir.Ancak

sovyettüründeöz-örgütlülüklerortayaçıktığıtakdirdeişçisınıfı

bahsettiğimiztürdebirçoğunluğusağlayabilir.Devrimcileraçısından

çoğunluksorunu,işçisınıfınıesasenişyerleritemelindeörgütleyenbu

geniştabanlıöz-yönetim organlarındaçoğunluğunkazanılmasıdır.İşçive

emekçilerinkenditemsilcilerinikendilerininseçtiklerivegerekligördükleri

durumda,hemengeriçağırabildikleributürörgütlerişçisınıfınındevrimi

gerçekleştirebilmesiiçinelzemdir.Ayrıcabuyazınınkapsamıdışındaolsa

da,işçisınıfıancakbutürbirörgütaracılığıyladevrimciiktidarkurabilirve

egemenliğinisürdürebilir.İşçisınıfıburjuvazininyönetmesiiçin

tasarlanmışolaneskidevletaygıtına,onuneklentilerine(burjuvameclis,

ordu,polis,mahkemelervb.)yaslanarakdevrimcibiriktidarkuramaz.İşçi

sınıfınıngerçektendevrim yapabilmesiiçin,çoğunluğaulaşmasını

sağlayacakolanbusovyetleribizatihidevletiktidarıhalinegetirmesi

gerekir.Lenin‟insözleriyle,“eğerdevlet,sınıflararasındakikarşıtlıkların

uzlaşmazlığınınbirürünüyse,eğertoplumunüzerindeduranve„gitgide

onayabancılaşan‟birgüçise,ozamanezilensınıfınkurtuluşuiçin

yalnızcaşiddetedayalıbirdevrimindeğil,aynızamanda,egemensınıf

tarafındanyaratılmışolanvebizatihibu„yabancılaşma‟yıcisimleştiren

devletiktidarıaygıtınıyoketmenindegerekliolduğuaçıktır.”[4]Başkabir

deyişle,işçisınıfıeskidevletaygıtınıyıkıpparçalamalıveyerineişçi

sınıfınındahabaştansönümlenmeyeyüztutmuşdevletini,demokrasinin

enileriaşamasınıifadeedensovyetdevletinigeçirmelidir.Burayakadar

söylenenlerdendeanlaşılacağıüzere,devrim güzellikledeğil,zoryoluyla

olur.Kitleleriiknaederek,amaburjuvaziyedayatarakolur.Tarihingelmiş

geçmişengüçlüegemensınıfınıniktidarınagözdikenproletaryanın,bu

hedefebarışçılyollarlailerleyebileceğinidüşünenbiriyasaftıryadasınıfa

ihanetiçindedir.Marksizmdekiklasikdevrim tanımındanhareketederek



bukonuyunetliğekavuşturabiliriz.Engels(Lenin‟indeözellikle

sahiplendiğigibi)şöyleyazar:Devrim hiçkuşkusuzolupolabileceken

otoriterşeydir;nüfusunbirkesiminindiğerkesiminetopla,tüfekle,

süngüyle,kısacasıhepsidefevkaladeotoriterolanaraçlarlakendi

iradesinizorlakabulettirmesidir.Zaferkazanantaraf,egemenliğini,

silahlarınıngericilerdeuyandırdığıkorkuylasürdürmekzorundadır.Eğer

ParisKomünüburjuvaziyekarşısilahlıhalkınotoritesinikullanmamış

olsaydı,tekbirgünbileayaktakalabilirmiydi?[5]Dolayısıyladevrim bir

tarafın(proletaryanın)diğertarafa(burjuvaziye)kendiisteğinizorla

dayatmasıdır.Bununzorlaolmasınınnedeni,burjuvazininiktidarıaslaaltın

tepsidesunmayacakolmasıdır.Kendiaralarındakikârpaylaşım

