Amerikan İşbirlikçisi, Düzen
Partilerine Karşı; Tek Yol Devrim…
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946’dan sonra, yeni-sömürgecilik metodunu
geliştirdi. Ve bu yeni-sömürgecilik politikasını, Truman, Marshall Doktrinleri ve
askeri paktlarla, ikili anlaşmalarla tezgahladı.

EMPERYALİZMİN III. BUNALIM DÖNEMİ
Amerikan emperyalizmi, II. Yeniden paylaşım savaşından en az yıpranmış ve en
çok kârlar sağlamış emperyalist ülke olarak çıktı. Geçmiş dönemlerle
kıyaslanmayacak seviyede yaptığı sermaye ihraç ve transferleri ile öteki
emperyalist-kapitalist ülke ekonomilerini hegemonyası altına aldı. Halk
savaşlarına ve de sosyalist bloka karşı, emperyalist blokun jandarmalığını
üstlendi. Dünya kapitalist blokunun, bu dönemde, Amerikan İmparatorluğuna
dönüştüğünü söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. (Kapitalist dünya üretiminin
2/5’ini USA yapmaktadır.)
Emperyalizmin III. Bunalım dönemi denilen bu dönemde, emperyalist ilişki ve
çelişkiler biçim olarak iki temel cephede değişikliğe uğramıştır.
1) Emperyalistlerarası rekabetin (uzlaşmaz çelişkilerin) emperyalistlerarası
yeniden paylaşım savaşına yol açması imkanı ortadan kalkmıştır.
2) Emperyalist işgalin biçimi değişmiştir. (Bugün dünyada tam sömürge tipi ülke
hemen hemen kalmamış gibidir. Açık işgal yerini gizli işgale bırakmıştır.)

1. Yeniden paylaşım savaşından sonra dünya, burjuva araştırmacılarının “II.
sanayi devrimi”, Marksist araştırmacıların ise, “bilim ve teknik devrim”
çağı dedikleri bir çağa girmiştir.
“İnsanlığın atom enerjisini kullanmasına, evrenin fethine, kimyanın gelişmesine,
üretimin otomatikleştirilmesi ve bilimle tekniğin diğer muazzam başarılarına bağlı
olan bir bilimsel ve teknik devrim çağına girdiğinden bugün kimsenin şüphesi
yoktur.”
Dünya sosyalist blokunun dev gelişmesinin yanında, emperyalizm özellikle Yankee
emperyalizmi, bilimsel teknik ve keşifleri kullanarak, üretimi belli ölçülerde
artırarak, nükleer vurucu kuvvetleri ile -dünya sosyalist bloku da bu güçlere
sahiptir- dünyayı yok edecek bir seviyeye gelmiştir. (2)
(Bu “bilimsel ve teknik devrim” burjuva iktisatçılarının düz mantığına göre,
kapitalizmin bunalımına ilaç olmuştur. Oysa durum tam tersinedir. “Bilimsel ve
teknik devrim” kapitalist rejimin özündeki mevcut çelişkileri görülmedik seviyeye
çıkartarak, kapitalist ilişkiler çerçevesini çatırdatmaktadır. Üretimin artan
yoğunlaşması, sermayenin temerküzü, özel tekellerle devlet tekellerinin iç içe
girmesi, anormal bir talep yetersizliği korkunç bir kaos yaratmıştır.)
Bir yandan sermayenin korkunç bir seviyede yoğunlaşması ve temerküz etmesi,
öteki taraftan dünyanın 1/3’ünün kapitalist sömürünün dışına çıkması, kapitalizm
için metropolün dışında pazarların korkunç derecede daralması sonucunu
doğurmuştur.
İşte kapitalizmin bunalımını had safhaya çıkaran, onun kudurmuş ve azgın bir güç
haline gelmesinin nedeni budur. Bu emperyalistlerarası çelişkileri korkunç
seviyede keskinleştirip, derinleştirmiştir.
“Kapitalist ekonominin gelişme ritmi, kapitalist pazarın durumu ile belirlenmiştir.”
Nükleer vurucu güçlerin dünya çapında erişmiş olduğu seviye ve de esas tayin
edici olarak da, dev dünya sosyalist blokunun varlığı, emperyalistlerarası had
safhaya ulaşmış olan uzlaşmaz çelişkilerin ekonomik plandan, askeri plana
sıçramasına engel olmaktadır. Bir yandan çelişkiler keskinleşip derinleşirken, öte
yandan da entegrasyona gidilmektedir.
Emperyalistlerarası uzlaşmaz çelişkilerin had safhaya çıkması, ancak bu çelişkileri
yeniden paylaşım savaşı ile geçici olarak çözümleyememeleri ve zorunlu olarak

