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ÖnsÖz
Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD), kuruluşyılı1982’denberiBochumProgramıtemelinde
çalışmaktadır. 1999 yılındaki Gelsenkirchen Parti Kongresi’nde bir dizi önemli katkılar kararlaştırılmıştır;bueklemelerleAlmanya’nınbirleşmesi
ve parti çalışmalarının proleter düşünce tarzı temelindeyürütüldüğüdikkatealınıyordu.
Emperyalist dünya sisteminde 1990’li yıllardan
beri uluslararası üretimin yeniden örgütlenmesi
nedeniyle çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. O günlerden beri, banka, sanayi, ticaret
ve tarım sektörlerinde faal olan aşağı yukarı 500
uluslararasısüper-tekeldenoluşanegemenbirtabakanın dünya pazarına hakim olma mücadelesi
dünyadaki gidişata damgasını vurmaktadır. Aşırı
sermayebirikimininogünlerdenberikronikleşmiş
olması, emperyalist dünya sisteminin bunalımlılığını arttırmaktadır. Çevre felaketi tehlikesi ve
genelsavaştehlikesi,insanyaşamınınvaroluşunu
genelanlamdatehlikeyedüşürmektedir.Siyasetve
ekonomininulus-devlettarafındandüzenlenmesi,
gitgideuluslararasıdüzeydekararabağlanankriz
yönetiminin uzantısı konumuna düşmüştür. Kriz
yönetimi içindeki ortaklık, öncelikle emperyalist
dünya sisteminin sürdürülmesi ve uluslararası
mali-sermayenin bir avuç lider tekellerinin egemenliği ile sınırlıdır. Aynı zamanda kârlı yatırım
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alanları,dünyapazarpayları,doğalkaynaklarıve
siyasinüfuzbölgelerieldeetmerekabetisonderecekeskinleşmektedir.Bubağlamdabirdünyadevrimcibunalımınınpotansiyeliepeycebüyüdü.
2016 Sonneberg Parti Kongresi’nde geliştirilen
elinizdeki program, kapitalist toplumdaki önemli değişiklikleri kısa ve özlü biçimde izah eder.
Program, marksist-leninist strateji ve taktiğin
uluslararası sosyalist devrimin hazırlanması sürecindeilerletilipdahayüksekdüzeyeulaştırılmasınailişkinsonuçlarçıkarır.Bubağlamdaözellikle
aşağıdakisorunlarönemlidir:
•ulusalileuluslararasısınıfmücadelesininbirliği,
•toplumsalkurtuluşmücadelesiileküreselçevre
bunalımının çözümü için mücadele arasındaki
birlik,
•işçi sınıfının ücretli emekle sömürülmesinden
kurtuluşumücadelesiilekadınınözelbirbiçimde ezilmesinden kurtuluşu mücadelesi arasındakibirlik,
•uluslararasısanayiproletaryasınınbelirleyiciçoğunluğunun kazanılması ile dünya ezilenleri ile
mücadeleittifakınınkurulmasıarasındakiilişki.
Parti Programı yardımıyla herkesin, toplumsal
gerçekliğinin daha karmaşık hale gelmiş olan ve
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antikomünist çarpıtma ve karalamalar karşısında
yenitippartisıfatınasahipAlmanyaMarksist-Leninist Partisi’nin siyasetini, hedefleri ve çalışma
tarzınıheryönüyletanımaveonuanaçizgileriyle
anlamaimkânıbulunmaktadır.Program,geçmişte
sosyalizmmücadelesindeeldeedilenbaşarılar,yaşananyenilgilerveyapılanhatalardançıkarılması
gerekensonuçlaradikkatçeker.O,işçisınıfınave
tümezilenlerevesömürülenlerekendilerininkurtuluşunun sosyalist ve komünist toplum yolunda
ilerlemesinekılavuzlukeder.
Program, sınıf bilincinin, kadın bilincinin, çevre
bilincinin ya da enternasyonalist bilincin günümüzdenedüzeydeolmasıgerektiğinibelirtir.Aynızamandainsanlığıngeleceğineilişkingörevlere
katılmak ve kapitalist sömürü ve baskıdan kurtuluşuğrunaAlmanyaMarksist-LeninistPartisi’nin
saflarındayeralmakiçinçokolanakdasunar.
Geliştirilmişprogram,MLPD’ninyaklaşıkelliyıllık
tarihinde yürüttüğü parti inşasının tecrübelerine
ve uluslararası marksist-leninist, devrimci ve işçi
hareketininöğretilerinedayanmaktadır.İşçisınıfınınkurtuluşununkarşısındaduranönemlihertürlü oportünizm ve sekterliğe açık ve kesin olarak
sınır çeker; aynı zamanda bütün sömürülenlere
ve ezilenlere ortak mücadele için elini uzatır. Bu
program,DevrimciPartiveÖrgütlerinUluslarara11

sı Koordinasyonu (ICOR) örgütünü desteklemeye
bağlı ve dünya gençliğine, sosyalist gelecek için
verilenmücadeleyekatılmayabirçağrısinyalidir.
Stefan Engel
MLPD parti başkanı
2016
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Gabi Gärtner
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Bölüm A

BÖlÜM A

Kapitalist üretimin uluslararasılaşmışlığı ve
kapitalist toplumun Genel Bunalımı

1. Birinci Dünya Savaşı ile 1917 yılında Rusya’da
gerçekleşenEkimDevrimi’ninbaşlattığı,kapitalizminGenelBunalımı,emperyalistdünyasisteminin
tümünükapsayanbirbunalımdır.Bubunalım,çağımızınkapitalizm-sosyalizmarasındakitemelçelişkisinin çözümünü zorlamaktadır. Günümüzde
emperyalistdünyasistemininşubeşbaşlıcaçelişkisionunartanistikrarsızlığınınitelemektedir:
•bir tarafta, en önde mutlak egemenliğe sahip
uluslararası mali-sermaye ile onların emperyalist hükümetleri birlikte olmak üzere burjuvazi
ile, karşı tarafta, dünyanın ezilenleriyle ittifakında ve dünya çapında bağlantılanmış sanayi
proletaryasınınönderliğialtındabulunanuluslar
arasıişçisınıfıarasındakiçelişki;
•emperyalizm ile, onun boyunduruğu altındaki
uluslararasındakiçelişki;
•kapitalistüretimtarzıile,insanlığındoğalyaşam
temelleriarasındakiçelişki;
•emperyalist ulus-devletler ile, uluslararası süper-tekellerarasındakiçelişki;
•uluslararasılaşmışüreticigüçlerile,ulus-devletlerebağlıörgütbiçimleriarasındakiçelişki.
15
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Kapitalizmin ekonomik, siyasi ve ideolojik güçlerininçürülmevebozulmasürecinde,uluslararası
kapitalistüretimin1990’lıyıllardayenidenörgütlenmesinden beri emperyalist dünya sisteminin
bunalımlılığı evrensel boyutta gelişmiştir. Bu günümüzde, onun var oluşu biçimini oluşturmaktadır. Üretici güçlerin uluslararasılaşması, kapitalizmden sosyalizme doğru ilerleyişin yeni tarihi
bir köklü değişimin evresini başlatmıştır. Dünya
birleşiksosyalistdevletlerininmaddikoşulları,tarihtehiçolmadığıgibiolgunlaşmışdurumdadır.

2. Uluslararası işçi sınıfı, kapitalist toplumda belirleyici ve toplumu değiştirebilen güçtür. Günümüzdeişçisınıfınınbaşında,enileriüretimtarzınıntemsilcisivemutlakegemenliğesahipuluslar
arası mali-sermayeye doğrudan zıt olan uluslar
arasısanayiproletaryasıbulunmaktadır.Kapitalizminekonomikyapısınınilerleyenradikaldeğişimi,
işçileringittikçeartanbirbölümünü,makinaların
uzmanlaşmışkölesikonumundankurtarıp,karmaşık üretim süreçlerinin çok yönlü eğitim görmüş
denetleyicisi ve yürütücüsüne dönüştürmektedir.
Üretimsüreci,çoktandırişçisınıfınınyaratıcıgücü
veinisiyatifisömürülmedenişleyemiyor.
Toplumsal hayatın tümünün sanayileşmesinin
ilerlemesi, işçi sınıfının muazzam boyutta büyümesine neden olmuştur. Bu arada işçi sınıfı artık
16
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dünyagenelindeulusalvetoplumsalkurtuluşmücadelesininanagücükonumunageçmiştir.
Fakat işçi sınıfının ve kitlelerin maddi, sosyal ve
kültürel gereksinimlerinin her yönde karşılanmasınıengelleyenşey,kapitalistsömürüsistemidir.

3. Kapitalist üretimin sınırsız genişlemesi ile pazarların sınırlı gelişmesi arasındaki çelişki, üretimin uluslarasılaşması nedeniyle kronikleşmiştir.
Buçelişki,aşırısermayebirikimininkronikleşmesinesebepolmuştur.Aşırısermayebirikimiiseyasallıklaortayaçıkanveboyutuvederinliğigitgide
büyüyenaşırıüretimkrizlerindesolukalmayaçalışmaktadır.Aşırıüretimkrizleride,borsa,banka
yadadövizkrizigibiçeşitlimalikrizbiçimleriyle
birlikteortayaçıkmaktadırlar.
4.Ayrıca70’liyıllardanberikapitalistüretimtarzının gelişiminde ileriye atılan her yeni adımda,
sermayenin yeniden üretim sürecinde müthiş yapısalbunalımlarortayaçıkmış;veheryenibunalımlasürekliolaraküreticigüçlervesermayeyok
edilmiştir. Sermayenin yok edilişi, kronikleşmiş
uluslararasıyapısalbunalımda,peryodikaşırıüretim krizlerinden farklı olarak, nispeten kontrollü bir şekilde gerçekleşir. Bu sürecin başlıca sonuçları,kitleselişsizliğingittikçebüyümesi,eksik
istihdamın süreklilik kazanması, ücretlerin genel
17
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olarak düşürülmesi, çalıştırma temposunun daha
da arttırılması, ücretlilerin büyüyen bir kısmının
aşırı sömürüsü ve sosyal kazanımların tasfiyesi
ilekitlevergilerininyükseltilmesidir.Uluslararası
üretimin yeniden örgütlenmesi temelinde devam
edenyapısalbunalım,ekonomikkrizlerinengüçlü
motoruhalinegelmiştir.
Egemenliğe sahip uluslararası süper-tekeller, bunalım belirtilerinin gitgide ağırlaşan yükünü burjuvazinin tekelci olmayan ve mutlak egemenliğe
sahip uluslararası mali-sermayeye dahil olmayan
tekelci kısmının sırtına da yüklemektedir. Bu nedenle, yıldan yıla küçük üreticilerin onbinlercesi
mahvolurken, büyük tekelci holdinglerin yoğunlaşma ve merkezileşmesi tüm dünyayı kapsayan
birboyutaulaşmıştır.

5. Sosyal-emperyalistSovyetlerBirliği’ninveonun
egemenlik alanının 1990’lı yılların başında çökmesi sonucu ortak bir dünya pazarı oluşmuştur.
Bu da, ileri gelen bazı emperyalist ülkelerin ekonomilerinde geçici yükselme yaşanmasının ve
uluslararasımali-sermayeninülkesınırlarınıaşan
bir boyutta yoğunlaşıp merkezileşmesi sürecinin
temeliolmuştur.

6.2008’den2014yılınakadardevamedendünya
ekonomikvemalikrizi,kapitalizminortayaçıkma18
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sındanbuyanaenderin,enuzunsüreliveenkapsamlıkrizdi.Kapitalizmdeilkdefauygulanankriz
yönetiminin başlıcahedefi,işçisınıfınınvegeniş
kitlelerindevrimcileşmesininengellenmesiydi.
Kriz yönetimi aynı zamanda emperyalist dünya
ekonomisinin krize genel yatkınlığını devlet bütçelerine aktarır. Devlet borçlarının aşırı hızla büyümesi, devletleri devamlı olarak iflas etme tehlikesinesokup,kamusosyalhizmetsistemlerinin
adımadımkısıtlanmasınanedenolmaktadır.UluslararasıParaFonu(IMF),DünyaBankasıveAvrupa
MerkezBankası(ECB)halklarınsırtınatasarrufların
değerinidüşürerek,emeklimaaşlarını,ücretlerive
sosyalkazanımlarıkısıtlayarakhergeçengünyeni
yükler yüklemektedirler. Bu politika, kaçınılmaz
olarak işçi sınıfının ve geniş kitlelerin direnişini
uyandırıp, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesininyenidencanlanmasınınvedünyadevrimci
bunalımınıngelişmesininmadditemelinideoluşturur.

7.Eskidenyeni-sömürgeciliğebağımlıolanbirdizi
ülke,emperyalistülkelerin2000yılındansonrao
ülkeleremuazzammiktarlardabaşlattıklarısermayeihraçlarındanyararlanarakesasitibariyletarım
ülkesiolmaktançıkıpkapitalistsanayiülkelerihalinde gelişmiştir. O ülkelerde tekelci sermayenin
vetekelcidevletkapitalizmiyapılarınınoluşması
19
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sonucu, Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Güney
Afrika, Suudi-Arabistan, Türkiye vb. yeni-emperyalistülkelerortayaçıkmıştır.Sosyal-emperyalist
Çindevletiekonomiklidergüçkonumunayükselip, ABD, Japonya veya AB ile dünya üzerindeki
egemenlikiçinmücadeleetmektedir.Günümüzde
çoktaraflıkutuplaşmailebelirlenendünyadagüç
venüfuzbölgelerikazanmarekabetindeemperyalistlerarasıçelişkilerkeskinleşmektedir.

8. Emperyalist dünya ekonomisinin kriz devresi
değişti. Kriz devresinde yükselmenin yerine geçmiş olan ve her yeni aşırı üretim krizinden önce
ortayaçıkangelgitliduraklamatümdünyadaetkisini göstermeye başlamıştır. Günümüzde siyaset,
malisistem,ekonomiveekolojialanlarındakisarsıntılar eskilere kıyasla çok daha dolaysız bir biçimde ekonomik gelişmeyi etkileyip, beraberinde
daima, yeni dünya ekonomik ve mali krizine yol
açılmasıtehlikesinigetirirler.
Spekülatif sermayenin şişmesi dünya ekonomisininençarpıcıbelirtisihalinegelmiş,ekonomikve
siyasi gidişata gitgide daha geniş ölçüde egemen
olmaktadır.