kavgalarındabileinsanlığıkatliamasürüklemektençekinmeyen

kapitalistlerin,bukârlarıntümdeneldengitmesisözkonusuolduğunda

neleryapacağınıdüşünmekzorolmasagerek.Buyüzden,elbettedevrim

silahlıkitlelerleolur!Leninbunuşöyleifadeeder:Biregemensınıf,ezilen

sınıfaiktidarınıaslaaltıntepsidesunmaz.Aksine,ezilensınıf

sömürücüleridevirmeklekalmayıp,aynızamandakendiözsavunmasını

örgütleyecekveherşeyibununiçinortayakoyacakdurumdaolduğunuda

eylemleriylekanıtlamakzorundadır.[6]Buyüzdendevrimciler“şiddet

karşıtlığı”,“haklıdavamızışiddetlegölgelememek”gibipasifistlafların

esiriolmakyerine,“tarihtesınıfmücadelesinintekbirsorunubileyokturki

şiddettenbaşkabiryollaçözülmüşolsun.Şiddet,emekçilertarafından,

sömürülenkitlelertarafındansömürücülerekarşıuygulandığında,biz

şiddettenyanayız!”diyenLenin‟ekulakvermelidirler.[7]Buyüzden

devrimeilerleyenvedevriminöncüsüolmayaadayherparti,devrimci

mücadeleninyükselmesininarifesindekendiaskerikanadınıoluşturmak

zorundakalmıştırvekalacaktır.Nevarkiburadanhareketle,başkabir

yanlışıdabelirtmekzorundayız.DevrimciMarksistlerdevrimibirazınlığın

silahlımücadelesineindirgeyenyaklaşımadaaslaprim vermezlerve

silahlımücadeleyikitlelerinsilahlanmasıvesilahlıayaklanmasıolarak

kavrarlar.Bellibiröncününburjuvaziyivedevletiniyorması,zayıflığını

teşhiretmesivebuyollakitleleridevrimeçekmesigibigörüşler,işçi

sınıfınındevrimcimücadelesindeyeriolmayanküçükburjuvaanlayışların

ürünüdür.BunoktadareferansnoktamızMarxveLeninolmalıdır.Herikisi



dedevriminbarışçılyollarlaolacağınadairhayalleresahipolmamalarına

karşın,kitlelerinsilahlıayaklanmasınıyadaşiddetedayanandevrimibir

fetişhalinedegetirmemişlerdi.Aksinehersomutkoşuluayrıntılıbir

şekildeincelemişlerdi.ÖrneğinMarxİngiltere‟ninbugünkügibiyetkinbir

devletaygıtınasahipolmadığıondokuzuncuyüzyılınortalarında

İngiltere‟debarışçılbirdevriminreddedilemeyeceğiniyazmıştı.Burjuva

devletininbürokrasisi,ordusu,polisi,istihbarataygıtlarıylabugün

bildiğimizanlamdayetkinleşmişolmadığıbirdönemde,devrimin

izleyeceğiseyirelbettefarklıolurdu.Amabugünveuzunzamandır

dünyanınhiçbiryerindeböylebirdevletolmadığınagöre,buolasılık

ortadankalkmıştır.Barışçıldevrimin,yadadahadoğrubirtabirlesilahlı

ayaklanmanıntaliplandaolduğubirdevriminmümkünolupolmadığına,ya

danasılolabileceğinedairbirbaşkaörneğideLenin‟debulabiliriz.Lenin

1917Temmuz‟undanönce,yanikendisözleriyle“halkakarşışiddete

başvurulmayan”dönemdedevrimin“barışçıl”yollarlagerçekleşme

olasılığınıdışlamıyordu.Fakatbununnedeni,devriminçoktaniktidar

halinegeldiğineinanıyorolmasıydı.Devrim okadargüçlüydükişiddete