entegrasyona gitmeleri kapitalizmin krizinin en öldürücü aşamayı yaşaması
demektir.
Bugün Yankee emperyalizmi tam bir kriz içindedir.
Oysa II. yeniden paylaşım savaşını takip eden yıllarda, Avrupa’lı ve Japon
dostlarını, tam bir ekonomik kontrol altına almış olan Yankee emperyalizmi, uzun
bir süre ekonomisinin “istikrar”ını devam ettirebilmiş ve uzun süre kendi
ekonomik ve politik taleplerini onlara dikte ettirmiştir. Kapitalist dünyada dolar
değişmez birim olarak kalmıştır.
Ancak kapitalizmin dengesiz gelişme kanunu bu süre içinde işlemiş ve Avrupa ve
de Japon emperyalizmi Amerikan hegemonyasını tehdit eder duruma gelmiştir.
Amerikan ekonomisi -işleyen kapitalizmin kanunlarıyla- son on yıldır tam bir kriz
içine girmiş ve son yıllarda bu krizi had safhaya gelmiştir.
Amerikan ekonomisindeki kriz o derece artmıştır ki, Yankeeler efsanevi dolarının
dokunulmazlığını istemeye istemeye -iki yıl geciktirerek- bozmuşlardır. Amerika
dolarını 1969’da devalüe etmesi gerekirken, iki yıl dostlarını zorlamış fakat bazı
tavizlerin dışında olumlu sonuç alamamış ve 1971’de devalüe etmiştir.
Eğer, III. Bunalım döneminin belirttiğimiz özelliği olmasaydı, Yankeeler
dostlarının tavizleri ile yetinmeyip, pazar sorununu halletmek için, işi silahla
çözümlemek yolunu tercih ederlerdi. (Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olurlardı.
çünkü aynı zamanda savaş, kapitalizmin talep yetersizliği hastalığının bir ilacıdır.)
Ancak dünya sosyalist blokunun varlığı ve de tekniğin ulaşmış olduğu dev gelişme
seviyesi bu tip politikanın aynı zamanda kendi sonu demek olduğunu da
hatırlatmaktadır. (Metropollerde ve sömürgelerdeki emekçi sınıflar arasında
sosyalizmin bu dönemde kazandığı olağanüstü prestijin de dikkate alınması
gerekir. Bu faktör de son derece önemlidir.)
Bu dönemde emperyalizmin iç ve dış pazarlarının son derece daralması, buna
karşılık sorunun yeniden paylaşım savaşı ile çözümlenememesi karşısında, genel
olarak emperyalizm, özel olarak da Yankee emperyalizmi içte ve dışta iki metoda
başvurmuştur. İçteekonomisini askerileştirmiş, dışta ise, eski sömürgecilik
metoduna ilaveten yeni-sömürgeciliğe başlamıştır.
Bilindiği gibi iç pazar emekçilerin ferdi tüketimini artırmakla mümkündür. Ancak

çalışan nüfusun gerçek gelirlerinde esaslı yükselmelerle iç pazar genişleyebilir.
Fakat bu kapitalizmin tabiatına aykırıdır. Artan kârlar peşinde koşmak tekellerin
öz tabiatıdır. Sermayenin yoğunlaşıp, temerküzü, kapitalist toplumda işçi ve
emekçi sınıfların gerçek gelirlerinin azalması sonucunu doğurmaktadır. 1952’den
itibaren, Amerikan proletaryasının gerçek geliri, sürekli olarak düşmüştür. İç
pazarın daralması karşısında, talep yetersizliğine Yankeelerin bulduğu formül,
ekonominin daha fazla askerileştirilmesi formülüdür. (3) (Bu formülün de
kapitalizmi kurtaramayacağını hayat bugün ortaya koymuştur).
Sermayenin olağanüstü yoğunlaşması ve temerküzü, tekelci kapitalizmi, gerçek
anlamı ile tekelci devlet kapitalizmine dönüştürmüştür. (4) Bu da tekellerin
gücüyle, devletin gücünün iç içe girmesi, tek bir mekanizma haline dönüşmesi
demektir. (Tekelci devlet kapitalizmi aşamasını bilindiği gibi Lenin, sosyalizme
geçişin maddi şartlarının en olgunlaştığı aşama olarak nitelemektedir. Yani
kapitalizmin uzlaşmaz çelişkileri en had safhadadır.)
Ekonomisini olağanüstü derecede militarize etmiş olan Yankee emperyalizmi, bu
durumun doğal sonucu olarak, dünya çapında saldırganlığını, kudurganlığını
korkunç bir seviyede artırmış,
Pentagon bir yandan CIA’nın komploları ile sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde
temsili demokrasileri bile rafa kaldırtarak, militarist rejimlerin kurulmasını
sağlarken, öte yandan, milli kurtuluş savaşlarının yürütüldüğü ülkeleri cehenneme
çevirmek için bütün güçlerini seferber etmiştir.
Emperyalizmin stratejik planda çökerken, taktik planda gücünü ve saldırısını
artırması esprisi budur.
“Bilimsel ve teknik devrim” çağında, uluslararası kapitalizm pazar darlığından
dolayı, korkunç seviyeye gelmiş olan krizini geçici olarak gidermek amacıyla,
dışta, eski sömürme metodlarında değişiklikler yapmıştır dedik. (Bu, eski
metodlarını terkettiği anlamında yorumlanmamalıdır. Bugün, her iki biçim birlikte
işlemektedir. Ancak ağırlık yeni biçimlerindedir.)
Bizim pratiğimizi birinci dereceden ilgilendiren bu konu üzerinde etraflıca
duralım.
1. ve II. genel bunalım dönemlerinde uluslararası kapitalizmin pazarları, III.
Bunalım döneminde olduğu gibi iyice daralmış değildi. Daha önce