9. Kapitalistüretimtarzınınuluslararasılaşmasından dolayı ulus-devletlerin ekonomiyi düzenleme politikası her geçen gün daha zahmetli, daha
20
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Emperyalist dünya ekonomisinin kriz devresi değişti
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Berlin, 2016: TTIP adı altında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı kitle
yürüyüşü
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Arequipa, Peru, 2013, 1. Uluslararası Madenci Konferansı: İşçi toplantısı ve kitle yürüyüşü
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pahalıveaynızamandadahaetkisizhalegelmektedir. Tekellerin ulus-devlet çerçevesinde örgütlenen iktidarı ile kapitalist üretim tarzının uluslararasılaşması arasındaki çelişki had safhaya
varmaktadır.

10.Uluslararasırekabetkeskinleşip,süper-tekellerinbirbirleriniyoketmelerinekadartırmanmaktadır. Pazarların durgun kalması yüzünden mevcut
olanekonomikbloklarıveanlaşmalarıgenişletme,
yeniblokoluşturmaveanlaşmalaragitmekvede
uluslararasıdüzeydebirbiriylerekabetedenbankalaroluşturmadürtüsüartmaktadır.
Buna bağlı olarak, ücretli ve maaşlı emekçilerin
sömürülmesinin müthiş ölçüde artması, çalışma
süresinin gittikçe esnekleştirilmesi, emek yoğunluğununartmasıveişgünününuzatılması,vardiya,gecevehaftasonuişininçoğalması,ücretlerin
düşürülmesi, düşük, hatta asgari ücretin altında
ücretverilmesi,sosyalhaklarınkaybı,belirlisürelisözleşmelerle,kiralıkvekısmiişsözleşmeleriyle
vebirfirmanınesersözleşmesitemelindeçalıştırılanlar sayısının artması meydana gelmektedir.
Bugelişmeönceliklekadınvegençlerietkilemektedir. Bu gelişme işçi sınıfının ücret, çalışma ve
yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal
kurtuluşu için verdiği mücadelede bölünmüşlüğü
23

BÖlÜM A
teşvikederken,aynızamandadayanışmavedirenişiuyandırmaktadır.

11. Uluslararası üretimin yeniden örgütlenmesi
ve uluslararası mali-sermayenin egemenliğiyle
birlikte kapitalist üretim ve tüketim, yalnızca insanlığın doğal yaşam temellerinin kronik olarak
bunalım yaratan boyutlarda tahrip edilişi temelinde işlemektedir. Mali-sermayenin dünya tarım
pazarına egemen olması ve tarımda genetik mühendisliği ve biyomühendisliğin kullanılması nedeniylekronikleşmiştarımkriziderinleşmektedir.
Yüz milyonlarca küçük ve orta ölçekli köylülerin
ekmek kapılarının kitlesel olarak yok edilmesi ve
gittikçe daha fazla tarımsal alanların tahrip edilmesi, yeni sömürgeciliğe bağımlı birçok ülkenin
kapitalistyöndesanayileşmesininbedelidir.Açlık
veyetersizbeslenmeye,köydenkentekitleselgöç
vesürekliçoğalanbirseyyarişçilerordusununortayaçıkmasınanedenolmaktadır.

12. Burjuva devlet ve aile düzeninin görevi, kapitalist toplumda insan yaşamının üretilmesi ve
yeniden üretilmesini sağlamaktır. Egemen tekelleriçinkitlelerinyaşamıkarşısındadüzeninistikrar etkeni olarak hizmet eder. Burjuva aile düzeni,uluslararasıüretiminyenidenörgütlenmesiyle
uluslararası boyutta da kronik bir bunalıma düşmüştür. Bu gelişim, kapitalist düzenin işlerliğini
24
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tehlikeyedüşürmektevekadınınkurtuluşumücadelesininyenidencanlanmasınıntoplumsaldayanağınıoluşturmaktadır.

13.Emperyalistlerpazar,ucuzişgücü,hammadde
kaynakları ve nüfuz bölgeleri elde etme rekabetinde yeni-sömürgeciliğe bağımlı ülkelerin gittikçe daha sert sömürülüp ezilmesine başvurmaktadırlar.Bununyasalsonucu,yeni-sömürgeciliğin
bunalımıdır.Borçlanmakrizininkronikleşmesiile
ortaya çıkan bunalım, gittikçe daha çok devletin
ekonomisivesiyasetininsarsılmasınayolaçmaktadır.
14. Bütün dünyada büyüyen mülteci akımları
dünya nüfusunun gitgide büyüyen kısmının artık
eski biçimde yaşayamadığı ve yaşamak istemediğininifadesidir.Göçilebirlikteuluslararasıproletaryanınbütünsömürülenveezilenlerkitleleriylebirleşmesinintemeligenişlemektedir.
15. Emperyalizmin siyasi özü, dünya egemenliğini kazanma çabasıdır. Emperyalizmin sınırsız
egemenlikkazanmapolitikası,ekonomi,devletve
toplumunaskerileştirilmesinigerektirir.
ABD, ekonomisi eski sınırsız üstünlüğünü ne kadar büyük hızla kaybediyorsa da şu anda emperyalist tek süper güç olarak, ezilen halklar ve sınıfların ulusal ve toplumsal kurtuluşlarına karşı
25
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Ortak mücadelede destek veren göçmenler

Rojava / Kuzey Suriye’deki Kürt kurtuluş mücadelesiyle dayanışma
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dünyajandarmalığırolünüüstlenmeyekalkışmaktadır. Onun saldırgan mutlak egemenlik talebi,
ÇinveyaRusyagibiyeniortayaçıkanemperyalist
güçlerin egemenlik talepleriyle karşı karşıya bulunmaktadır.Emperyalistamaçlarıgerçekleştirme
kavgası, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların
kullanılacağı üçüncü dünya savaşının patlak vermesitehlikesinidoğurmaktadır.Budünyasavaşınıtekengelleyebilecek,uluslararasıproletaryanın
önderliği altında dünya halklarıdır. Emperyalizm
varolduğusürecesavaşvesavaştehlikesivarolacaktır.

16.Almanemperyalizmidünyaçapındakazandığı
siyasinüfuzu,günümüzdeherşeydenöncekendi
mali-sermayesinin ustaca bir şekilde uluslararası
pazarlarınveülkelerinekonomilerinenüfuzetmesinedayandırmaktadır.
ABD’nin müttefiği olarak NATO çerçevesinde siyasi ve askeri bakımdan nüfuzunu genişletmeyi
başaranAlmanya,giderekemperyalistmüttefikleriyledahayoğunbirrekabetiçinegirmektedir.Alman emperyalizmi, egemenlik kazanma talebinin
altını, sadece BM’nin ikiyüzlü bir şekilde insancıl
yardım eylemlerinin bayraktarlığı altında uluslararası askeri müdahalelere katılarak çizmekle
kalmıyor;artıksaldırısavaşlarınadakatılıyor.
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17. Mutlak egemenliğe sahip uluslararası malisermaye, burjuvazinin yok denecek kadar küçük
bir tabakası olup, değişik ulus-devletlere dayalı
ve bağlı olan uluslararası süper-tekeller gruplarından oluşmaktadır. Birleşik uluslararası sanayi
proletaryasınınkarşısındaduranmali-sermayenin
zayıflığı, strateji açısından, ortak iktidar aygıtına
sahipolmamasıdır.Egemenliğininsürdürülmesive
sömürülen kitlelerin bastırılması için değişik emperyalist ülkelerin iktidar organlarına dayanmak
zorundadır. Uluslararası düzeyde iktidar yapıları
inşaetmekiçingösterilenvegösterilecekçabalar
nevarsa,sonundauluslararasıtekelleringüçüssününbirulus-devletebağlıolmasıvedeğişiktekel
gruplarının çıkarlarının birbiriyle çatışmasından
dolayıherzamanbaşarısızkalır.
Uluslararası mali-sermaye, modern kitle medyası
ve burjuva kitle kültürü ile kamuoyunu manipüleetmektedir.Burjuvaparlamentarizmini,mutlak
egemenliğini maskelemek için kullanırlar. Temel
toplumsal dayanakları olan burjuva partiler ve
ellerindeki aldatma aygıtları sayesinde kitleleri
kapitalist düzene bağlamaya çalışmaktadırlar.
Burjuva demokrasisi kitleler için ilk etapta aldatmacademektirama,devletaygıtlarınıngittikçefaşistleştirilmesinde görüldüğü gibi, baskı ve terör
anlamınadagelir.
28
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Almanya’daki toplumsal gelişme ve
küçük-burjuva düşünce tarzı sistemi

1. Almanya’da, kapitalist üretimin uluslararasılaşması çerçevesinde tekelci devlet kapitalizmi
aşamasına ulaşmış bir kapitalist toplum düzeni
vardır. Bu aşama, sosyalist bir toplumu doğrudan hazırlayan son ön aşamadır. Ülkede yerleşik
vemutlakegemenliğesahipmali-sermayeyedahil
olan uluslararası süper-tekeller devleti kendisine
tamamentabikılmış,tekelcisermayeninorganları devlet aygıtının organlarıyla tamamen kaynaşmış durumdadır. Burada yerleşik süper-tekeller,
tekelci olmayan kapitalistler ve başka tekeller de
dahil olmak üzere tüm toplum üzerinde mutlak
egemenlik kurmuşlardır. Avrupa Birliği’nin organlarıaracılığıyladiğerAvrupaülkeleriüzerinde
nüfuz geçirmektedirler. Aynı şekilde başka ülkelerin süper-tekelleri Almanya üzerinde nüfuz geçirmektedirler.

2. Toplumsal büyük üretim, başta mali-sermaye
olarak birbiriyle kaynaşmış sanayi, tarım, ticaret
ve banka tekelleri olmak üzere, sermayedarlar
tarafından özel mal edinilmeye tabidir. Tekelci
devletkapitalizmindeegemenolanbuuluslararasılaşmış üretim ilişkileri, günümüzde Almanya’daki kapitalizmin gelişmesinin temel çelişkisini
oluşturmaktadır.Buüretimilişkileriulus-devletle
sürekliçatışmaktadır;çünküulus-devletuluslara31
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rasılaşmışüreticigüçlerinilerlemesininbirengeli
halinegelmiştir.Aynızamandaiseulus-devletinve
onuniktidaraygıtınındahadagüçlendirilmesinin
önemideartmaktadır.Ulus-devlet,sınıfegemenliğininsürdürülmesininbelirleyicialetivedünyayı
yenidenpaylaşımmücadelesindeekonomik,siyasi
veaskerikuvvetüssükonumundakalmaktadır.

3. Toplumsal sorunun çözümü için, hem ücretli
emeğin kapitalist sömürülmesini hem de burjuvadevletveailedüzeninibertarafetmekgerekir.
Burjuva devlet ve aile düzeni, emekçi kadınlar
kitlesinin çifte sömürülüp ezilmesinin de temelidirler. Toplumsal yaşam, azami kâr getiren mal
üretimi ve yeniden üretimi sürecine tamamen
bağlıdır. Gıda üretimi süreci toplumsallaşmış durumdayken,insantürününmuhafazasıveüremesi geniş ölçüde tek tek ailelerin sorumluluğunda
bulunmaktadır. Kapitalizmde erkek ile kadın arasındaki toplumsal eşitsizlik bu çelişkiye dayanmaktadır.Kadınınerkeğeekonomikbağımlılığının
hakim olması, çoğunlukla ev işleri ve aile idaresinden sorumlu olması, burjuva ahlak ile dinin
zincirleriveayrıcayaygınseksizmileaileiçişiddet kapitalist toplumda kadının özel bir biçimde
ezilmesinidevamettirenbirsistemoluşturmaktadır.
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4.Almanemperyalizmi,19.yüzyılınsonundageç
gelişmesinden dolayı modern teknik ve daha iyi
organizasyon aracılığıyla rakip emperyalist büyükgüçlerkarşısındaönegeçmeyeçalıştı.Saldırganlıkla dünyanın yeniden paylaştırılmasında ısrar edip, bu amaçla iki dünya savaşı çıkarmıştır.
Bu dünya savaşları, bütün emperyalist ülkelerde
tekelcikapitalizmdentekelcidevletkapitalizmine
geçişinmotorlarıolmuştur.

5.Tekeller,1917’dezaferlesonuçlananEkimDevrimi’ne ve kitlelerin I. Dünya Savaşından sonra
devrimcileşmesine önlem olarak, kendi egemenliklerinisürdürebilmekiçin1933yılındafaşistbir
diktatörlükkurdular.Saldırganbirantikomünizmi
gerçekleştirip, sosyalizmin kavramlarını kötüye
kullananbirırkçısosyal-faşistdemagojiyikullandılar.İşçisınıfınınbölünmüşlüğünedeniylefaşist
diktatörlüğünkurulmasıengellenemedi.Diktatörlüğün, ana gücünü sosyalist Sovyetler Birliği’nin
oluşturduğu Hitler karşıtı koalisyon tarafından
parçalanmasından sonra, İkinci Dünya Savaşı sonunda galip devletler tarafından Stalin’in yön vericikatkısıylaPotsdamAntlaşmasıimzalandı.Antlaşma,AlmanulusununbirliğininkorunupAlman
emperyalizminin egemenlikten mahrum bırakılmasınıöngörüyordu.
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İlk etapta tekelci parababaları holdinglerinin yönetiminden çekilmeye zorlandılar. Ancak kısa bir
süre sonra Batılı işgal devletleri, ABD’nin Almanya politikasını antikomünist yönde değiştirmesi
sonucu, BatıAlmanya’daki tekelci kapitalistlerinin
yeniden egemenliği ele geçirmelerini sağladılar.
23Mayıs1949tarihindeFederalAlmanyaCumhuriyeti’nin (FAC) kuruluşu aracılığıyla Almanya’yı
ikiye bölüp, Potsdam Antlaşmasını bozarak yeni
Almanemperyalizmininyükselişinihızlandırdılar.

6. Almanya’nın Batılı güçler tarafından bölünmesine yanıt olarak, 7 Ekim 1949 yılında Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) kuruldu. Sonraki
yıllarda kitlelerin inisiyatifi sonucu ve Sovyetler
Birliği’nindesteğiyle,antifaşistbirhalkdemokrasisinden Alman topraklarında ilk sosyalist toplumageçişteumutvericibirgelişmemeydanageldi.

7. Şubat 1956’da yapılan SBKP 20. Parti Kongresi’nden sonra Sovyetler Birliği’nde kapitalizmin
restoreedilmesininardındanDAC’deküçük-burjuva parti, devlet, işletme ve silahlı organların bürokrasisi tarafından bir bürokratik-kapitalist sistemkuruldu.Gerçikitlelerinyaşantısındakibirçok
sosyalistkazanım,biçimselolarakkalsada,niteliğikapitalizminrestoreedilmesindendolayıdeğişti.Sözkonusukazanımlar,yenidüzeninkapitalist
niteliğini örtbas etmek için yukarıdan reform uy34
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gulanmasını içeren revizyonist bir sisteme dahil
edildi.SosyalistBirlikPartisi’nin(SED)revizyonist
yönetimi 1961 yılında Berlin Duvarı’nı yaptırarak
birleşiksosyalistAlmanyaiçinverilenmücadeleye
sırtçevirdi.