başvurmayagerekbilekalmadan,hâlihazırdaortayaçıkmışikinci

hükümetinyumruğunumasayavurmasıveburjuvaziylezımniuzlaşmayı

bozmasıylazafereulaşabilirdi.GeçiciHükümet,diyeyazıyorduLeninNisan

1917‟de,hemenşimdialaşağıedilemez,ziraonuiktidardatutanşey,İşçi

TemsilcileriSovyetleri‟yleveöncelikledebaşlıcaSovyetolanPetrograd

Sovyeti‟yleyaptığıdolaylıvedolaysız,resmivefiilianlaşmadır;(3)genel

olarakkonuşursak,buhükümetolağantarzda“alaşağıedilemez”,zira

burjuvaziyeikincihükümetin,yaniİşçiTemsilcileriSovyeti‟ninverdiği

“desteğe”yaslanmaktadırvebuikincihükümetişçiveköylülerin

çoğunluğunundüşünceleriniveiradesinidoğrudanifadeetmesi

bakımındanmümkünolanyegânedevrimcihükümettir.[8]İşçisınıfıo

dönemdesilahlıgüçleriburjuvazininelindenfiilenalmıştı.Bukoşullar

altında,devrimciiktidarıilanetmesiyeterliolacaktı.Yanılsamalardanve

fetişlerdenazadeolanLenin,Temmuz1917‟densonrabahsedilenbu

koşulortadankalkınca,buolasılığıtamamenbirkenaraatmışvesilahlı

ayaklanmayıincedeninceyeörmeyegirişmişti.Devriminşiddetyoluyla

olacağışeklindekidoğruyubuşekildekavramakgerekir.İşçisınıfının



öncüsü,toplumdakendigücünükabulettiremeyeceğidönemdesilahlı

çatışmayagirerekgüçlerinihebaetmez,silahlımücadeleyikitlelerinsilahlı

mücadelesiolarakkavrar.İktidarıalmasorununungündemegeldiği

noktadaysa,burjuvaziningözününyaşınabakmaz,iradesinizorla

dayatır.Devriminhedeftahtasındaöncelikleikiöğevardır:Siyasaliktidar,

başkabirdeyişledevletiktidarıveekonomikiktidar,yanikapitalistüretim

ilişkileriyadasermayedüzeni.Burjuvazinindeegemensınıfkonumunabir

başkasınıfı(feodaltopraksahiplerini)devirerek,yanibirdevrimlegeldiğini

belirtmiştik.Burjuvazifeodaltoplumunbağrında,ticaretle,özelliklede

uzunmesafeticaretiyleilgilenenmülksahibibirsınıfolarak,zamaniçinde

ekonomikzenginliğikendielindetoplamışveyeniüretim araçlarınaayak

uyduramayanfeodaltopraksahiplerinidevirerek(bazendekendine

katarak)önceekonomikiktidarıelgeçirmiş,yaniüretim ilişkilerindebir

devrimeyolaçmış,ardındandaherülkededeğişenuzunluklarayayılanbir

süreçsonundasiyasaliktidarıalmıştır.Proletaryanınburjuvazidentemel

birfarkıolduğundan,proleterdevrimiburjuvadevrimindenfarklıbirmodeli

takipedecektir.Burjuvazidenfarklıolarakproletaryamülksüzbirsınıftır.

Buyüzdenproletaryanıntoplumdaönceekonomikiktidarıelegeçirmesi,

yaniekonomikaçıdanegemenhalegelmesimümkündeğildir.Proletarya

bununyerine,mülksüzolmasınakarşınekonomidetuttuğukritikyere,

toplumufelçedebilmegücüneyaslanarak,öncesiyasaliktidarı

burjuvazininelindenalacak,ardındandaekonomikgücüelinegeçirecektir.