belirttiğimiz gibi, teknoloji ve de sermayenin yoğunlaşıp, temerküzü bu
seviyede değildi. Bu yüzden uluslararası kapitalizm, sömürge ülkelere
emtia ihracı ve nakit sermaye ihraç ve transferi ile pazar sorununu
halledebiliyordu. Onun için dünya bu kadar küçülmüş (pazarlar daralmış)
ve de talep eksikliği bugünkü korkunç seviyeye gelmiş değildi.
Bu bakımdan emperyalizmin sömürge ülkelerde pazar genişletmesi diye bir
sorunu yoktu. Mevcut yapı korunarak -tabi belli ölçülerde feodalizm çözültülüp,
komprador-burjuvazi yaratılmıştı- feodalizmle ittifaka giren emperyalizm
sömürüsünü rahatlıkla sürdürebiliyordu.
Feodalizme karşı, feodal sopa ile sömürülen halkın, özellikle hemen hemen serf
statüsünde olan köylülerin -çelişkiler çok keskin- spontane patlamalarını ve
isyanlarını örgütleyen proleter devrimcilerin mücadelesini, komprador-burjuvazifeodal mütegallibe yönetimi -zayıf merkezi otorite- engelleyemez duruma geldiği
zaman -ki çoğu zaman pratikte böyle oldu- emperyalist işgal açık şeklini alıyordu.
Zaten bu ülkelerde, emperyalist devletler, ticari işlerini güven altında tutmak,
öteki emperyalist ülkelerin kendi pazarlarına el atmalarını engellemek için,
stratejik yerlerde, özellikle limanlarda ve ana haberleşme merkezlerinde
askerlerini bulundurarak fiili kontrolü elinde tutmaktaydı. (Zaten ülkenin stratejik
merkezlerinde emperyalizmin fiili durumu mevcuttu.)
III. Bunalım döneminde ise, emperyalistlerarası ilişkilerde değişiklikler olmuştur.
İkinci olarak, metropollerde sermayenin had safhaya varan yoğunlaşması ve
temerküzünün oluşturduğu, “talep yetersizliği” ve de özellikle II. yeniden
paylaşım savaşından sonralarını kaplayan anti-emperyalist ve millici akımlar,
zorunlu olarak emperyalizmin sömürü metodunda değişiklikler yapmıştır.
Bu değişiklikler emperyalizmin çirkin yüzünün saklanması ve de sömürge
ülkelerde pazar genişletilmesini amaçlayan yeni-sömürgecilik metodlarıdır.
Yeni-sömürgeci metodların temelinde, emperyalist tekellerin aç gözlü sömürü
politikasına cevap verecek şekilde, sömürge ülkelerde meta pazarının
genişletilmesi, “yukardan aşağıya kapitalizmin” bu ülkelerde hakim üretim biçimi
olması, merkezi güçlü otoritenin egemen olması sonucunu doğurmuştur.
“Yukardan aşağıya demokratik devrim” belli ölçülerde gerçekleştirilmiş; üst

yapıda feodal ilişkiler genellikle muhafaza edilirken (emeğin feodal sömürüsü
sürdürülüp, feodal ideolojiler muhafaza edilirken) alt yapıda kapitalizm egemen
unsur haline gelmiştir (pazar için üretim).
Bu da, bu ülkelerde, hafif ve orta sanayinin kurulması ve de yerli tekelci
burjuvazinin (emperyalizmin en gözde müttefiki olarak) oluşması ve gelişmesi
demektir. Ancak gelişen yerli-tekelci burjuvazi, iç dinamikle değil, emperyalizmle
baştan bütünleşmiş olarak gelişmiştir. Böylece I. ve II. genel bunalım
dönemlerinde bu ülkeler için dışsal bir olgu olan emperyalizm bu dönemde aynı
zamanda içsel bir olgu haline gelmiştir. (5) (Gizli işgal esprisi)
Emperyalizmin, yukarda bahsettiğimiz sonucu doğuran yeni-sömürgecilik
metodunu çok kısa özetleyelim.
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946’dan sonra, yeni-sömürgecilik metodunu
geliştirdi. Ve bu yeni-sömürgecilik politikasını, Truman, Marshall Doktrinleri ve
askeri paktlarla, ikili anlaşmalarla tezgahladı.
Bu politikanın esası, daha az masrafla, daha geniş pazar imkanı sağlayan, daha
sistemli ve ulusal savaşlara yol açmayacak, daha üst seviyeye çıkmış
emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadır. En temel
metodu, sermaye ihraç ve transferinin terkibindeki değişikliktir. Sermayenin 5-6
elemanı arasında yeni bir oran yaratılmıştır.
Şöyle ki, savaş öncesi nakit sermaye ihracı, sermayenin isim, patent hakkı, yedek
parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diğer elemanlarına kıyasla çok daha
fazla yer tutarken, savaş sonrası dönemde özellikle 1960’dan sonra bu işleyiş
tersine dönmüş, nakit sermaye ihracının dışındaki sermayenin yukarda
özetlediğimiz elemanları ağırlık kazanmıştır.
Bugün geri-bıraktırılmış ülkelerde, yabancı nakit sermaye oranının yerli nakit
sermayeye oranla çok az olduğu fakat mutlak dışa bağımlı birçok sanayi kuruluşu
mevcuttur. (Örneğin oto sanayi) Birkaç yüzde yüz dışa bağımlı temel sanayi tesisi
kurulmakta ve bunlara bağımlı olmaya mahkum hafif ve orta sanayi belli ölçülerde
geliştirilmektedir. (6) (Bu sanayi kuruluşlarının temelinde ise, yabancı sermayenin
nakit sermaye dışında kalan elemanları yatmaktadır.)
Kısaca özetlediğimiz bu yeni-sömürgecilik metodu, bir yandan emperyalizmin
ülkeye iyice yerleşmesi (yani emperyalizmin sadece dışsal bir olgu değil aynı