8.1950’liyıllarınbaşındaFAC’de,İkinciDünyaSavaşısonucudünyaçapındaartanmaltalebininyol
açtığıveyüksekdüzeylimakineleşme,otomasyon
vedevletinyaptırımlarıileözendirilen,eşigörülmemiş uzun süreli bir ekonomik yükselme başladı. Sıçramalı olarak gelişen üretici güçler, yeni
Almanemperyalizminininanılmazbirsüratlegüçlübirekonomik,siyasiveaskerietkenkonumuna
yükselmesinihızlandırdılar.

9.Tekelcikapitalistler,1970’lıyıllarınbaşındasona eren uzun süreli yüksek konjonktür döneminde Alman emperyalizminin dünya çapında öne
geçmesiningrevlernedeniyletehlikeyedüşmesini
engellemek amacıyla, özellikle sağcı SPD ve sendika yöneticileriyle kapitalist birlikleri arasında
olmak üzere bir iş ortaklığı politikası yürüttüler.
Bu “yukarıdan reformlar” politikası, işçi sınıfının
devrimcileşmesini engelleyen, felce uğratan bir
zehirdi. Fakat tekelci devlet kapitalizmi, 80’li yılların başında sosyal reformların tasfiyesini başlatmasından beri gizli bir siyasi bunalım içinde
bulunmaktadır;kibubunalımgittikçedahasıkaçı35
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ğa çıkıp kitlelerin, tekellerin diktatörlüğüne karşı
çıkmasınanedenolmaktadır.

10.DAC’de,ülkeninteknolojikveekonomikaçıdan
Batı’yakıyaslaartanbirşekildegerikalması,80’li
yıllarda toplumsal kazanımların sürdürülmesiyle
gittikçekeskinleşenbirçelişkiyedüştü.Butemeldekitlelerarasındabürokrasininyoğunbirkontrol
ve kumanda rejimini uygulaması, sahte-sosyalist
cafcaflılaflarıvesiyasibaskısonucuderinbirhayalkırıklığıyarattıve1989’dagenişbirdemokratikhalkhareketigelişti.
Hareketin sonucu ülkenin 1990 yılında barışçıl
yoldan yeniden birleşmesiydi; tüm Alman halkının, ulusun bölünmüşlüğünü aşmaya yönelik derin arzunun da bir katkısı vardı. Dış siyaset açısından bunun önemli bir koşuluysa, Sovyetler
Birliği’ndeki sosyal-emperyalizmin egemenliğinin
sarsılmasıydı. Birleşme sosyalist koşullar altında
gerçekleşmediğinden,BatıAlmantekelcisermayesinin DAC’yi ilhak edip kendi ekonomik ve siyasi
egemenliğialtınaalmasımümkünoldu.

11. Yeniden birleşmiş Almanya, hem ekonomisi
hem de nüfusu bakımından Avrupa Birliği’nin en
büyükülkesidir.İkinciDünyaSavaşımüttefiklerinin savaştan sonra ona kabul ettirdikleri bazı siyasal kısıtlamalardan artık kurtulan yeni Alman
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emperyalizmi, günümüzde Avrupa’nın diğer büyük devletleriyle ittifak çerçevesinde dünya hakimiyetini kazanmak için çaba gösteriyor. Alman
emperyalizmi, Almanya’daki emekçilerin başdüşmanıdır.

12. Alman emperyalizminin ekonomik ve siyasi
yükselişi için, II. Dünya Savaşı sonrasında burjuva demokrasisi en uygun egemenlik biçimiydi.
Fakatişçisınıfımüttefikleriylebirliktedevrimhücumunu başlatınca, tekelci sermayenin iktidarı
sarsılıp egemenliği burjuva demokrasisi yöntemleriyleartıksürdürülemezse,tekelcisermayeburjuvademokrasisininsağladığıhakveözgürlükleri
ortadan kaldırıp, açık terörist diktatörlüğü egemenlikdüzenihalinegetirmeyeçalışacaktır.
13.Burjuvaideolojisibunalımiçinedüşmüşolup,
açıkgericibiçimleriylekitlelerüzerindeartıkgittikçedahaazetkiyapabilir.Egemenler,işçisınıfının
sınıfbilinciniçürütmekyadaomücadelenindaha
yüksekbirdüzeyeulaşmasınıengellemekamacıyla toplumda adım adım küçük-burjuva düşünce
tarzınıyaygınlaştıranbirsistemgeliştirmişlerdir.
Sistemingöreviproletersınıfmücadelesiniyolundanşaşırtmak,örgütlülüğünüsarsmakvemoralini
bozmak olan bu sistem, siyasi bakımdan tekeller
iktidarınınhayatidayanağıhalinegelmiştir.
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Küçük-burjuva düşünce tarzı, toplumsal ilişkiler
karşısındasözdeeleştirelbirtutumtakınırken,aynızamandakapitalizmihertürlütoplumsalalternatifekarşısavunur.

14. Alman tekeller ve hükümetleri 1996 yılında
sınıf işbirliği politikasını açıkça sona erdirdiklerinde,sınıfbilincigenişçaptauyanmışolduğunu
ifadeeden,sanayiproletaryasınınsendikayönetiminden bağımsız yürüttüğü grevler dalgası, Kohl
hükümetini sona erdiren ilk adım oldu. 1998’den
itibaren, Sosyaldemokratlar ile Yeşiller’den GerhardSchröderileJoschkaFischer’inbaşkanlığında
oluşturulanyenihükümet,işçiatılımıateşinisöndürme görevini üstlendi. Schröder/Fischer hükümetiilkdefaküçük-burjuvadüşüncetarzısisteminiyönetmeyöntemihalinegetirmiştir.
2004yılındaişçiatılımınageçişsürecibaşladı;ve
bunun doruk noktaları olarak Opel Bochum işçilerinin bağımsız yaptığı grev ve Pazartesi Yürüyüşü hareketi oldu. Schröder/Fischer hükümeti
kendi kitle tabanını kaybetti ve sosyal-demokrasi
derinbirbunalımadüştüvebirdeğişikliğegidilerek Merkel yönetiminde CDU/CSU/SPD (Hristiyan
Demokrat / Hristiyan Sosyal / Sosyal-Demokrat)
hükümetikuruldu.Egemenler,işçiatılımınageçiş
sürecini durdurmak için, küçük-burjuva düşünce
tarzı sisteminde değişiklik yaptılar: gerçek sos38
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Bochum, 2004: Opel işçilerinin bağımsız yaptığı grev büyük destek gördü.

2004 yılında Hartz Yasalarına karşı Pazartesi Yürüyüşleri başladı; o seneden bugüne dek Almanya’da her hafta birçok kentte yapılmaktadır.
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yalizme ve MLPD’nin etkisinin büyümesine karşı,
küçük-burjuva antikomünist düşünce tarzını yönetiminesasyöntemiyaptılar.

15. Eski saldırgan antikomünizmin başarısızlığa
uğramasından beri egemenler modern antikomünizmi kullanmaktadırlar. Modern antikomünizm,
kapitalist toplum karşısında “eleştirel” bir tavır
takınır gibi yapar, asıl amacı ise sosyalizmi karalamaktır. Eski sosyalist Sovyetler Birliği ve Mao
Zedung’unÇin’iüzerinetekrartekraryenivahşet
hikayeleri ve tarih çarpıtıcılığı ile kitleler arasında sistematik bir biçimde sosyalist alternatif ve
MLPDkarşısındaantikomünistönyargılarveolumsuzduygularyaratılmakisteniyor.Bununiçindemagojik bir biçimde “stalinizm” ve “maoizm” gibi
burjuvamücadeleterimlerikullanılmaktadır.Aynı
zamanda eski sosyalist ülkelerde kapitalizmin
restore edildiği kabul edilmemektedir. Egemenler
MLPD’ye karşı sansür uygulayarak ve akıllıca bir
medyaboykotunutertipleyerekpartiyitecritetme
politikasınıyürütmektedirler.
Modern antikomünizmin baştemsilcileri, genelde
sırf kendi kariyeri peşinde olan “solcular”, kendi
ihanetlerini meşrulaştırmak isteyen, “kusurlarından arındırılmış” eski küçük-burjuva solcu ya da
çökmüş bürokratik-kapitalist ülkelerde egemen
sınıfların eski mensuplarıdırlar. Bu unsurlar ve
40
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onların partileri tekelci sermaye tarafından sosyalizmin güya başarısızlığının başşahitleri olarak
sistematikbirşekildeteşvikedilirveonlarahükümetekatılacakkadaritibarbiçilmektedir.
Kitleler, küçük-burjuva düşünce tarzının çeşitli
içerik ve biçimlerinin üstesinden gelip proleter
düşünce tarzını benimsedikçe, proleter sınıf mücadelesiyolundayürümeyekararınıvereceklerdir.
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Almanya’da işçi ve kadın hareketi ve
kitlelerin düşünce tarzı için mücadele

1. Almanya’da değişik ulusal kökene sahip insanlardan oluşan işçi sınıfı, sömürü, baskı ve doğal
yaşamtemellerinintahripedilmesininesasyükünü taşıyor. Tek devrimci sınıf olarak tekelci sermayeye karşı uzlaşmaz zıtlık içinde bulunmaktadır.OhemBatı’nıntekelcidevletkapitalizmi,hem
Doğu’nunbürokratikkapitalizmivehemdeDAC’ninilkyıllarındakisosyalizmininşasınınümitbesleyen ilk adımlarıyla yoğun deneyimlere sahiptir.
İşçisınıfıkitleselolarakbüyüksanayiüretiminde
ve sınaileşmiş lojistik, kamu hizmeti, eğitim ve
iletişim holdinglerinde yoğunlaşmıştır. Bununla
osınıfmücadelesindeönderlikrolünüüstlenecek
örgütseldisiplinideöğrenir.Almanya’daişçisınıfınınbaşında,uluslararasıbirleşiküretimsistemleri
içindeçalışarakuluslararasısanayiproletaryasına
dahil olan işçiler bulunmaktadırlar. Uluslararası
sanayiproletaryasıulusalveuluslararasısınıfmücadelesininyürütülmesininöndergücüdür.Dünya
birleşiksosyalistdevletlerininkurulmasıvegerek
çevre gerekse de toplumsal sorunun sosyalizm/
komünizmiçindeçözülmesininpotansiyelinitemsiletmektedir.
Sömürüden ve haklardan mahrum olmaktan en
çokişçigençliğietkilenmektedir.İşçisınıfınınge43
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leceğini canlandıran işçi gençliği, gençlerin kapitalistdüzenekarşıisyanınınçekirdeğinioluşturur.

2.Çiftesömürülüpezilenkadınişçilere,mücadeleci kadın hareketinin gelişmesinde önderlik rolü
düşmektedir. Onlar, kadınların sosyalist toplumdaki kurtuluşlarına yönelik mücadeleyi temsil
edip, işçi hareketinde kadının kurtuluşu mücadelesininöncüleridirler.Gelişenkadınbilinciişçisınıfının sınıf bilincinin önemli ölçeklerinden biridir.
3.OnikiyılsürenfaşistHitlerdiktatörlüğüveAlmanişçihareketininbüyükölçüdeimhaedilmişliğininbirsonucuolaraksınıfbilincisavaşsonrası
yıllarda oldukça düşüktü. Almanya’nın bölünmesi, işçi hareketini bölmüştü. Almanya’nın birliği
için, yeni Alman emperyalizminin yükselmesine
ve 1950’li yıllarda ülkenin yeniden askerileştirilmesinekarşıverilenmücadele,Almanya’nınyenidenbirleşmesinedeğinDoğuveBatı’dakiişçisınıfınınsonortakeylemiolarakkalmıştır.
4. DAC’de, 1952 yılında antifaşist demokratik ihtilalden sosyalizmin inşasına geçmeye başlandığında, başlangıçta işçi sınıfının gittikçe büyüyen
bir bölümünde sosyalist bilincin güçlenmesini
beraberindegetirdi.FakatSED’nin1956’danitibaren revizyonist yozlaşması, DAC’deki işçi sınıfını
44
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Maden çırakları, işyerleri için verilen mücadelede dayanışma gösteriyor.

İşte kadın gücü: Taban Kadınlar Dünya Konferansı iki kez başarılı olarak
düzenlenmiştir; birincisi 2011 yılında Venezuela, ikincisi de 2016 yılında
Nepal’de yapılmıştır.
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2012 yılında “MLPD’nin kuruluşunun 30. yıldönümü” şenliği yapıldı.

MLPD ile ICOR’un 2012 yılında düzenlediği Avrupa Semineri
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devrimciönderliğindenyoksunbıraktı.Modernrevizyonizm, kitlelerin içine derin bir şekilde sızarak,sosyalistbilinçleriniçürütmüştür.Bundandolayı DAC’de kapitalizmin restore edilmesi, kayda
değerbirdirenişolmaksızıngerçekleştirilebildi.
Batı Almanya’da KPD (Almanya Komünist Partisi)
derevizyonistpartiolarakyozlaştı;kibu,SED’ye
olan bağımlılığıyla, ayrıca 1956’da yasaklanmasıyla bunu kolaylaştırdı. Sowjetler Birliği’nde ve
DAC’de var olan bürokratik-kapitalist sömürü
ilişkilerinin “reel sosyalizm” diye adlandırılması,
sosyalizmfikrininitibarınıuzunsürederinbirbiçimde düşürmüştür. Kapitalizmin eski sosyalist
ülkelerde restore edilmesiyle yaşanan olumsuz
olay ve gelişmeler, modern antikomünizmin etkisininönemlitemellerindenbiridir.
FAC’de 1960’lı yılların sonundan itibaren marksist-leninist bir partiyi inşa çalışmaları, MLPD’nin
1982yılındakurulmasıveyenidenbirleşmişolan
Almanya’datümülkedeonuninşasısosyalizmmücadelesininyenidencanlanmasınınzorunlubirkoşuluydu.

5. Modern revizyonizm, kendisini marksizm olarak kamufle ederken, gerçekte bilimsel sosyalizmin temel ilkelerini inkar edip çarpıtır. Revizyonizm, işçi hareketinde burjuva ideolojisinin bir
47
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türüdür. Oportünizmi yayıp, sahte sosyalist politikasıyla kapitalizme toplumsal alternatif arayan
insanlarıyönlerindensaptırır.
SovyetlerBirliği,DoğuAvrupaveDAC’debürokratik kapitalizmin çöküşü nedeniyle modern revizyonizm açık bir bunalıma düşmüştür. Bu durum,
sosyalizm mücadelesinin yeniden canlanmasının
önünüaçmıştır.