Dolayısıylaişçisınıfıburjuvaziyiöncesiyasalaçıdanmülksüzleştirecek,

ardındanekonomikaçıdanmülksüzleştirmeyegirişecektir.İşçidevriminin

birdiğerönemliözelliğideuluslararasıniteliğidir:İşçidevrimidünya

devrimidir!İşçidevriminindünyadevrimi,yanifarklıülkelerdeki

proleterlerineşzamanlıhareketiolmasınınnedeni,kapitalizminbirdünya

sistemiolmasıdır.Bununbirsonucuolarak,işçisınıfıdaenternasyonalbir

sınıftır,çıkarlarıyerelyadaulusaldeğil,uluslararasıdır.Marksistler

kapitalizminuluslararasıbirgüçolduğunuvebunedenlekapitalizmintek

birülkededeğil,ancakbütünülkelerdezafereulaşıldığındatamamenyok

edilebileceğinibilerekhareketederler.MarxveEngelsdevriminbu

niteliğinişöyletarifetmişlerdi:Komünizm pratikaçıdanancakegemen

halkların“birdefada”veeşzamanlıhareketiolarakolanaklıdır,kibuda



üreticigüçlerinveonunlabağlantılıolarakdünyaçapındakarşılıklı

ilişkilerinevrenselgelişiminivarsayar.[9]Buradaeşzamanlıhareket

ederkenkastedilenelbettetüm dünyadakiproleterlerinaynıgünyadaaynı

yıliçindeayağakalkmalarıdeğildir.Devrim dönemlerindebirülkede

başlayanhareketlenmenindiğerülkelereyayılmasıkaçınılmazdır.Dünya

devrimibukaçınılmazlığınadınınkonmasıdır.Farklıülkelerdebulunan

amaaynıçıkarlarasahipişçilerin,birbirinitakipedenkalkışmalarla

devrimleriniaynıtarihselaralıktatamamlamalarıdır.Biryandan,işçisınıfı

ancakbusayedediğeremperyalistgüçlerinişçidevriminiablukaaltına

alıpbirsüresonraçökertmeleriniengellerken,diğeryandankapitalizm bir

dünyasistemiolduğundanbaşladığıişiancakdiğerülkelerdedeişçisınıfı

iktidarıelegeçirdiğitakdirdetamamlamışolacaktır.Bunuyapabilmekiçin,

işçisınıfınınulusaldeğil,dünyaçapındaörgütlenmişbirpartiyeihtiyacı

vardır:EnternasyonalParti.İşçisınıfımücadelesahnesineçıktığıgünden

buyanahepuluslararasıörgütlenmelerlekendisinigöstermiştir.Marxve

Engelsdönemindekurulan(veöncesindekienternasyonalörgütlenme

girişimlerinindevamıolan)BirinciEnternasyonal,Engels‟tenLeninve

Troçki‟yebağlananİkinciEnternasyonalveLeninileTroçki‟ninönderlik

ettiğiÜçüncüEnternasyonalvesonolarakTroçki‟ninönderlikettiği

DördüncüEnternasyonalfarklıtarihseldönemlerdeaynıamacı

gerçekleştirmekiçinkurulmuşenternasyonalpartilerdir.Bupartiler,

Lenin‟inifadesiyle,dünyadevriminingenelkurmayıolacak,işçisınıfının

farklıülkelerdeyaşadığıdeneyimleritekbirmerkezdetoplayıp

ortaklaştırarakdahasağlam adımlarlayürümesinisağlayacaktı.Bugünde

tüm buEnternasyonalpartideneyimleriniözümseyipilerletmişböylebir

partininkurulmasızaruridir.Sonolarak,devrimdegençliğinrolünede

değinmedengeçmekolmaz.Neticededevrim düşüncesigelenekselolarak

gençlikleözdeşleştirilmiştir.Bununnedenigençliğintoplumunendinamik,

değişikliğeenaçık,ufkugenişveöğrenmeyeaçıkkesimiolmasıdır.Bu

özelliklergençliğin(devrimcipartininkadrolarıolmakdışında)devrimde

nasılbirrolesahipolacağınadairbiripucusunmaktadır.İşçidevriminde

gençliğinbağımsız,işçisınıfındanbağımsızbirrolüolmayacaktır.Gençlik

hareketiyadadahaözeldeöğrencigençlikhareketinederecepatlamalı

birniteliğesahipolursaolsun,toplumsalmeselelereenduyarlıve



dolayısıylaçoğuzamanmücadeleyeilkatılankesimiolsada,ancak

mücadelesiniişçisınıfınınmücadelesiylebirleştirdiğindeamaçlarına

ulaşabilir.BunoktadaMarksistleriçineniyiörnekFransa‟daki‟68

olaylarıdır.Oradaöğrencigençliküniversitelerdekitleselgösterilere

girişmiş,üniversiteişgalleriylebaşlayıpsokaklarayayılanmücadelebir

süresonra10milyonişçiningenelgreveçıkmasıylabaşkabiraşamaya

ilerlemiş,Fransa‟dadevrimiancakhainStalinistönderlikengelleyebilmişti.