zamanda içsel bir olgu haline gelmesi) sonucunu doğururken, öte yandan geribıraktırılmış ülkelerde, geçmiş dönemlere kıyasla, izafi olarak -feodalizmin etkin
olduğu, eski sömürgecilik dönemine kıyasla- belli ölçülerde pazarın genişlemesine
paralel olarak toplumsal üretim ve nispi refahı artırmıştır.
Bunun sonucu olarak, geri-bıraktırılmış ülke içindeki çelişkiler görünüşte
yumuşamış (feodal döneme kıyasla) halk kitlelerinin düzene karşı tepkisi ile
oligarşi arasında suni bir denge kurulmuştur.
Emperyalist işgal gizlendiği için -emperyalizm aynı zamanda içsel bir olgu haline
geldiği için- halk kitlelerinin milliyetçi tepkileri, gavura alerjisi nötralize olmuştur.
Merkezi devlet aygıtı, geçmiş döneme kıyasla çok güçlenmiş ve ittifak projeleri,
ikili anlaşmalar, askeri pakt ilişkileri ile oligarşik devlet cihazı, devrimci iç savaş
dikkate alınarak militarize edilmiştir. (Emperyalist yardımların 3/4’ü askeri
yardımlardan oluşmaktadır).
Ülke içinde pazarın genişlemesine paralel olarak şehirleşme, haberleşme ve
ulaşım çok gelişmiş ve ülkeyi ağ gibi sarmıştır. Eski dönemlerdeki halkın
üzerindeki zayıf feodal denetim -emperyalizmin fiili durumu bütün ülke çapında
değil ticari merkezlerde ve ana haberleşme yerlerindeydi- yerini, çok daha güçlü
oligarşik devlet otoritesine bırakmıştır. Oligarşik devletin ordusu, polisi ve de her
çeşit pasifikasyon ve propaganda araçları ülkenin her köşesinde egemenliğini
kurmuştur.
Bütün bunlara, I. ve II. genel bunalım dönemlerindekilerle kıyaslanmayacak
şekilde, bu ülkelerde emperyalizmin ve oligarşinin propaganda araçlarını korkunç
seviyeye getirmesini, pasifikasyon yöntemlerini geliştirmesini ve geçmiş
dönemlerde milli kurtuluş savaşlarından edindiği tecrübeleri ilave etmek gerekir.
Artık geri-bıraktırılmış ülkelerdeki oligarşik devlet aygıtı, mevcut üretim
ilişkilerini -buna ülkedeki kapitalizm iç dinamikle gelişmediği için, emperyalist
üretim ilişkileri demek yanlış olmayacaktır- uzun bir süre koruyabilecek seviyeye
gelmiş, bu ülkelerdeki halk kitlelerinin özellikle geniş emekçi yığınlarının tepkileri
pasifize edilerek, bu tepkiler ile oligarşi arasında suni bir denge kurulmuştur. (Bu
durum, pasifizmin, revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi dayanağını teşkil
etmektedir.)
OLİGARŞİK DİKTA

Sanayi devriminden geçmiş olan emperyalist-kapitalist ülkelerdeki yönetim de,
geri-bıraktırılmış ülkelerdeki yönetim de oligarşik yönetimdir.
Ancak emperyalist-kapitalist ülkelerdeki kapitalizm gerici bir tarzda değil
(yukardan aşağıya değil), devrimci anlamı ile, iç dinamiği ile gelişmiş ve
yerleşmiştir. Dolayısıyla, sadece alt yapıda değil, üst yapıda da burjuva
demokratik ilişkiler egemen olmuş, feodal ilişkiler bertaraf edilmiştir. Fakat
tekelci dönemde, kapitalizm serbest rekabet, milliyetçilik ve demokratik yönetim
ilkelerini bir yana iterek, yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarşik diktayı ikame
etmiştir.
Ancak geçmiş dönemlerde proletarya ve emekçi kitleler, uzun süren kanlı
mücadeleler ile demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olmuşlardır. Emekçi
sınıflar gerek nitelik olarak, gerekse de nicelik olarak güçlüdürler. Onun için bu
ülkelerdeki oligarşi, klâsik burjuva demokrasisini ve özgürlüklerini belli ölçülerde
sınırlayabilmekte fakat asla özüne dokunamamaktadır. Bu ülkelerdeki oligarşinin
niteliği finans oligarşisidir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik dikta ise, sadece finans kapitalin damgasını
taşımamaktadır. Çünkü ülkedeki kapitalizm, kendi iç dinamiği ile değil, yukardan
aşağıya geliştirilmiştir. Dolayısıyla yerli tekelci burjuvazi, daha baştan, çekirdek
halindeyken emperyalizmle bütünleşerek gelişmiştir. (Emperyalizm içsel bir olgu
durumuna geldiği için bu oligarşi içindedir).
Ancak bu gelişen tekelci-burjuvazi tek başına emperyalizmle ittifakını sürdürerek
emperyalist üretim ilişkilerini muhafaza edecek güçte değildir. Dolayısıyla,
yabancı ve yerli tekellere zorunlu olarak bağlı olan toprak burjuvazisi ve feodal
kalıntılarla yönetimi paylaşmaktadır. Oligarşik yönetim içinde, işbirlikçi-tekelci
burjuvazi, emperyalizmin temel dayanağı olmasına rağmen, emperyalist üretim
ilişkilerini muhafaza eden tek yerli sınıf değildir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik yönetim, rahatlıkla işçi ve emekçi kitlelerin
demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi
yönetebilmektedirler. Buna sömürge tipi faşizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya
klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan “temsili
demokrasi” ile icra edilir (gizli faşizm) ya da sandıksal demokrasiye itibar
edilmeden açıkça icra edilir. Ancak açık icrası sürekli değildir. Genellikle, ipin
ucunu kaçırdığı zaman başvurduğu bir yöntemdir.