6.Reformizm,BatıAlmanya’dauzunsüreuygulanan yukarıdan uygulanan bir reformlar politikası ve işçi kitleleri arasında küçük-burjuva yaşam
koşullarının oluşması sonucu 1970’li yıllara kadar benzersiz bir etkililik kazandı. Bu, kapitalist
egemenliğin yıkılmasına yönelik sınıf mücadelesini yürütmek yerine, kapitalizmin kurtarılmasınayöneliksınıfuzlaşmacılığıpolitikasıylaişçisınıfınınmücadeleiradesinifelceuğratıyor.1980’li
yılların başında sosyal reformlar politikasına son
verilmesindenitibarenreformizmdebirbunalıma
düşmüştür. Bu arada reformizm, kitlelerin ücret,
çalışma ve yaşam koşullarının kötüleştirilmesini
alternatifsizdiyedirenişvermedenkabulettirmek
göreviniüstlendi.Bundandolayıreformizminkitlelerisistemebağlamagücüoldukçazayıflamıştır.
7. Kapitalizmin FAC’de göreli istikrara kavuşması
nedeniylesınıfmücadelesindeuzunsürelibirdev48
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rimciolmayandurumaşamasıyaşanmıştır.Ancak
1980’li yılların başından itibaren sınıf bilincinin
gelişimindebirdönüşümmeydanageldi.Sınıfbilinci, çevre bilinci ve kadın bilinci uyandı. Birçok
kezişçiatılımınageçişbaşlatıldı.

8. Burjuva ideolojisinin akımlarının işçi, kadın,
halkvegençlikhareketiiçindekietkisigünümüzde
her şeyden önce küçük-burjuva düşünce tarzına
dayanmaktadır. İşçi hareketi içindeki baş tehlike,
kitleseletkisiaçısındanreformizm,ideolojiketkisiaçısındaniserevizyonizmdir.Sağoportünizmin
karşılığı, emekçileri sosyalizme sırt çevirten aşırı sol sekterliktir. Gençler arasında özellikle modernantiotoritarizmzararlıbirroloynamaktadır.
Sınıf mücadelesinde uzun süre hakim olan göreli
sakinlik evresinin çözülme eğilimleri gösterirken
modern antikomünizm burjuva propagandasının
odak noktasına oturtulmaktadır. Küçük-burjuva
antikomünistdüşüncetarzısınıfbilincininveişçi
atılımınıngelişmesininönündekiasılengelhaline
gelmektedir.

9. Küçük-burjuva düşünce tarzının kitlelerin düşünce,duyguvehareketlerindeonyıllarcabenimsenmesi ve “kamuoyunun” her alanda manipüle
edilmesi,herhangiekonomik,ekolojikveyasiyasi
bunalımınanidendevrimcibunalımadönüşmesine
engelolmuştur.İşçivekitlehareketisistematikbir
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biçimdeburjuvadünyagörüşüileetkilenmeyeçalışılıp, bilim ve kültür alanlarında da egemen rol
oynamaktadır.
İşçisınıfı,stratejikaçıdanatılımageçebilmekiçin
marksist-leninist parti yardımıyla değişik küçükburjuvadüşüncevaryosyonlarıylabaşaçıkmalıdır.
Proleter düşünce tarzı ile bilinçli olarak küçükburjuvadüşüncetarzınınüstesindengelmek,pratikteişçiatılımınaveaktifhalkdirenişinegeçmek
anlamına gelmektedir. Bu, sosyalist devrimin olgunlaşmasınıntemelkoşullarındanbirinioluşturmaktadır.

10. Burjuva parlamentarizminin, onun partilerinin ve kurumlarının bunalımı kendisini kitlelerin
gittikçe artan sayılarda seçimlere katılmaması ve
“partilerden bıkması”nda göstermektedir. Bu ayrıca Almanya’daki siyasi partiler yelpazesinin bir
tarafta sol reformizmi, revizyonizmi, diğer taraftadaaşırıgericilik,hattafaşizmibiletemsileden
yenipartivehareketlerinartardakurulmasından
dolayısürekliolarakdeğişmesindekendisiniifade
etmektedir. Egemenler bu değişikliği protestocularpotansiyelinikanalizeetmekvekitlelerindevrimcileşmesinin önüne çıkmak amacıyla kullanıp
teşviketmektedirler.
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11. İşçi sınıfı, kendi devrimci partisinin önderliği olmadan mutlak egemenliğe sahip uluslararası
mali-sermayenin devlet iktidarına karşı hücuma
geçemeyecektir. Devrimci parti, proleter düşünce
tarzı temelinde çalışan ve çok değişik alanlarda
kitlelerinçeşitliözörgütlenmeleriveörgütlükitle
hareketleriyle her yönde karşılıklı ilişkiler içinde
bulunangerçekkitlepartisihalinegelmelidir.
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Hayati önem taşıyan küresel çevre felaketi tehlikesi

1.İnsan,doğanınenüstseviyeliürünüdür.İnsan
tarihi başlangıçtan itibaren insan ile doğa arasındaki birliğin gittikçe yükselmesine dayanır. İnsanlar,modernfenbilimlerivesınaiüretimtarzı
yardımıyla o birliğin şimdiye kadarki en yüksek
aşamasını yaratmışlardır. Kapitalizm şartları altında başlangıçtan itibaren aynı zamanda doğal
çevreninyapısınınbozulmasınıveinsanındoğaya
yabancılaşmasınıiçerenbirsüreçgelişmiştir.
2.1960’lıyıllarınsonundasınırtanımayankapitalistkârhırsıveonundoğayıhızlıveaşırıbiçimde
sömürülmesi bütün dünyayı kapsayan çevre bunalımını başlatmıştır. Bu bunalım, insan ile doğa
arasındakibirliğigenelanlamdasarsmaktadır.

3. Çevre bunalımı, uluslararası üretimin 1990’lı
yıllarda başlanan yeniden örgütlenmesi emperyalizminbiryanetkisiolmaktançıkıpyasallıklabaş
gösteren sürekli bir olay haline gelmiştir. Bu,küresel çevre felaketine geçiş sürecini başlatmıştır.
Sürekli hızlanan kendi kendini tahrip edici süreç
ifadesini şimdiye kadar aşağıda sıralanan dokuz
başlıca etkenin derece derece belirginleşmesinde
bulmaktadır:
•ozontabakasınıntahribi,
•ormanlarınyokedilişininhızlanması,
•iklimfelaketininbaşgöstermesi,
53
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•bölgesel çevre felaketlerinin sıçramalı olarak çoğalması,
•okyanuslarınbiyolojikbakımdanölmesitehlikesi,
•bölgeseleko-sistemlerintahripedilmesivetürlerinyokoluşu,
•tabiimaddelerinpervasızcasömürülmesi,
•çevreninçöpeboğulması,zehirlimaddelerletahribivekirletilmesi,
•nükleerenerjininsorumsuzcakullanılması.
Yukarıdaki etkenler arasındaki etkileşim ve doğadan gelişen geribeslenimler, durumun küresel
çevrefelaketinedönüşmesisürecinihızlandırmaktadırlar.

4.Uluslararasılaşmışkapitalistüretimtarzı,küreselbiyosferineko-sistemleriniyasallıklayokedip,
insanlığınvarlığınıdoğrudantehlikeiçineatmaktadır. Bu süreç, mutlak egemenliğe sahip uluslar
arası mali-sermaye ve hükümetlerin tamamen bilincindedevametmektedir.
Kitleler küresel çevre felaketinde yok olmak istemezler,çevrefelaketikaçınılmasıimkansızkader
değildir. Sömürü ve baskıdan kurtulmuş bir toplumu yaratmak, toplumsal sorunun çözülmesi
olan stratejik hedef, günümüzde yalnızca çevre
sorununun çözülmesiyle birlikte gerçekleştirilebilmektedir.Çevresorunu,artıksistemsorunuve
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Zehirli atığın yeraltında depolanmasına karşı protesto eylemlerinden biri

Peru: Newmont Mining altın madeninin çevreyi tahrip etmesini protesto
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“Stuttgart 21” adlı yeraltı istasyon yapım projesini protesto eylemlerinden bi
rine katılan peyzaj düzenleme işçileri

Rotfüchse örgütü çocukları doğal çevrenin korunması için aktif oluyor
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sınıf mücadelesinin ve uluslararası sosyalist devrimin hazırlanıp gerçekleştirilmesinin en önemli
sorunlarındanbiriolmuştur.

5. Mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermayenin çevre hareketinin bütün dünyada yürüttüğü direniş ve emperyalistlerin dünyanın
maddikaynaklarıhakkındakirekabetinkeskinleşmesi karşısında ortaya koyduğu cevap, emperyalistekolojizmdir.Emperyalistekolojizminkılavuz
savı kapitalist ekonomi ile ekolojinin sözümona
birbiriylebağdaştırılabilirliğidir.Busavınanlamı,
çevre korunması ancak kârların artması şartıyla
olur.Buideoloji,küçük-burjuvaekolojistdüşünce
tarzıolarakkitlelerindüşünce,duyguvehareketleri üzerinde etki bırakarak, insanlığının küresel
çevre felaketinden kurtarılması için gerekli olan
çevrebilincinisarsar.

6.Çevremücadelesinintoplumudeğiştiriciniteliği, dünya işçi hareketinin ve devrimcilerinin, Almanveuluslararasıçevrehareketininkendiniderinlemesine değiştirip yenileme sürecini yaşama
geçirmelerini gerektirmektedir. Uluslararası devrimde çevre sorununun sosyalizm/komünizmde
çözülmesininöndergücüuluslararasısanayiproletaryasıolmalıdır.Çevremücadelesiaynızamanda sosyalizm mücadelesine hiç tükenmeksizin
yenigüçlerkazandıracaktır.
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Toplumsal hedef olarak sosyalizm ve komünizm

1.Emperyalistdünyasistemindeartıkhakimolan
uluslararasılaşmışüretimtarzıdünyabirleşiksosyalistdevletlerininmaddihazırlanışınıtamamlar.
Günümüzde üretici güçler öylesine gelişmiş durumdadırki,insancayaşamkoşullarıveyüksekbir
kültürseviyesiinsanlığıntümüiçindoğalçevreyle
uygunbirbiçimdegerçekleştirilebilir.Mutlakegemenliğesahipuluslararasımali-sermayeniniktidarı her türlü toplumsal ilerleyiş önünde belirleyici
engelhalinegelmiştir.

2.Emekçikitlelerininhertürlüsömürüsüveezilmesininortadankaldırılmasıancakkapitalistegemenliğinyıkılmasıvesosyalisttoplumdüzeninin
inşasıyla mümkündür. Ekonomik krizler ve savaşlar aşılır, üretici güçler kapitalist ayak bağlarındankurtulur;insaniledoğaarasındakibirliğin
yenidensağlanması,pekiştirilmesivedahayüksek
düzeye ulaştırılması yön gösterici toplumsal ilke
olur.
3. İşçi sınıfı, uluslararası mali-sermayenin diktatörlüğünü yıktıktan ve değişik ülkelerde devlet
iktidarını ele geçirdikten sonra proletarya diktatörlüğünü kurmalı, üretim araçlarını tüm emekçi
halkınortakmülkiyetihalinegetirmelidir.
Kapitalist üretim tarzı temelden değiştirilmeli,
sosyalist üretim tarzı gerçekleştirilmelidir. Geliş59
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mişsosyalistbilinçvesanayi,kültür,fenbilimleri
ile teknik sosyal sistemin yüksek düzeyde gelişmişolmasıtemelindetoplumsalyaşaminsanların
gereksinimlerineuygunbirbiçimdeörgütlenebilir,
insaniledoğaarasındakimetabolizmabilinçliolarak düzenlenebilir. Sosyalist dağıtım ilkesi, herkesin kendi yeteneğine göre toplumsal üretime
katılmasını ister ve herkesin kendi verimliliği ölçüsünde toplumsal zenginliklerin dağılımından
payalmasını,ayrıcatoplumunyaşlı,hastaveözürlüleringereksinimlerininsağlamasınıgarantiler.

4. Tüm toplumu kapsayan, kılavuz ilkesi insan
ile doğa arasındaki birlik olan bir paradigma değişimi üretim, düşünce, çalışma ve yaşam tarzını
insanlığın daima değişen maddi ve kültürel gereksinimlerine yönlendirir. Sosyalist üretim tarzı
bilinçli olarak, hem uluslararası büyük üretimin
yararlarından faydalanıldığı hem de maksada uygunbirşekildeyerelüretimalanlarınınvedöngü
ekonomisinin kullanıldığı bir biçimde örgütlenir.
Dünya birleşik sosyalist devletlerinde halklar ve
uluslareşitlikvekarşılıklıyarartemelindeişbirliği
yaparlar.
5. Toplumun bu devrimci yönde değişimi, kesinliklesosyalisttoplumunmakamlarınınsaltyönetmelikçıkarmasıyoluyladeğil,sadecevesadeceişçi
sınıfıilemüttefiklerininbilinçlikitleseleylemleri
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ilegerçekleştirilebilir.İşçikitleleriveonlarınözörgütlenmeleri, marksist-leninist partinin önderliğinde üretimi ve toplumun yönetim ve idaresini
ellerinealmalıdırlar.Bilinçliolarak,emekçihalkın
yararına en üst düzeyde diyalektik yöntemi her
yönde ve her alanda uygulamalı, proleter bir tartışmakültürünügerçekleştirmeli,gönüllüdisiplin
veenyüksekyaratıcıinisiyatifigeliştirmelidirler.
Kitlelerin özörgütlenmeleri, sosyalizmde iktidarı
kullanmanın hem okulu hem organı olarak, bürokrasinin denetlenmesi ve kitlelerin çıkarlarının
gerçekleştirilmesinde özel bir rol oynarlar. Tüm
toplumiçingereklibütüngörevlertoplumsalolarakdüzenlenir.
Kadının kurtuluşu, sosyalizmin öncelikli toplumsal görevlerinden biridir; kadının toplumun yapıları veya ataerkil gelenekler içinde binyıllardır
gördüğü baskının tüm zincirlerinin parçalanması
ve cinsiyete bağlı her türlü baskı ve ayrımcılığın
aşılması anlamına gelir. Aile, ekonomik birim olma işlevinden adım adım kurtarılır; yaşamın bizzat üretiminin ve yeniden-üretiminin sorumluluğuözelaileninsırtındanalınıpgiderektoplumun
sorumluluğuna geçer. Kadınların da sosyalizmin
inşasıiçin,tümpotansiyellerietkiliolur;işhayatında, kişisel ilişkilerde ve aynı şekilde siyasi ve
kültürelyaşamdateşvikedilir.
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Gençlik, yeninin pratik öncüsü olup, “Halka hizmet”şiarınabağlıolaraksosyalistinşanınpratiğininöncüsühalinegelmelidir.