Buörneğindegösterdiğigibimücadeleyiöncehangikesiminyada

kesimlerinbaşlatacağıönemlideğildir.Mühim olanmücadeleninbir

aşamasındaohareketinişçisınıfıhareketiylekucaklaşması,örneğin

öğrencigençliktenbahsediyorsak,oöğrencilerindeaslındabirsınıfın

(çoğuzamandaproletaryanın)parçasıolduklarınıunutmadan

mücadelelerininkitletabanınıgenişletmeleridir.Bunoktadaişçisınıfınave

işçisınıfıdevrimcilerinedebüyükgörevdüşmektedir.İşçisınıfınıngücü,

tıpkıgençlikörneğindeolduğugibi,toplumdakifarklıkesimleri

kucaklayabilmesindesaklıdır.Örneğinyaşadığımıztoplumdaişçi

sınıfındanbaşkaezilen,mağdurolan,haksızlığauğrayanvb.kesimlerde

vardır:Kadınlar,Kürtler,Aleviler,vb.Tüm bunlarınortaközelliği,ezici

çoğunluğunuişçiveemekçilerinoluşturmasıvebukimliksorunları

dışında,sınıfkökenlisorunlarınındaolmasıdır.İşçisınıfıtoplumdakiyerini

vegücünübilerekbusorunlarasahipçıktığıorandadevrimeilerleyebilir.

Toplumdakidiğerezilenleresırtınıdönen,onlarınmücadelelerini

küçümseyen,yadadahakötüsü,burjuvazininpalavralarınainanarako

mücadelelerekarşıçıkan,köstekolanvb.birişçihareketiyerinde

saymayaveburjuvazininaletiolmayamahkûmdur.İşçisınıfı

devrimcilerinedüşengörev,bumücadeleleriküçümsemekdeğil,

MarksizminkurucularınındahaManifesto‟dayazdıklarıgibi,bu

mücadelelerisınıfmücadelesinebağlamaktır:Komünistler,heryerde,

mevcuttoplumsalvesiyasaldüzenekarşıherdevrimci[yadamuhalif]

hareketidesteklerler.Bütünbuhareketlerde,oankigelişmederecesine

olursaolsun,mülkiyetsorununuohareketinesassorunuolarakönplana

çıkarırlar.Yanidevrimciişçihareketikendisinindışındagelişentoplumsal

sorunlaraneyedeklenirnedesırtınıdöner,ziraböyleyaptığıtakdirdeiki

şekildezarargöreceğinibilir:Buşekildeişçisınıfıhem kendigücünü



zayıflatmış,hem deburjuvazinindeğirmeninesutaşımışolur.Başıboş

kalandiğermuhalifhareketlerinönderliğiniburjuvazininalması

kaçınılmazdır.

SonuçYerine

Kapitalizm insanlıkaçısındanömrünüdoldurmuştur.İnsanlığınentemel

ihtiyaçlarınıkarşılayamadığıgibi,dünyanındörtbiryanındapatlakveren

savaşlar,katliamlar,salgınlarvebenzerifelaketlerleyarayatuzbiber

ekmektedir.Tüm busorunlar,kapitalizmdeyarınındanumutsuz,mutsuz,

hayattanbeklentisiolmayaninsanlarınhergeçengünçoğalmasınayol

açıyor.Tüm bunlarınçözümü,kapitalizmiveonuntüm pislikleriniortadan

kaldıracakolanişçisınıfınınsosyalistdünyadevrimidir.Bununiçinbugün

tekbiryolvar:Sınıfımızınsaflarınısıklaştırmakvebugününgörevlerini

heranhatırdatutmak.Devrimingörevleriherdönemdeaynıdeğildir;

değişenkoşullardeğişengörevlerdemektir.Bunubilinceçıkaranişçisınıfı

devrimcileri,bugününgörevinindevrimeönderlikedeceköncülerin,

kadrolarınyetiştirilmesiolduğunu,ancakEnternasyonalçaptaörgütlü,

Bolşevik,militanbirişçipartisiyarattığımıztakdirdedevrimin

gerçekleşebileceğiniunutmamalıdırlar.
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