III.
DEVRİMCİ ÇİZGİ VE REVİZYONİZM
Kısaca, III. Genel bunalım döneminin karakteristiğini, emperyalizmin öteki genel
bunalım dönemlerinden farklılığını belirttik.
Bu dönemde, solda revizyonizm ve oportünizm iki şekilde ortaya çıkmıştır.
Birincisi, bu dönemin karakteristik niteliklerine bakarak, Leninizmin, emperyalizm
bir sistem olarak çökene kadar devam edecek olan evrensel tezlerinin geçerliliğini
yitirdiğini iddia ederek, barışçıl, pasifist devrim teorileri ortaya atmaktadırlar.
Oysa emperyalizmin özü değişmemiştir. Değişen emperyalistler arası ilişki ve
istismar biçimidir. Bu bakımdan, emperyalist dönemin Marksizmi olan Leninizmin
evrensel tezleri, emperyalizm bir sistem olarak çökene kadar geçerlidir.
İkinci tip sosyal reformist çizgi, emperyalizmin değişen ilişki ve istismar biçimini
dikkate almayarak, teoriyi bir eylem kılavuzu olarak değil de, tam bir dogma
olarak almaktadır. Onlara göre, silahlı propaganda biçimi temel mücadele
olamaz. Leninizmde böyle bir propaganda biçimi yoktur. Silahlı propaganda
örgütleyici değildir. Bu şekilde ele alış, her şeye silahın ucundan bakmaktır vs…
Bu konu üzerinde biraz duralım.
Bilindiği gibi, Marx ve Engels, 19. Yüzyılın ikinci yarısında, proletarya-burjuvazi
mücadelesinin bir ileri aşamaya geçebilmesi ve de dünyada ilk proleter devriminin
olabilmesinin, kapitalistler arası bir evren savaşıyla mümkün olabileceğini
söylemişlerdi. (Bkz. Kesintisiz Devrim-I).
Emperyalist dönemde, bu dahiyane gözlemi, Lenin ve Bolşevikler dikkate alarak,
dünyanın ilk proleter devrimini yapmışlardır. Lenin daha 1900’lerde
(Emperyalizm kitabını yazmadan çok önce) kapitalizmin sıçramalı ve dengesiz
gelişme kanununun zorunlu olarak bir emperyalistler arası savaşı doğuracağını ve
bunun da, kapitalizmin en zayıf halkası olan Rusya’da devrime yol açacağını
söylemişti. Lenin’in öngördüğü devrim biçiminin temelinde, emperyalistler arası
zıtlıkların kesin olarak askeri plana yansıyacağı görüşü yatar. (Bkz. Kesintisiz
Devrim-I ve Leninizmin İlkeleri).
Bilindiği gibi, I. emperyalistler arası evren savaşında, bu alt-üst oluş aşamasında,
dünya proletarya hareketi büyük bir sıçrama yapmış ve dünyanın 1/6’sı sosyalist