6. Uluslararası sosyalist devrim, adım adım, hedefi dünya çapında komünizm olan dünya birleşik sosyalist devletlerinin inşasıyla sonuçlanır.
Sosyalizm, kapitalizmden komünizme geçen toplumu oluşturmaktadır. Mutlak egemenliğe sahip
uluslararası mali-sermayenin diktatörlüğü karşısındaki zaferin tamamlanıp güvence altına alınmasıiçinüstünbirgücünvarolmasıgerekir:İşçi
sınıfı, proletarya diktatörlüğü aracılığıyla sosyalizmdekisınıfmücadelesiniörgütler,proleterenternasyonalizmi gerçekleştirir. Proletarya diktatörlüğünün özü, ekonomik tabanın ve toplumsal
yaşam koşullarının sosyalist yönde dönüştürülmesidir.Busüreç,kitleleriçinengenişdemokrasinin sağlanması temelinde gerçekleşir. Sosyalist
bilincingelişmesiiçinsistematikolarakyürütülen
ideolojik mücadele, burjuva ahlakının aşılması
ve kapitalistlerin direnişinin bastırılması sonucu,
devletin işlevleri ve idare aygıtı gitgide kitlelerin
elinegeçer.Böylecebizzatdevletgittikçegereksiz
olur.
Sosyalisttoplumunözdenetimsistemiişletmelerde, devlet ve partide sorumluluk taşıyan yöneti62
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Almanya, 1918 Kasım Devrimi: Brandenburg Kapısında işçi milisleri

Rosa Luxemburg (ortada) ile Karl Liebknecht’in (solda) önderliğinde KPD
(Almanya Komünist Partisi) kuruldu. Ernst Thälmann (sağda) partiyi
1920’li yılların ortasından Hitler faşistleri tarafından tutuklanıp öldürül
mesine kadar yönetti.
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Devletin işlevleri kitlelerin eline geçecektir.

Berlin’de her yıl, devrimciler Lenin, Liebknecht ve Luxemburg’un anısı
kutlanmaktadr. Bu etkinlikler, Avrupa’da sosyalizm bayrağını açma
gösterilerinin en büyüğüdür.
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cilerin düşünce, çalışma ve yaşam tarzının denetimineyönelikolmalıdır.
Sosyalistdünyadevrimininzaferlevedünyabirleşik sosyalist devletlerinin inşası başarıyla sonuçlanmasından sonra komünizme geçiş gerçekleşse
de,proletaryadiktatörlüğüilketaptabelirlibirbiçimdevarlığınıkoruyacaktır.Onun buaşamadaki
esasgörevi,sınıflarınadımadımtamamenortadan
kaldırılması olacaktır. Burjuva ideolojisi geleneksel etkisini daha uzun süre gösterecektir. Ancak
burjuvaideolojisininkesinkesyenilmesindensonra sınıf ile devlet sönecek, sınıfsız toplum başlayacaktır. Kişilerin hükümet aracılığıyla yönetilmesininyerinegerekenşeylerinidaresiveüretim
süreçlerininyönetilmesigeçecektir.Çalışmak,yaşamınbirincilgereksinimihalinegelmişolacaktır;
çünkü o herkese, bedensel ve zihinsel yeteneğini
gitgide daha geniş alanlarda geliştirip toplumun
yararınakullanmaimkanınıverir.Toplumsalüretiminürünleri,artıksosyalizmdeolduğugibiçalışmaveriminegöredeğil,insanlarıngereksinimlerinegörepaylaştırılacaktır.Butemelüzerindeerkek
ilekadınarasındakieşitsizlikbertarafedilecektir.
Kol ile kafa emeği ve kır ile kent arasındaki ayrılıkgibiinsanınvedoğanınsömürülmesidetarihe
karışacaktır. Dünyanın ulus-devletlere bölünmüşlüğü adım adım ortadan kalkarken, uluslar gitgi65
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dedahaçokbirbiriylekaynaşacaklar.Komünizm,
“insanlığın zorunluk âleminden özgürlük âlemine
yükselmesidir”(FriedrichEngels).
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1917’de Rusya’daki Ekim Devrimi: Kışlık Sarayına hücum

MLPD’nin 2009’da Stuttgart’ta düzenlediği bir miting
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Eski sosyalist ülkelerde kapitalizmin restore edilmesinden
alınması gereken dersler ve revizyonizme karşı mücadele

1. Sovyetler Birliği ve gerçekleştirdiği ölümsüz
başarılar, neredeyse 40 yıl boyunca tüm dünyadaki proleterlere ve ezilen halklara mücadelede
destek ve örnekti. Şubat 1956’da düzenlenen 20.
SBKP Kongresi’nde Sovyetler Birliği’nde yeni bir
burjuvaziKruşçev’inliderliğindeiktidarıelinegeçirdi. Modern revizyonizm propagandasını yaparakadımadımkapitalizmirestoreetti.Buyenitip
tekelcidevletkapitalizmitemelindeSovyetsosyalemperyalizmi oluşmuştur. ABD gibi uluslararası
gericilik,sömürü,yeni-sömürgecibaskı,çevretahribatıveemperyalistsavaşhazırlıklarınınmerkezi
oldu.

2. Kapitalizmin adım adım restore edilmesi, sosyalistilkelerinkaldırılmasınayolaçtı.Yeniburjuvazi, en önemli üretim araçları, bankalar, ticaret
kuruluşları ve ulaşım araçları üzerinde denetime
sahipti; azami kârlar elde etmek ve kendi siyasi
nüfuzbölgelerinigenişletmekiçingayretetti.

3. Yeni Sovyet burjuvazisi Lenin ve Stalin’in önderliğindeçevrekorumaalanındagerçekleştirilen
başarıların tasfiyesi için kıran kırana mücadele
etti. Sosyalist çevre yasalarının yürürlükten kaldırılması yıkıcı sonuçlar getirirken, doğa sorumsuzcaveyıkıcıbirbiçimdesömürüldü.
69

BÖlÜM F

4. SBKP’nin revizyonist yönetimi, diğer komünist
partilerdeki uşaklarının yardımıyla DAC’yi (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) ve eski sosyalist
kampülkelerininçoğunu,kapitalistyoluizlemeye
zorlayıp,(Batı’da“Comecon”adıverilen)Ekonomik
YardımlaşmaKonseyi’nive“VarşovaSavunmaAntlaşmasıÖrügütü”nükapitalistbirkuruluşadönüştürerek bu ülkeleri yeni-sömürgecilik biçiminde
SovyetlerBirliği’nebağımlıyapmıştır.
5. DAC’deki yeni burjuvazi, halk kitlelerini aldatmak için kendi egemenlik sistemine “işçi köylü
devleti”adınıtaktıveosistemiçin“gerçektenvar
olan sosyalizm” diye propaganda yaptı. Revizyonist SED (Almanya Sosyalist Birlik Partisi) kendisini şeklen işçi sınıfının marksist-leninist partisi
diye gösterip, halk kitlelerine sahte bir marksistleninist ideolojiyi kabul ettirdi ve aynı zamanda
bazı sosyal ıslahları getirdi. DAC’nin bürokratikkapitalist karakterini çarpıtmak için onlar, kendileriniesirgemeksizinsosyalizmininşasıiçinçaba
göstermek isteyen birçok insanın iyi niyet ve fedakarlığınıkötüyekullandılar.Marksizm-leninizm
yönlüsü şöyle dursun, her türlü demokratik muhalefetbiledahailkadımlarıatmadanDevletGüvenlik Teşkilatı tarafından amansız bir şekilde
takibata uğratıldı. İnsanlar kendi karar verme ve
hareket etme hakkından edildi, bürokratik tahak70
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Erich Honecker (ortada) ve Walter Ulbricht (sağda): eski DAC’nin yeni
burjuvazisinin temsilcileri

küm altında tutulup, muhbircilik ve jurnalcilikle
korkudolubirortamyaratıldı.

6. Kapitalizmin restorasyonu, uzun süregelen bir
süreçiçindesosyalistişletme,devletvepartiyönetimi içerisinde oluşan ve küçük-burjuva yönde
yozlaşanbürokrasininiktidarıelegeçirmesininsonucuydu.Busürecinmadditemelleri,kapitalistile
sosyalistülkeler,kafailekolişivekırilekentarasındahenüzvarolançelişkiler,metaüretimininkalıntıları,burjuvaveküçük-burjuvaaileilişkilerinin
varoluşu,burjuvahukukundevamı,insanınemek
ve doğadan yabancılaşmasının henüz bertaraf
edilmemiş olması ve, en önemli etkenlerden biri
olarak,burjuvaideolojisininetkisiydi.
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7. Sovyetler Birliği’nin ve onun yeni-sömürgeci
egemenlik yapısının 1991 yılında hem ekonomik
hemdesiyasiaçıdançökmesi,burjuvakitlemedyası tarafından tüm dünyada “sosyalizmin sonu”
ve“yenidünyadüzeni”ninbaşlangıcıdiyecoşkuyla kutlandı. Oysa dünyanın gerçekte tanık olduğu olay, emperyalist dünya sisteminin zayıflayan
revizyonist kısmının batışıydı. Modern revizyonizmin iflasının bir ifadesi olan bu durum, KapitalizminGenelBunalımınıağırlaştırmıştır.
Küçük-burjuva bürokrasi, özel ayrıcalıklar arar,
kayırıcılık ve kariyer hırsını teşvik eder, kitleler
ve partiden gelen dürüst eleştiriyi bastırır, kendi
yetkisinibencilgüdüleriçinkötüyekullanır,kendisiniiçiboşvedalkavukça,marksist-leninistcilalısözlerlesivriltmeyeçalışır.Günümüzdemodern
antikomünizm, küçük-burjuva düşünce tarzından
kaynaklanan bu davranışları insanları yanıltarak
marksist-leninistlerekarşımücadelesiiçinkullanmaktadır.

8.MLPD,SovyetlerBirliği’ndeveDAC’desosyalizmin inşasında gerçekleştirilen kazanımları takdir
ediyor.Fakataynızamandaodönemdeortayaçıkanihmal,hatavesorunlarınveişlenencürümleringereklieleştirisinideyürütmektedir.
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SovyethalkınınHitlerfaşizmininyıkılışınakatkısı
ölümsüzdür.Lenin’inerkenölümündensonratüm
iç ve dış düşmanların çetin direnişine karşı Stalin’inönderliğindekararlılıklaSovyetlerBirliği’nin
sosyalistyoldailerlemesinisağlamıştır.
Fakataynızamandaküçük-burjuvadüşüncetarzına karşı yürütülmesi gereken ideolojik mücadele
ihmal edildi; kitlelerin bürokrasinin küçük-burjuvayozlaşmışunsurlarınakarşıseferberedilmesindenbüyükölçüdevazgeçildi.Bunoktalar,Stalin’in
iki temel hatasıydı. Kitlelerin harekete geçirilmesinin yerine, ekonominin bürokratik ve kötü bir
şekildeyönetilmesinevesabotajakarşı,bizzatbürokratlaşmışolangizliservisaracılığıylavesadece
idari tedbirler yürütüldü. Parti, işletme ve devlet
yönetimindeki bürokratik-merkeziyetçi yönetme
yöntemleri değiştirilmeden kaldılar. Suçu olmayaninsanlarda,yanlışsuçlamalarnedeniyleveçelişkilerinyanlışelealınmasınedeniylekorkutuldu,
iftira edildi, jurnallendi, idam edildi, haksız yere
hapiscezalarınaçarptırıldı,hattaidamedildi.
1921yılındaLenin’inönderliğinde,baştapartinin
Merkez Komitesi karşısında olmak üzere kaygısız bir denetimi sağlamak amacıyla bağımsız bir
Merkez Denetim Komisyonu oluşturuldu. 1934’te
SBKP XVII. Parti Kongresinde Stalin’in yönetiminde Merkez Denetim Komisyonu’nun bağımsız ni73
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teliğini yitirmesi, vahim bir hata ve kapitalizmin
restorasyonutehlikesininküçümsendiğininifadesiydi.

9. DAC’de, SED’nin üst düzey yönetiminde küçük
burjuva bürokratizmi erken gelişmişti. Kitlelere
karşı güvensizlik ve bürokratik-merkeziyetçi yönetme yöntemleri, gittikçe daha geniş ölçüde sabırlıiknaçalışmasınınyerinegeçtivedemokratik
merkeziyetçiliğintemeliniçürüttü.
17 Haziran 1953’te tüm DAC’de yüzbinlerce işçi,
bürokratik bir biçimde yukarıdan emredilen üretimplanrakamlarınınyükseltilmesinekarşıgreve
gittiler. SED yönetimi, haklı olan bu kitlesel eleştiriden ne ciddi bir biçimde ders almak istedi ne
de ders alacak durumdaydı. Bunun yerine, emperyalizmin bu kitle hareketini sosyalizm karşıtı
hedefleryönündekötüyekullanmaçabalarıneden
gösterilerek, bu hareketin silahla bastırılması yolunabaşvuruldu.Bueylemsonucusosyalizmininşasıiçinuğraşverenbirçokdürüstinsansosyalizmin düşmanı diye damgalandı ve sosyalizm fikri
derinlemesineitibardandüşürülmüştür.

10.Emekçivepartiüyesikitlelerinsosyalistbilincininyeterincepekişmişolmaması,devrimciuyanıklıklarının yetersizve yönetimlerde sorumluluk
taşıyanlar üzerindeki demokratik denetimin za74
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1920’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşası
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Mao Zedung – devrimci ve marksizm-leninizmin teorisyeni

Büyük Proleter Devrim döneminde düzenlenen büyük mitinglerden birinde
kültürel etkinlikler
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yıf olması, parti, devlet ve işletme aygıtlarındaki
bürokrasinin küçük-burjuvaca yozlaşmasına ve
SED’yi SBKP’nin XX. Parti Kongresinden sonra revizyonistyolayönelipyenitipbürokratikburjuvazihalinegelmesineyolaçmıştır.

11. Çin KP’si 1956 yılından sonra Mao Zedung’un
önderliğinde modern revizyonistlerin iktidarı ele
geçirmelerine karşı mücadeleye öncü oldu. Mao
Zedung 1966 yılında, sınıf mücadelesinin sosyalizmdeki en yüksek biçimi olarak Büyük Proleter
KültürDevrimifikrinigeliştirmiştir.O,milyonlarcaişçi,köylü,devrimciaydınvegençlikkitlelerinin ideolojik ve siyasi alanda harekete geçirilmesinin, kapitalizmin restorasyonunu engellemeye
uygunenönemlisetolduğunukavramıştı.Büyük
Proleter Kültür Devrimi, kitlelerin sosyalist bilincinin sıçramalı bir biçimde yükselmesi ve proletarya diktatörlüğünün pekiştirilmesi yoluyla revizyonizminiktidaraelkoymasıtehlikesinekarşı
mücadeleninbelirleyiciyöntemidir.
Mao Zedung’un 1976 yılında ölmesinden sonra
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yeni tip bürokratik tekelci bürokrasinin Deng Siao-ping’in liderliğinde
revizyonizm yönünde iktidara el koyması, Büyük
Proleter Kültür Devrimi’nin kazanımlarını tasfiye
etmiştir.Budurum,Çin’dedekapitalizminrestore
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edilmesine başlanıp Çin sosyal-emperyalizminin
ortayaçıkmasınanedenolmuştur.