olmuştur. II. Emperyalist evren savaşının oluşturduğu alt-üst oluş aşamasında ise,
dünyanın 1/3’ü sosyalist olmuş ve sosyalizm dünya çapında büyük bir prestije
sahip olmuştur.
1. Evren savaşından sonra, kapitalizm yeni bir bunalım dönemine girmiştir.
Bu dönemde, emperyalistler arası zıtlığın savaşa yol açması imkansızdır.
(Daha önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı).
Küba devrimi, çalışma tarzıyla, takip ettiği rota itibariyle bu tarihsel dönemin
özelliklerinin bir sonucudur. Bir başka deyişle, Marksizm-Leninizmin, bu tarihsel
dönemin pratiğine uygulanmasının bir sonucudur.
(Küba proleter devrimi hariç bütün devrimler, iki evren savaşının alt-üst oluşları
içinde olmuştur). Silahlı propagandanın temel mücadele biçimi olması ve de
halkın devrimci öncülerinin savaşı, Marksizm-Leninizmin evrensel tezlerinin bu
somut tarihsel durumun pratiğine uygulanması sonucu ortaya çıkmış olan, bütün
emperyalist hegemonya altında olan ülkelerin proleter devrimcilerinin bolşevik
çizgisidir.
İşte, silahlı propagandayı temel alan ve öncü savaşı ile emekçi kitleleri devrim
saflarına çekerek, devrimci mücadelenin bir halk savaşı ile zafere ulaşacağını
tespit eden partimiz bu tesbiti, Marksizm-Leninizmin kılavuzluğu altında içinde
yaşanılan tarihsel durumun ilişki ve çelişkilerinin ve bu çelişkilerin ülkemize
yansımasının ışığında yapmıştır.
Gerek ülkemizdeki, gerekse de, dünyadaki pasifistler, silahlı propagandayı temel
çarpışma biçimi alarak öncü savaşını sürdüren devrimci örgütlerin mücadelesine,
“bu bir avuç adamın, hakim sınıflarla düellosudur. Bu anarşizmin, narodnizmin
çizgisidir, Lenin’de böyle bir çarpışma biçimi yoktur. Sorunu bu şekilde ele alış,
her şeye silahın ucundan bakmaktır… vs…” demektedirler. Aslında
teslimiyetçiliğe ideolojik kılıftan başka bir şey olmayan bu iddiaların ciddiye
alınacak bir tarafı yoktur. Şu kadarını söyleyelim ki, bu dönemde bir devrim
olmuştur. Ve bu devrimi yapanlar, işe silahlı propagandayı temel çarpışma biçimi
olarak alıp, öncü savaşı ile başlamışlardır.
Bu tarihsel durumun bu Leninist çalışma biçimini temel alan devrimci hareketler,
bugün dünyanın kırlık bölgelerinde halkların kurtuluş destanını yazmaktadırlar.
Pasifistler ise, gerek dünyada, gerekse de ülkemizde emperyalizmin ve oligarşinin
soldaki uzantısı bir avuç grup olarak, emperyalizme karşı kanla ateşle kurtuluş

destanları yazanlara karşı, söz düellosu yapmaktadırlar.
Bu tip çarpışma biçiminin Lenin’de olmadığını söyleyen bu pasifistlere en iyi
cevabı Lenin vermektedir.
Sözü Lenin’e bırakalım:
“Marksizm çarpışma biçimleri sorunlarının salt tarihsel bir incelenmesini
gerektirir. Bu sorunu, somut tarihsel durumdan ayrı olarak ele almak, diyalektik
maddeciliğin esaslarının yeterince kavranmadığını gösterir. İktisadi evrimin
değişik aşamalarında, siyasal-ulusal-kültürel canlı koşullardaki değişmelere bağlı
olarak değişik mücadele biçimleri ortaya çıkar, bunlar başlıca çarpışma biçimleri
olurlar; bunlarla ilgili olarak ikinci derecede, tamamlayıcı mücadele biçimleri de
değişir.” (Lenin)
Evet, yaşanılan somut tarihsel durumda (emperyalizmin III. bunalım döneminde)
ve de iktisadi evrimin (emperyalizmin) değişik aşamalarında siyasal, ulusalkültürel canlı koşullardaki değişmeleri dikkate almadan Marx, Engels, Lenin,
Stalin, Mao’nun yapıtlarından, pratikten kopuk, mekanik olarak çalışma tarzları
tespit edenler, iyi birer marksolog olabilirler, ama asla proleter devrimcisi
olamazlar.
Oportünizmin her türü ile devrimci çizgi arasındaki temel farklılık, temel
mücadele biçiminin seçilişinde ortaya çıkar. Bilindiği gibi hakim sınıflara karşı
yürütülen proleter devrimci mücadele çok yönlüdür. Bu çok yönlülük literatürde
iki ana başlık altında toplanır:
1. a) Barışçıl mücadele metodları (uzlaşıcı demek değildir)
2. b) Silahlı aksiyon metodları.
Emperyalizmin işgali altında olan ülkelerde emperyalizm ve oligarşiye karşı
mücadele nasıl yürütülecektir? Oligarşi ile halkın memnuniyetsizliği ve tepkileri
arasında suni denge hangi mücadele biçimi temel alınarak bozulacaktır? Halkı
devrim saflarına çekmek için hangi mücadele metodunu temel olarak seçeceğiz?
Geniş bir siyasi gerçekleri açıklama kampanyasının temel aracı hangi mücadele
biçimi olacaktır?
İşte, devrimci çizgi ile oportünist çizgiyi, devrimci teoriyi, “ortodoks” ideolojikpolitik sözebeliğinden ayırt eden temel ölçü buradadır.

Devrimci mücadeleyi, yaşadığımız dönemde, evrim ve devrim aşamaları diye kesin
çizgilerle ayıran, uluslararası revizyonizmin, pasifizmin bu soruya cevabı şudur:
(Aralarındaki ayrılıklar ne olursa olsun, şehirleri temel alandan, kırları temel
alana kadar.)
“Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil gereksinmeleri etrafında, kitleleri
örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi
kitlelerin ekonomik ve demokratik hak ve istemleri etrafında kitleleri örgütleyip,
siyasi hedefe yönlendirme.”
Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılamadığı -rafa kaldırıldığı- daha doğru bir
deyişle oligarşi tarafından kullanılmasına “izin” verilmediği, ordusu, polisi ve
diğer güçleri ile emekçi kitlelere tam bir tenkil politikasının izlendiği bütün geribıraktırılmış ülkelerde, bu tip klâsik “kitle çalışması” ile ekonomik ve demokratik
mücadeleyi, politik mücadeleye dönüştürmek isteyen örgütler, düşmanın askeri
üstünlüğü ve baskısı karşısında, güçsüzlüğe düşecekler, giderek de iyice sağa
kayacaklardır.
Bu yol “oligarşik diktatörlük ile halktan gelen baskı arasında kurulmuş olan suni
dengeyi bozacak yerde onu devam ettirecektir.” (Che)
Evet, devam ettirecektir. Elbette bu yoldan gidildiğinde de görünüşte bazı
ilerlemeler olacaktır. Ancak bu yolun savunucuları, giderek başlangıçta savaşçı
niteliklere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek, yozlaşacak ve giderek
bürokratlaşacaklardır. Yitirilen devrimci öz ve de pasifize edilmiş beş-on emekçi;
işte bu görüşün yolu basitleştirilince budur. (7)
Bu mücadele biçimini temel alan örgütler giderek, devrimci milliyetçilerin koltuğu
altına girecek ve onların yönetiminin ülkede demokratik hak ve özgürlükleri
sağlayacağını ve bu ortamda da, ekonomik ve demokratik mücadelelerin etrafında
kitleleri örgütleyip bilinçlendireceklerini düşüneceklerdir.
Mesela, ülkemizdeki (x) grubu, siyasi gerçekleri açıklayan bir yayın organı
etrafında toplanıp fabrika, vs. yerlerde üslenmeye çalışarak, ekonomik ve
demokratik kitle hareketlerinin içine girerek, buradan hareketle kitleleri devrim
saflarına çekmeye çalışırlarken, yani bu tip mücadele biçimini temel alırlarken,
öte yandan örgütlenmelerine para sağlamak amacı ile bir-iki soygun yapmışlar ve
bir-iki sabotaj ve suikast teşebbüsünde bulunmuşlardır.

(Ancak yapılan bu silahlı eylemler, silahlı propaganda değildir.)
Ve bu çalışma tarzı içinde olan (x) grubu bütün ümitlerini devrimci-milliyetçi bir
cuntaya bağlamıştı. Çünkü bu cunta, 27 Mayıs Anayasasını fiilen işler hale
getirecek, 141-142’yi kaldıracak ve temel olarak aldıkları mücadele biçimine
uygun bir ortam yaratacaktı.
Devrimci görüş:
Oligarşi ile halkın düzene karşı memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri
arasında kurulmuş olan suni dengeyi bozmanın, kitleleri devrim saflarına
çekmenin temel mücadele metodu silahlı propagandadır.
Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarşik diktatörlük isterse temsili görünüm içinde olsun- tarafından terörle bastırıldığı merkezi
otoritenin ordusu, polisi, vs. ile “dev”gibi güçlü olarak halk kitlelerine gözüktüğü,
gizli işgalin var olduğu bu ülkelerde, kitlelerle temas kurmanın, onları geniş bir
siyasi gerçekleri açıklama kampanyası ile devrim saflarına kazanmanın temel
mücadele metodu silahlı propagandadır.
Silahlı propaganda, askeri değil politik mücadeledir. Ferdi değil, kitlevi mücadele
biçimidir. Yani silahlı propaganda, pasifistlerin iddia ettiği gibi kesin olarak
terörizm değildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklıdır.
Silahlı propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle, emekçi kitlelere elle
tutulur, gözle görülür maddi ve somut eylemlerden hareketle, soyuta gider. Maddi
olaylar etrafında siyasi gerçekleri açıklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara
politik hedef gösterir.
Silahlı propaganda, halkın düzene karşı olan memnuniyetsizliğini ajite eder, onları
emperyalist beyin yıkamanın giderek etkisinden kurtarır. Önce kitleleri sarsar,
giderek de, bilinçlendirir. Merkezi otoritenin görüldüğü gibi güçlü olmadığını,
onun kuvvetinin herşeyden önce yaygara, gözdağı ve demagojiye dayandığını
gösterir.
Silahlı propaganda, herşeyden önce, günlük maişet derdi, vs. içinde kaybolan,
emperyalist yayınla şartlanmış, düzenin şu veya bu partisine “umudunu” bağlamış
kitlelerin dikkatini devrim hareketine çeker, uyuşturulmuş, pasifize edilmiş
kitlelerde kıpırdanma yaratır.