12.Devrimciişçihareketinin,sosyalizmintümeski sosyalist ülkelerde tahrip edilmesinden dolayı tarihte uğradığı bu en ağır yenilgi, uzun süre
karışıklığın, yılgınlığın,dağınıklığın ve tasfiyeci
eğilimlerin hakim olduğu bir dönemi meydana
getirdi. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde
marksist-leninistpartilerinbüyükzahmetlerleyenideninşaedilmesigereklioldu.
Bütünbunlardanalınmasıgerekenenönemliders
şudur: Küçük-burjuva bir düşünce tarzı ile sosyalizm inşa edilemez. Sosyalizm ancak proleter,
sosyalist düşünce tarzı hakim olunca muzaffer
olabilir. Bunun için bütün alanlarda sorumluluk
taşıyan bürokrasinin düşünce tarzının denetlenmesivekitlelerinproleterdüşüncetarzınıngelişip
pekişmesisonderecebüyükönemtaşımaktadır.

13. Dünya kitlelerinin toplumsal alternatif arayışında olduğu bir dönemde ideolojik mücadele
alanındaözelliklerevizyonizmindeğişiknüanslarınıneleştirisiönemkazanmaktadır.
Çok değişik revizyonist teorilerin ortaya çıkması
veyayılmasınınmaddikaynaklarındanbiri,günümüzde Çin, Vietnam, Küba, Kuzey Kore vb. devletlerdir. Onlar sosyalizm/komünizm bayrağına
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sarılırken, gerçekte kapitalizmin restorasyonunu
gerçekleştirmişlerdir. Bununla sosyalizm ve komünizminitibarınınağırvekalıcıbirbiçimdezedelenmesineyolaçmaktadır.
Marksist-leninistlerin revizyonizme karşı yürüttükleri mücadele kitlelerin küçük-burjuva revizyonistdüşüncetarzınınüstesindengelebilmelerine yardımcı olmalıdır. Marx, Engels, Lenin, Stalin
ve Mao Zedung’un öğretileri, onların yaratıcı bir
biçimde geliştirilmesi ve ilerleyen toplumsal gerçekliğe uygulanması, sosyalizm mücadelesinin
yenidencanlanmasınınbelirleyiciideolojik-politik
temelinioluşturmaktadır.

14.Sosyalizm,insanlığınenilerifikirvekazanımlarının yoğunlaşmış ifadesidir. O, kaba ve kuru
bir eşitlikçilik şöyle dursun, uydurulmuş bir şema olmayıp, kitlelerin değişik yaşam ve mücadelelerinden doğar. Sosyalizm, üretici güçlerin sağladığıdevrimciilerlemenintümtoplumunyararına
vedoğailebirlikiçindekullanılması içinbundan
sonraileriyedoğruatılmasıgerekenadımdır.
Sosyalizm fikri, tüm ülkelerin halk kitleleri arasında canlılığını korumuştur ve yeniden çekicilik
kazanacaktır;çünkükapitalizmingenelbunalımlılığı,hergeçengünsosyalisttoplumungerekliliğini
kanıtlayancanlıörneklersergilemektedir.
79

Bölüm G

BÖlÜM G

Almanya’da işçi sınıfının kurtuluşunun ve
kadının kurtuluşunun yolu ve hedefi

1. Almanya’daki işçi sınıfının sınıf mücadelesinin
stratejikhedefi,uluslararasısosyalistdevriminbir
parçasıolaraksiyasiiktidarıelegeçirmektir.
MLPD’nin görevi, Almanya’daki sanayi proletaryasınınbelirleyiciçoğunluğunusosyalizmiçinkazanıp, onun mücadelesini mutlak egemenliğe sahip
uluslararası mali-sermaye ve onun siyasi egemenlikaletiolandevleteyönelteceğikapsamlıbir
mücadele düzeyine kadar yükseltmektir. Parti bu
görevini yerine getirmek için, işçi sınıfını boyutu
sınırlı sorunlarla ilgili eylem birliklerinden başlayaraktümesassorunlarailişkinbirleşikcepheye
kadar birleştirmek amacıyla sistematik ve sebatlı
birözenligünlükçalışmayürütmektedir.

2.Bütünmarksist-leninistleringörevi,özellikleişyerlerindevesendikalardaaktifbirbiçimdeişçisınıfının günlük taleplerine ilişkin mücadelelerinin
hazırlanmasıvegeliştirilmesiiçinetkinolup,onlarınsınıfmücadelesidüzeyinekadaryükseltmek
içinçabagöstermektir.

3. Sosyalizm mücadelesi, kadının kurtuluşu için
bağımsız bir mücadeleyi gerektirir; bütün marksist-leninistlerbumücadeleyisistematikbirşekilde desteklemelidirler. Kadın ile erkek arasındaki
hukukieşitlikiçinmücadeleninhedefi,kadınların
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kapitalist toplumda gördüğü ayrımcılığa karşı
koyup toplumsal eşitliği elde etmektir. Bu mücadele, kadının kurtuluşu ve gerçek sosyalizm/
komünizmde tam özgürleşmesi mücadelesinin
okuluolmalıdır.

4. MLPD’nin devrimci taktiğinin özü, ekonomik
mücadele ile siyasi mücadeleyi birleştirmek ya
da ekonomik mücadeleyi siyasi mücadeleye dönüştürerek sınıf mücadelesini sosyalizm hedefi
doğrultusunda yönlendirmektir. Sınıf bilincine
sahip işçiler, sınıf mücadelesinin ulusal yanının
uluslararası yanı ile olan birliğini kavramalı, toplumsal sorunun çözülmesinin ekolojik sorunun
çözülmesiyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu kavramalı, sosyalizme yapılan revizyonist ihanetten
dersalmalı,kadınınkurtuluşunasahipçıkmalıve
tüm bu görevleri gerçekleştirebilmek için derinlemesine küçük-burjuva düşünce tarzı sisteminin
üstesindengelmelidirler.

5. Sınıf mücadelesinin strateji ve taktiği, kitlelerindüşüncetarzıiçinmücadeleninstratejivetaktiğiylebütünleşmelidir.Bustratejivetaktiğinneticesi olarak proleter sınıf bilinci sosyalist bilinç
düzeyineulaşır.

6. İşçi sınıfı, halkın geniş kitlelerini tekeller ve
hükümete yönelik mücadeleye dahil etmeyi öğ82
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renmelidir. MLPD, çevrenin kâr ekonomisinden
kurtarılması, kadının kurtuluşu, sosyal kazanımlarınveburjuva-demokratikhakveözgürlüklerin
savunulup genişletilmesi, uluslararası dayanışma
veproletermültecivesığınmacıpolitikasıiçinve
devletaygıtınınfaşistleştirilmesine,devletvetoplumun askerileştirilmesine karşı ve de antifaşist
ve barışın korunması için bir mücadeleyi örgütlemektedir;bumücadeleninesasyanıise,proleter
birleşik cephenin oluşturulmasıdır. Parti aynı zamanda, halkın geniş kitlelerinin mücadelelerinde
işçisınıfınınönderliğinigerçekleştirmelidir.
MLPD, kendi gençlik örgütü Rebell (“İsyancı”) ile
gençlerkitlesinisosyalizmmücadelesindepratikte öncü olması için kazanır. Parti, kararlı bir biçimdereformizmverevizyonizmekarşımücadele
yürütüp,işçisınıfınıvediğeremekçitabakalarını
bilimselsosyalizmruhuylaeğitmektedir.

7.MLPDçalışmalarınıKPD,Almanproletaryasının
ve onun büyük önderleri Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg ve Ernst
Thälmann’ın devrimci geleneklerine dayandırmaktadır.Eskikomünistveişçihareketininiçerik
ve yöntemlerini kalıp biçiminde günümüzde de
uygulamaktansabugünküilişkivekoşullarauygun
olanyenitippartiyigeliştirmiştir.
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Partiningörevi,işçisınıfınınsürekliçoğalanmücadeleleriiçindegittikçedahagenişölçüdekitlelerin
partisihalinegelmektir.Bununiçinsendikalarve
kitlelerindiğerözörgütlenmeleriylekarşılıklıetkileşimiteşvikedipsüreklidahayüksekbirdüzeye
geliştirmelidir.
O,buyoldailerleyebilmekiçinbilimselsosyalizm
ile iyi hazırlanmış olmalı, kapsamlı deneyim hazinesinesahipvesınıfmücadelesindeçelikleşmiş
olmalı,uluslararasımali-sermayeninegemenliğine
karşı mücadelesinde işçi sınıfına önderlik edebilmelidir.

8. Emperyalist dünya sisteminin genel bunalımlılığı,tümtoplumüzerindeuygulananküçük-burjuva düşünce tarzı sisteminin etkililiğini zayıf düşürmektedir. Bu sistemin proleter sınıf bilincini
sarsıcıgücüzayıfladıkça,işçisınıfıokadarerken
atılımageçecektir.
Bu süreçle bağlantılı olarak mutlak egemenliğe
sahip mali-sermaye ve devlet, öylesine derin bir
ekonomik ve siyasi bunalıma düşecekler ki eski
tarzdayönetemeyeceklerveemekçihalkınbüyük
çoğunluğuartıkeskitarzdayaşamakistemeyecekler.Budurumdaekonomikvesiyasiamaçlıkitlesel
grev ve gösteri yürüyüşleri gündeme damgasını
vuracaktır.
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Chemnitz kentinin Karl Marx heykeli önünde kitle yürüyüşü

2016, Köln: Irkçılığı ve kadınlara uygulanan şiddeti protesto mitingi
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Kuzey Suriye’de Rojava bölgesi: YPJ’li (Kadın Savunma Birlikleri) Kürt
kadınlar

Avrupa’nın liman işçileri AB’nin “Port Package” adlı yönergesine karşı başarı elde ettiler. Resim: Paris’te 2016’da mücadele eden liman işçileri

86

Almanya’da işçi sınıfının kurtuluşunun ve
kadının kurtuluşunun yolu ve hedefi

İşçisınıfı,devriminzorkullanılmadangerçekleştirilmesiniarzular.Nevarkizorkullanmasorunu,
kendisini proletaryanın isteğinden bağımsız olarak ortaya koyar. Tarihte yaşanan tüm deneyimler gösteriyor ki, mücadelelerin devrim yönünde
bir canlanma olması durumunda tekeller, egemenliklerini vahşi bir şiddet kullanarak sürdürmeye çalışırlar. Bu nedenle işçi sınıfı, gerekirse
kendi partisinin önderliğinde silahlı ayaklanmaya kalkması gerekecektir. Emperyalizmin yıkılışı
ve burjuva devlet aygıtının parçalanmasıyla proletaryanınsınıfmücadelesikapitalizmdekienyüksekbiçiminialmışolur.

9. Sosyalist devrim, üretimin uluslararasılaşması
koşulunda uluslararası niteliğe sahip olacaktır.
Emperyalistlerin karşı-devrimi yürütmek için örgütledikleri dünya çapındaki işbirliği ve uluslar
arası sınıf mücadelesiyle gerçekleşen etkileşim
yüzündengünümüzdetekbirülkedemeydanagelendevrimsürecinintecritolmuşdurumdazafere
kavuşturulmasıneredeysemümkündeğildir.
Proletaryanın sınıf mücadelesi, biçimi açısından
genellikle ulusal çapta yürütülür. Bu mücadelelerinuluslararasısınıfmücadelesinebağlanıp,ülkeleraşırıbirsınıfmücadelesidüzeyineulaştırılmasıgerekir.Busüreçten,emperyalizmvegericiliğe
karşıvedünyabirleşiksosyalistdevletleriuğruna
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savaşanvebütündünyayıkapsayanbirleşikcephe
doğacaktır.
Uluslararası sosyalist devrim genel anlamda proleterdevrimdir.Budevrim,değişikülkelerdedeğişikzamanlardameydanagelen,özelliklerideğişik
olandevrimlerinbirbiriyleetkileştiğibirsüreçtir.
Bu dünya devrimi sürecinde, kitlesel grevler ve
gösteri yürüyüşleri, anti-emperyalist, demokratik
ve devrimci mücadeleler ve ayaklanmalar birbirleriyleayrılmazbiretkileşimiçindebulunacaklar.
Dolayısıylaherülkedekiproleterstratejivetaktiğiartıkesasolarakuluslararasısosyalistdevrimin
hazırlığı olarak anlayıp gerçekleştirmek gerekir.
Bu süreçte ulusal ve toplumsal kuruluş için verilen proleter sınıf mücadelesi, ülkeler aşırı özgürlükvedemokrasimücadelesininteşvikvedesteklenmesiyleiçiçegeçer.
Marksizm-leninizmin onyıllarca kararlılıkla savunulmasıtemelindedünyanınmarksist-leninistgüçlerinin tekrar şekil almaları süreci geçen yıllarda
yeniden canlanabilmiştir. 2010 yılında, devrimci
parti ve örgütlerin pratik çalışmalarında işbirliği
vekoordineedilmesiamacıylaICOR(“DevrimciParti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu”) adlı
yenibirörgütoluşturuldu.Bubirleşmeuluslararasıdevrimciveişçihareketininideolojik-politikbirliğekavuşmasınıteşviketmektedir.Aynızamanda
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işçivehalkkitlelerininmücadelelerininuluslararasıçaptakoordineedilmesivedevrimcileştirilmesineuygunörgütlenmebiçimleriteşvikedimeli,geliştirilmeliveaktifbirbiçimdedesteklenmelidirler.
İşteuluslararasımarksist-leninistveişçihareketininbirliğiningerçekleştirilmesivedünyadevrimininyenidencanlanmasınagidenyolbudur.

10. MLPD proleter enternasyonalizmin gereğine
göre, diğer ülkelerdeki proletarya ve bütün ezilenlerin emperyalizme karşı verdikleri kurtuluş
mücadelelerinimaddi,siyasivemanevibakımdan
desteklemeyitaahhütetmektedir.
Dünyanın her yanında, ulusal ve toplumsal kurtuluş için mücadele veren işçilerin ve ezilenlerin
kazandıkları her zafer, ülkemizdeki mücadeleyi
degüçlendirir.VeaynışekildeişçisınıfınınFAC’dekimücadeledekazandığıherzafer,bütünülkelerdekiişçisınıfıveezilenlerinemperyalizmekarşıverdiğimücadeleyigüçlendirir.