İlk dönemde, yoğun sağcı propagandanın (oportünist yayın da dahil) etkisi ile
kitlelerdeki şaşkınlık ve tereddüt, giderek devrim hareketine karşı sempatiye,
eylemler karşısında, yüzündeki “adalet” maskesini bir kenara atarak baskı ve
terörünü halkın üzerinde görülmedik derecede artıran oligarşinin çirkin yüzünü
görerek ona karşı anti-patiye dönüşür.
Silahlı propagandayı temel alan örgüt, giderek ezilenlerin tek umut kaynağı olur.
Bir yandan işsizliğin ve pahalılığın giderek artması halkın memnuniyetsizliğini had
safhaya ulaştırırken, silahlı propagandanın karşısında baskı ve terörünü iyice
artıran, halkın giderek bütün demokratik haklarını rafa kaldıran oligarşi, başta
aydınlar olmak üzere bütün halkın nazarında, değer yitimine uğrar.
Gerilla savaşını başarı ile yürüten parti, önce soldaki çeşitli oportünist
fraksiyonların etkisi altında kalmış olan halkın uyanık kesimlerini etrafında
toplayacak, soldaki parazitleri giderek temizleyecektir. Pasifistlerin kafalarını
karıştırdığı unsurlar -işçi, köylü, öğrenci- giderek, silahlı propagandanın etrafında
toplanacaktır. Yani silahlı propaganda önce solu toplayacaktır. Başlangıçta çeşitli
eğilimlerin etkisi altında olan samimi unsurlar tek bir strateji etrafında
toplanacaklardır.
Silahlı propaganda, kır ve şehir gerilla savaşı ile psikolojik ve yıpratma savaşını
içerir.
Temel mücadele biçiminin bu şekilde ele alınması, elbetteki öteki mücadele
biçimlerinin ihmal edilmesi demek değildir. Silahlı propagandayı temel alan örgüt,
öteki mücadele biçimlerini de gücü oranında ele alır. Ancak öteki mücadele
biçimleri talidir. Silahlı propaganda, temel mücadele biçimidir. Bu ekonomik ve
demokratik kitle hareketlerine seyirci kalınması demek değildir.
Örgüt, gücü oranında, ekonomik ve demokratik hak ve istemler etrafında kitleleri
örgütlemeye çalışır. Oligarşiye karşı her çeşit tepkiyi yönlendirmeyle uğraşır.
Ancak başlangıçta asla her yere koşmaz, gücünü aşan silahla güven altına
alınamayan kitle hareketlerinin içine girmez. Gücüyle orantılı olarak silahlı
propagandanın dışındaki, bilinçlendirme, siyasi eğitim, propaganda ve
örgütlendirme işleri ile uğraşır.
Klâsik politik kitle mücadelesi ile silahlı propaganda birbirini izler ve birbirinin
içinde, birbirine bağımlıdırlar, her biri diğerini karşılıklı etkiler.

Silahlı propagandanın dışındaki öteki politik, ekonomik, demokratik mücadele
biçimleri silahlı propagandaya tabidir ve silahlı propagandaya göre biçimlenirler.
(Tali mücadele biçimleri temel mücadele biçimine göre şekillenir. Yani silahlı
propaganda metodlarına göre şekillenir).
İşte silahlı propagandayı temel, öteki politik, ekonomik ve demokratik mücadele
biçimlerini, bu temel mücadele biçimine tabi olarak ele alan devrimci stratejiye,
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi denir. (Bu stratejinin örgütü de, ideolojik
mücadeleyi bir polemik aracı olarak ele almaz. İdeolojik mücadeleyi, kendi
kadrolarının siyasi eğitimi olarak ele alır).
İşte III. Bunalım döneminde, emperyalizmin işgali altında olan ülkelerin solundaki
devrimci ve revizyonist çizgilerin görüşleri özetle budur. Kısaca özetlersek: Bu
ülkelerde “proleter devrimci” adı altında iki tip sapma görülmektedir.
1) Revizyonist, Klâsik “Ortodoks” Çizgi

Karakteristikleri)

Askeri yan ile politik yanı birbirine zıt şeylermiş gibi görüp, askeri yanın
küçümsenmesi. Şehir proletaryasının siyasi işlevini, proletaryanın anahtar rolü
oynadığı sovyetik modelin ışığı altında görerek, aşırı abartma. Silahlı
propagandanın prestij kazanması üzerine solda prestij kaybına maruz kalan bu
örgütler, sonradan gerilla yapan bir şube de açmışlardır. Tabiî bu gerilla hikaye
olmuştur.
Milli bir krizin ülkede olmasına rağmen barışçıl mücadele metodlarının temel
alınmasının ve de evrim ve devrim aşamalarının kesin çizgilerle ayrılmasının,
Öncü Savaşının reddinin oluşturduğu kendiliğindencilik.
2) Bu görüşe tepki olarak doğan, Küba Devriminin yanlış yorumlanmasının sonucu
ortaya çıkan militan sol çizgi; Fokocu Görüş: Şehir-kır ilişkilerini, silahlı
propaganda ve öteki mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün olarak görmeyen,
tek ve bütün olarak kırları ve silahlı propagandayı alan, şehirlerin ve öteki
mücadele biçimlerinin tali rolünü önemsemeyen bir görüştür.
Bu görüşün temelinde, geri-bıraktırılmış ülkelerdeki milli krizin en olgun bir
şekilde değerlendirilmesi, öncünün mücadelesi ile köylülerin derhal silaha
sarılarak, savaşın kısa zamanda Halk Savaşına dönüşeceği düşüncesi yatmaktadır.
Dolayısıyla bu çizgi de “sol” bir kendiliğindenciliktir.Ancak bu görüşün

savunucuları, hayatın gerçekleri karşısında bu yorumlarının gerçekçi olmadığını
anlayarak, hızla bu görüşü terketmişlerdir. Dünyada bugün hemen hemen fokocu
anlayış içinde olan silahlı propaganda örgütleri yok gibidir.
Mahir Çayan