ICOR 2010 yılında kurulmuştur. MLPD, kurucu üyelerinden biri.
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Geniş kitlelerin sosyalizm mücadelesi için kazanılması

1. İşçi sınıfının, devlet iktidarını ele geçirme mücadelesi için ve sosyalizmin inşasında, tüm ezilenlerle sağlam bir ittifaka ihtiyacı vardır. Bu ittifaka dahil olanlar, öncelikle milyonlarca ezilen
kadınlarınkitlesi;açlık,savaşveyasefaletemaruz
kalan ya da aynı nedenlerle ülkelerinden kaçmak
zorunda kalan insanlar; uluslararası mali-sermayenin egemenliği altında mahvedilen yüz milyonlarcaküçükveortaölçekliçiftçiveküçükzanaatkâr ve esnaf; küresel çevre bunalımının var
oluşunun tehdit ettiği insanlar; geleceği için tüm
perspektiflerden yoksun bırakılan gençlerin kitlesi; etnik kökeni, dini, cinsiyeti veya cinsel yönelimi nedeniyle baskı gören bütün insanlar; bir
de siyasi baskıya maruz olan tüm demokrat, antifaşist ve devrimciler ve ayrıca emperyalist keyfilikaltınaalınanulus-devletlerintümnüfusu.
MLPD “Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!” diyen sınıfsalenternasyonalistşiarındışında“Bütünülkelerin işçileri ve ezilenleri, birleşin!” diyen genişletilmişstratejikittifakşiarınıdasavunmaktadır.

2. İşçi sınıfı ile küçük-burjuva ara tabakalar arasındakiittifakınoluşturulması,stratejikönemtaşıyan bir görevdir. Küçük-burjuva ara tabakalar,
var oluşları kapitalist üretim ilişkilerine dayandığındandolayıtekellerindiktatörlüğüiçinesaskitle tabanını oluşturuyorlar. Fakat emperyalizmin
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her alanda var olan bunalımlılığı, ara tabakaların
varlıktemellerininsistematikbirşekildeveartan
hızla yok edilmesi ve manevi ve fikirsel baskının
artmasıbutabakalarıegementekellerekarşıgittikçedahaderinçelişkiyedüşürür.

3.Uluslararasıüretiminyenidenörgütlenmesinedeniyle sınıfsal yapı değişmeye devam etmiştir.
İki ana sınıfların içlerinde büyük ayrımlar bulunmaktadır. Bağımsız çalışan aydınlar ve çiftçilerin
sayılarıdüşerkenbağımlıçalışanaydınlarınsayısı
büyükölçüdeartmıştır.
Küçük-burjuva aydınlar, Almanya’da ve gittikçe
dahaçokbaşkakapitalistülkedeenönemliküçükburjuvatabakakonumunageçmiştir.Özelliklebağımlı çalışan aydınların alt tabakalarının çalısma
veyaşam koşulları giderek artan ölçüde işçi sınıfınınkineyaklaşmıştır.Bundandolayıbuülkelerde
küçük-burjuvaaydınlartabakasıişçisınıfınınbaş
müttefikihalinegelmiştir.

4. İnsanlığın beslenmesi sorununun çözümünün
madditemelidahaöncehiçolmadığıkadarolgunlaşmış durumdadır. Fakat uluslararası mali-sermayenin diktatörlüğü tüm dünyada yüz milyonlarca küçük ve orta ölçekli çiftçi ve de esnafları
batırıp, kronikleşmiş dünya besin krizini yaratmıştır. Bu durum yüzünden gıda üreticileri olan
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Onmilyonlarca insan göçe zorlanıyor – emperyalist dünya sistemi tarafından ezilenlerdir

Protesto eden öğretmenler
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Avrupa çapında birleşmiş mandıracılar, mahvedilmelerine karşı mücadele
ediyorlar

2013 parlamento seçim kampanyasında düzenlenen miting
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küçük ve orta ölçekli çiftçilerle ittifak kurulmasınınstratejikönemiartmaktadır.
İşçisınıfı,esnaflararasındadagiderekartanorandamüttefiklerbulacaktır.
İşçisınıfı,sınıfmücadelesinindüzeyiyükseldikçe
proleter düşünce tarzının ara tabakalar arasındaki etkisinin üstünlüğünü sağlamayı öğrenmelidir.
Ancakbuyoldanbizzatkendisiküçük-burjuvadüşüncetarzınınetkisininüstesindengelebilir.

5.Uluslararasısosyalistdevrim,küçük-burjuvaara
tabakalarıdaemperyalistsömürüvebaskıdankurtarır. Bilim, kültür ve eğitim alanında devrimden
öncekârveegemenlikhırsıyüzündenbaskıgörüp
engellenentümilericikazanımlarsosyalizmdegelişebilecektir.
Egemenler işçi sınıfı ile küçük-burjuva ara tabakalar arasında bir devrimci ittifakın oluşmasını
engellemeye çalışıyorlar. Küçük-burjuva düşünce
tarzını küçük-burjuva aydınlar arasında pekiştirmek için ayrıcalıklar, kariyer hırsı, bireycilik, kibirlilik, disiplinsizlik, örgütsüzlük, rekabetçilik
vb.davranışlarıözendirirler.
İttifakı hazırlama sorununun özü, ara tabakaları
pratikteişbirliğidüzenlemek,ortaklaşamücadele
etmek, birbirine güven sağlamak, yardımlaşmak,
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birbirinden öğrenmek ve sabırlı iknaya çalışmak
yoluyla sistematik bir şekilde proleter düşünce
tarzı doğrultusunda eğitmektir. Devrimci ittifakı
küçük burjuvazinin büyük kesimleriyle oluşturmak,onlarınhaklıçıkarlarınınsadeceişçisınıfının
yanında gerçek sosyalizm mücadelesiyle gerçekleşebileceğinigörmelerinigerektirir.
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Willi Dickhut
(d. 1904 – ö. 1992)
KPD (Almanya Komünist Partisi) görevlisi,
marksist-leninist, Hitler faşizmine karşı direniş
mücadelecisi, yeni tip partinin fikir önderi ve
MLPD’nin kuruyucularından biri

BÖlÜM I

Yeni tip parti olarak MLPD
MLPD, eski komünist hareketin geleneğine bağlıdır. Fakat parti, başından beri o dönemin hareketinin güçlü ve zayıf noktalarından ve sınıf
mücadelesindekarşıkarşıyaolduğukoşullarındeğişmesinden yaratıcı sonuçlar çıkarmıştı. MLPD’nin fikir önderi ve kurucularından biri olan Willi
Dickhut, yeni tip marksist-leninist partinin temel
yönelimiveçalışmatarzınıderindenetkilemiştir.
Partinin ideolojik temelleri, marksizm-leninizm
ve Mao Zedong Düşüncesidir. Onlar fosilleşmiş
dogmadeğil,canlıeylemkılavuzudur.Yaratıcıniteliğinin temeli, materyalist diyalektiktir. MLPD
diyalektik yöntemin bilinçli bir biçimde zamanın
sorunlarınauygulanmasını,kendiideolojik-politik
ve pratik çalışmalarının kılavuz ilkesi haline getirmiştir.
MLPD kendi tarihinde ve özellikle çalışmalarını
proleter düşünce tarzı temeline oturttuğu 1990’lı
yıllardanberiyenitipmarksist-leninistpartiyeözgübirçokeşsizözelliklerigeliştirmiştir:
•MLPDproleterniteliğisağlamlaşmışdevrimciişçipartisidir.
•Yeni tip özenli günlük çalışma sistemi parti ile
kitleler arasındaki birliğin geliştirilmesine hizmet eder. Partinin her üyesi kendi imkanlarına
görebuçalışmayaaktifbirbiçimdekatılır.
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•Partiyönetimivegörevlileri,parti,tabanıvekitlelerilesıkıilişkiiçindedirler.
•Partinin her düzeyinde her yönetici, üyelerine
hesap vermekle yükümlüdür. Karar veren, üyelerdir; parti kongresi MLPD’nin en üst karar organıdır.
•MLPD,kendiçalışmalarıiçingerekenparalarıyalnızca üyelerinden ve kitlelerden gelen aidat ve
bağışlarlasağlar.
•MLPD, sağlam bir teorik temele sahiptir. Revolu
tion
 äReRWegadlıteorikorgansistemi,partiinşası
vesınıfmücadelesiyleilgiliortayaçıkantümsorunlarhakkındagüvenilirteorikkılavuzdur.Doğa, toplum ve insan düşüncesinde ortaya çıkan
yeni gelişme ve önemli değişiklikler zamanında
araştırılıpçözümlenir.Böylelikleparti,kendidüşünceveçalışmatarzındabirliksağlayabilir,eylemeyönvericikararlarverebilirveuluslararası
sosyalist devrimle ilgili ileriki görevlere öngörüylehazırlanabilir.
•Partininprogramındabelirlenensiyasiçizgi,pratiğininanaçizgisinevesınıfmücadelesiningündemdeki aşamasında yerine getirilecek ilkesel
görevlereyönverir.
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Grup toplantısında grubun özenli günlük çalışması konuşulur, etüd yapılır

MLPD ve Rebell, kendi çalışmaları için gereken paraları yalnızca üyelerinden ve kitlelerden gelen aidat ve bağışlarla sağlıyorlar.
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Gelsenkirchen’de (kültür ve hizmet merkezi ve aynı zamanda MLPD’nin
genel merkezi olan) “Horster Mitte”de yılda bir ortaklaşa eğleniliyor.

Diyalektik yöntemi öğrenme kursları, üyelerin ve kitlelerin bağımsız bir
şekilde yönünü saptayabilmelerine hizmet ediyorlar
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•Demokratik merkeziyetçi örgütlenme ilkesi, bütün üyelerin deneyim ve girişimlerinin partinin
ortak hareket ve eylemine katkıda bulunmasını
ve partinin ilkeli birliğinin korunup sağlamlaşmasınıtemineder.
•Parti, kitlelerle ve parti içinde yapılan ilkelere
bağlı eleştiri ve özeleştiri sayesinde yaratıcı bir
şekildegelişip,sosyalizmmücadelesindevedaha sonra sosyalizmin inşasında üstlenmesi gerekenönderlikrolünüyerinegetirmeyiöğrenir.
•Özdenetim sisteminin amacı, hatalara meydan
vermemektir.BusistemMKyönetiminde,ilkelerebağlıeleştiriveözeleştiriyoluylaherdüzeyin
bağımsızçalışandenetimkomisyonlarınınyukarıdan gerçekleştirdiği denetimi, üyelerin tabandan yaptıkları denetimi ve her kadronun bizzat
gerçekleştirdiğiözdenetimiilebirleştirir.
•Yeni tip örgüt ve kadro çalışması sisteminde,
partinin her düzeyinin yönetimleri aracılığıyla
parti inşasına önderlik etmek için gereken bilimselçalışmageliştirilir.Kadrolaratutarlılıkve
sabırlaeğitimveilgisağlanmasıaracılığıylagittikçe daha çok bağımsız düşünüp hareket edebilenmarksist-leninistleryetişir.
•Kuşakdeğişimininveözellikleişçivekadınların
bilinçlice teşvik edilmesi, bütün alanlarda ön103
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derlikyapabilenkişilerigeliştirmekiçinsonderecebüyükönemtaşır.
•Kadroların gelişmesinin belirleyici itici gücü,
her devrimci ve marksist-leninistin proleter
ilerleme hırsı ile ve özverili bir biçimde işçi sınıfının kendini kurtarması için çaba göstermektir. Diğer yandan siyasi etkinlik ve görevlerinin
kendilerinebireyselyararveayrıcalıksağlaması
kesinlikle kabul edilmez. MLPD’nin görevlilerinden alçak gönüllü bir yaşam tarzını gerçekleştirmeleriistenir.İşinimeslekolarakyapanparti
görevlilerininaylıklarıkalifiyeişçilerinortalama
aylığınıaşmaz.
•MLPD, proleter kültür ve boş zaman çalışması
yaparak ve yaşamın tüm sorunlarıyla ilgili sarsılmaz dayanışma geliştirerek, sosyalizm için
öğrenmeyehizmetedençekicibirpartihayatını
gerçekleştirir.
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MLPD’nin yeni tip özenli günlük çalışma sistemi
ve mücadele programı

1. Asıl anlamda sınıf mücadelesine geçiş süreci
İşçi sınıfının mücadeleleri toplumu değiştirici niteliğekavuşunca,işçisınıfıtekellerdiktatörlüğüne
yönelikstratejikatılımageçinceasılanlamdasınıf
mücadelesibaşlar.Budurumiçinuluslararasısanayiproletaryasınınbelirleyiciçoğunluğununsosyalistbilincibenimsemişolmasışarttır.
Toplumu değiştiren ve sosyalizmin kurtulmuş
toplumuna yönelik hareketin baş etkeni işçi atılımınageçişsürecidir.İşçiatılımınıngerçekleşmesi
partinin sistematik ve özenli günlük çalışmasına
bağlıolup,aşağıdakiöğeleresahiptir:
•Günlüktaleplervekısmişiarlariçinverilenmücadele, geliştirilebilmesi için atılgan bir şekilde
yürütülmelidir.İşçisınıfı,herişyeriiçinmücadeleden hareketle, işsizlikle mücadeleyi tekellerin
azamikârlarısırtındanyürütmelidir.
•Ekonomikmücadelehemekonomikhemekolojik
sorunukapsamalıvesiyasimücadeleilebirleştirilmeli,yanisiyasimücadeleyeyükseltilmelidir.
İşçiler ancak o zaman, işletmelerde yaşadıkları
sömürü ve baskının nasıl doğanın sömürülmesi
ile çözülmez bağlantı içinde bulunduğunu, her
ikisinintekellerdiktatörlüğününbirifadesi,devletindetekellerinelindekienönemliegemenlik
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aracıolduğunuanlayabilirler.Demokratikhakve
özgürlükleriçinyapılanmücadelesiyasitaleplerinodaknoktasıyapılmalıdır.
•İşçi sınıfının kurtuluşu mücadelesi kadının kurtuluşumücadelesiyleözdeşleşmelidir.
•İşçi mücadeleleri toplumsal sorunun çözümü
mücadelesi ile çevre sorununun çözümü mücadelesininbirliğitemelindeyürütülmelidir.
•İşçi atılımına geçiş sürecinin motoru, genç ile
yaşlılarınbirliğidir.
•Yeryerveayrıayrımeydanagelenmücadeleler
kitlesel mücadeleler halinde birleştirilip daha
yüksek düzeye ulaştırılmalıdır.İşçiler sınıf olarak düşünür, duygu besler ve hareket ederlerse
üstün bir güç haline gelirler. Bundan dolayı, sınıfmücadelesinidahayüksekbirdüzeyeulaştırmakiçin,hertürlübölünmüşlüğübertarafetme
mücadelesi, sınıf dayanışmasının örgütlenmesi,
branş ve holding aşırı eylemlerin geliştirilmesi
ve işçi sınıfının tüm mücadele gücünün kullanılması esas önem taşımaktadır. Grevlerin, toplumungeneldurumuylailişkilendirilmeleriiçin,
gösteri yürüyüşleri ve başka mücadele biçimleriylebirleştirilmesigerekir.
•Gerektiğindegrevlersendikalsınırlarıaşmalı,işçisınıfıbağımsızmücadeleleregeçmelidir.Böylesi bağımsız mücadeleler, işçi sınıfının sınıfsal
108

MLPD’nin yeni tip özenli günlük çalışma sistemi
ve mücadele programı

siyasibağımsızlığınıngelişmedüzeyininölçütüdürler.
•İşçi sınıfının sınıf bilincini geliştirebilmesi, yürüttüğü mücadelelerin asıl anlamda sınıf mücadelesiyönündeilerleyebilmesiiçinişçisınıfıtoplumsalçaptaörgütlenenküçük-burjuvadüşünce
tarzısistemininüstesindengelmelidir.
•Ulusalçerçevedemeydanagelenişçimücadelelerigerekirseülkeleraşırıdüzeyegenişletilmelidir.
Böylelikleuluslararasıişçibirliğinioluşturmave
uluslararası devrimi hazırlama okulu haline gelirler.

Otomotiv işçileri arasındaki uluslararası dayanışma
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2. Partinin kitle partisi yolunda gelişmesi
İşçisınıfıveemekçitabakalarıngenişkitlelerinin
sosyalizmegidenyolubulabilmeleriiçinMLPDkitlelerinpartisihalinegelmelidir.
Özenli günlük çalışma sistemi; egemenlerin parti aleyhine tertip ettiği göreceli izolasyonu kalıcı
bir şekilde kırmak ve devrimci olmayan durum
aşamasının stratejik hedefine ulaşmanın başyöntemidir. Bu stratejik hedef, Almanya’daki uluslar
arasısanayiproletaryasınınbelirleyiciçoğunluğunugerçeksosyalizmekazanmakvegenişkitleleri
uluslararası mali-sermayeye ve onun hükümetine
karşımücadeleyedahiletmektir.
MLPD,gruplarınınbüyükişletmelerdevemahallelerde,küreselçevrefelakettehdidineyönelikaktif
direnişte, üniversitelerde ve grup inşasında sistematikolarakyürüttükleriözenligünlükçalışma
aracılığıyla kitleler arasında kök salmakta, marksist-leninistnüfuzalanlarıeldeetmektedir.
Yenitipözenligünlükçalışmasistemi,partiinşasıbaşetkenolmaküzerepartiinşasıilekitlelerin
partilerüstü özörgütlenmelerinin teşvik edilmesi
arasındaki birliği örgütlemektedir. Parti ile özörgütlenmelerarasındasürekliolarakgerçekleşenişbirliği, kitlelerin küçük-burjuva düşünce tarzının
üstesindengelipkendigeleceklerinikendiellerine
almalarınıntemelkoşullarındanbiridir.
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Partininkitlelerleolanilişkisinintemelikitleçizgisidir.Halkkitlelerininistemediğiveyakatılmadığı
devrim olmaz. MLPD’nin üyeleri kitlelere ve kitlelerin kendilerini kurtarabileceklerine inanırlar.
Kendilerinin canlı örnek olmaları ile kitleleri sosyalizmmücadelesiiçinkazanabilecekinandırıcılık
gösterirler.
İşçi sınıfı partisi, her zaman doğru yön gösterecek durumda kalmak için proleter düşünce tarzı
temelinde çalışmalıdır. Bu, diyalektik yöntemin
bilinçli olarak düşünce tarzı ve sistemik düşünce
öğretisidüzeyindeuygulanmasıyardımıylamarksizm-leninizmi sınıf mücadelesinin pratiğinde
ortaya çıkan her türlü soruna yaratıcı bir şekilde
uygulayabilmek için kendini sürekli olarak de-

111

BÖlÜM J
ğiştirme sürecidir. Bu sürecin başlıca beş kategorisişunlardır:
•Somutdurumundüşüncetarzıöğretisidüzeyindeyapılansomuttahlili,kitlelerinküçük-burjuva
ile proleter düşünce tarzı arasındaki mücadele
içindenesnelgerçekliğinasılözümsediklerinive
onauygunolarakhareketettikleriniaraştırır.
•Kitlelerin düşünce tarzı için mücadelenin strateji ve taktiği, küçük-burjuva düşünce tarzına
yönelik mücadelede proleter düşünce tarzının
üstünlüğünü örgütler. Amacı, kitlelerin proleter
stratejivetaktiğibenimsemeleridir.
•Proletertartışmakültürü,varolançelişkileridoğru bir biçimde ele alarak, parti ile kitleler arasındaki birliği tamamen ikna edici gerekçelerle
koruyupgeliştirmeninbelirleyiciyöntemidir.
•Marksist-leninist çalışma tarzı, proleter çalışma
tarzıvebilimselişorganizasyonuarasındakidiyalektik birliği temelinde gerçekleşen bilimsel
çalışma, partinin her zaman ve her türlü görev
için teori ile pratik arasındaki esaslı birliği sağlayıpgeliştirebilmesinigarantiler.
•Proleterdenetimveözdenetim,hatalarameydan
vermemek için gereken bilgi ilerleyişini bilinçli
birbiçimdeörgütlemektir.
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3. Marksist-leninistlerin büyük işletmelerdeki
özenli günlük çalışması

Marksist-leninistlerin sanayi, lojistik, iletişim ve
gittikçeartansayıdasanayileşmişsosyal,sağlıkve
eğitim sektörlerine bağlı işletme ve sendikalarda
çalışan işçi ve çıraklar arasında yaptıkları özenli günlük çalışma, MLPD’nin ana mücadele cephesidir.
Ana mücadele cephesindeki yeni tip çalışma,
MLPD’nin özenli günlük çalışma sisteminin ana
öğesidir.

Duisburg 2016: IG Metall sendikası eylem gününde çelik işçileri
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Partiçalışmasınınçokyönlülüğünündikkatealınmasıylabirlikte,partininenönemlitabanbirimleri olan işyeri parti gruplarına başka grupların inşasınakıyaslaöncelikverilir.Bugruplar,MLPD’nin
özenli günlük çalışma sisteminde proleter omurgasınıoluştururlar.
MLPDişyerigruplarınınesasgörevi,işçimücadelelerinin hazırlanması, başlatılması, yönetilmesi
ve geliştirilmesi ve bununla birlikte sanayi proletaryası ve ailelerinin proleter sınıf bilincinin
sistematik bir şekilde uyandırılması ve yükseltilmesidir. Ekonomik ve siyasi kısmi talepler için
mücadele,sınıfmücadelesininokuluolarakyürütülmelidir.
MLPD’ninüyeleri,işçisınıfınınenönemliözörgütlenmeleri olan sendikalar içinde aktif ve ileriye
dönük çalışırlar. Onlar sendikalarda, sınıf işbirlikçiliğipolitikasınınhertürlüsünekarşımücadele
ederken; sendikaların, ücret, çalışma ve yaşam
koşullarının savunulup iyileştirilmesi için mücadeleci örgütleri haline gelmeleri için çalışırlar.
Sendika üyeleri kitlesinin mücadeleci etkinliğini
ve girişkenliğini teşvik ederler. Sendikaların partilerüstü bağımsızlığını zedelemeksizin, işçi sınıfınındevrimcipartisiilesendikalararasındasıkı
bağlarıngelişmesiiçinuğraşırlar.
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Marksist-leninistler reformist sendika bürokrasisinin milyonlarca sendika üyeleri kitlesine karşı
amiranedavranmalarına,onlarıçocukyerinekoymalarına ve sınıf mücadelesinin gelişimini engellemeye yönelik her türlü çabalarına uzlaşmaz
birşekildekarşıkoyarlar.Aynızamandahertürlü
sendikakarşıtıetkinliğidereddedervekendiyaratıcısendikaçalışmasıtemelindeişçileresendikaya
muhalif düşünce tarzının üstesinden gelmelerine
yardımcıolurlar.
MLPD,sınıfmücadelesiyürütmeokuluolarakaşağıdakitalepveşiarlarısavunmaktadır:

MLPD üyeleri, işarkadaşlarıyla birlikte birçok işyeri ve holding gazetesi
çıkarmaktadırlar.
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•Tam ücret denkleştirimi temelinde 6 saatlik çalışmagünü/30saatlikçalışmahaftası!
•Çevreyleuyumluvesağlıklıçalışmaveyaşamkoşullarıiçinmücadele!
•Döngüekonomisiileilericiüretimyöntemlerinin
uygulanmasıiçinmücadele!
•Çokyönlüvekısıtsızyasalgrevhakkı!
•Tümsiyasivesendikalalanlardaserbestçeaktif
olmahakkı!
•Tüm Almanya’da tek tip toplu iş sözleşmeleri
için! İşçi sınıfının kiralık işçilik, eser sözleşmeleri, belirli süreli işsözleşmeleri, düşük ücretler
vb.ilebölünmesinekarşımücadele!
•Güçlübirleşiksendika!Sendikalardaetkinlikgösteren demokrat, antifaşist ve marksist-leninistlereyönelikdıştalamakararlarıkaldırılmalıdır!
•Sosyalizm perspektifi sendikaların ayrılmaz bir
öğesiolmalıdır!
•İlericibirişyeriteşkilatyasası!
•Çalışma süresinin esnekleştirilmesine karşı mücadele!
•Ücretvemaaşlarınyükseltilmesiiçin!
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4. Marksist-leninist çevre çalışması
ve çevre mücadelesi

Marksist-leninistlerin çevre çalışmasının amacı;
çevre bilincini uyandırmak, sağlamlaştırmak ve
daha yüksek bir düzeye ulaştırmaktır. MLPD çevre hareketinin kendini değiştirmesini ve bununla
çevre hareketinin toplumu değiştiren bir niteliğe
kavuşmasını teşvik eder.
Marksist-leninist çevre çalışması en önemli ikinci
mücadele cephesi ve tüm parti çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Marksist-leninist çevre gruplarının esas görevi,
küresel çevre felaketine karşı meydana gelen aktif yerel direnişi, toplumu değiştiren çevre mücadelesi ve uluslararası sosyalist devrimin hazırlanması okulu olarak geliştirip daha yüksek bir
düzeye ulaştırmaktır.
Partinin çevre grupları, bu mücadelenin sınıf mücadelesinin ana cephesiyle bağlantılı olmasını sağlayıp çevre hareketinde proleter yönün hakim olmasını teşvik etmektedirler.
MLPD, aktif direnişin dünya çapında işbirliği yapması ve koordine edilmesini ve ayrıca buna uygun
partilerüstü örgütlenme biçimlerinin kurulmasını
teşvik etmektedir.
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MLPD’nin çevre mücadele programının ana çizgilerişunlardır:
•Küreselçevrefelaketitehdidinekarşıdünyaçapındaaktifdireniş!
•Kâr ekonomisine karşı mücadelede aktif çevre
koruma gerçekleştirilsin! Çevre zararları, bunlaranedenolanlartarafındangiderilsin!
•Yeni atom enerji santrali yapımı tüm dünyada
durdurulmalı, tüm santraller sahiplerinin hesabınakullanımdankaldırılmalı!
•Fosilyakıtlarınyerineönceadımadım,sonratümüyleyenilenebilirenerjikaynaklarıkullanılsın!
Enerji öncelikle güneş, rüzgar, su ve biyo-atık
ileüretilmeli!Seragazısalımı2030yılınakadar
yüzde70ile90arasındadüşürülmeli,havadaki
karbondioksit (CO2) miktarı 350 ppm’ye kadar
düşürülmeli!
•Kent içi bedava toplu taşıma sistemleri yenilenebilirenerjitemelindegenişletilmeli!Maltaşınmasıdemiryoluvesuyollarındanyapılmalı!
•Büyük çiftlik sahipleri ve tarım kapitalistlerine
karşıçevrekoruyucuekimyöntemlerivetürüne
uygunhayvancılıkgerçekleştirilmeli!
•Hayvanlaraktifbirbiçimdekorunmalı!Türçeşitliliğininkorunmasıiçinmücadele!
•Sıhhatliveparasıziçmesuyuiçinmücadele!
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•Dünya çapındaki açlığa, gıda ile yapılan spekülasyona, besinlerin büyük boyutlarda zehirlenmesine,yokedilmesineveyakötüyekullanılmasına,milyarlarcainsanınsağlıksızbeslenmesine
karşı mücadele! Genetiği değiştirilmiş bitki ve
hayvankullanımıyasaklanmalı!
•Yıkıcı hammadde çıkarma yöntemlerine karşı mücadele: derin deniz sondajlarının, gaz ve
petrolün hidrolikle kırma teknolojisiyle (“fracking”) çıkarılması ve açık ocak madenciliği yasaklanmalı!Çöpvezehirliatıklarınyeraltındave
denizlerdedepolanmasıyasaklanmalı!

2011: “Tüm atom santralleri bütün dünyada derhal kapatılması için aktif
direniş!”
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•Çöpdepolanmasıveyakılmasıyasaklanmalı,çöpünkapsamlıolarakgeridönüşümlekullanılması zorunlu kılınsın, doğal hammaddeler tasarruflu kullanılsın, etrafın çöpe boğulması köklü
birşekildegerialınsın!
•Her türlü atıkların depolanması ve yeniden değerlendirilmesindeenyüksekgüvenlikstandartlarınınuygulanmasızorunlukılınmalı!
•Özellikle tropik yağmur ormanları olmak üzere
ormanlarkorunmalı!
•Denizlerveokyanuslarkorunmalı!
•Çevrezararlarının,onlaranedenolanlarınhesabına bertaraf edilmesi, ekonominin yenilenebilir enerji üretimi ve çöpün geri dönüşümle kullanılmasıalanlarındamilyonlarcaişyeriaçılsın!
•İnsan ile doğanın birliğinin daha yüksek düzeyeulaştırılmasınıntoplumsalanailkelerdenbiri
olacağısosyalisttoplumiçinmücadele!
5. Marksist-leninist kadın çalışması ve
kadının kurtuluşu için mücadele

MLPD, kadın kitleleri arasında aktif çalışma yapmaktadır. Parti, kadınların Almanya’da ve bütün
dünyada özel bir biçimde sömürülmesi ve ezilmesine karşı mücadeleci kadın hareketinin gelişmesini teşvik etmektedir. Mücadeleci kadın hare120
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keti işçi hareketi, aktif halk direnişi ve gençliğin
isyanıarasındakibirliğisağlayacakesashalkadır.
Bununiçinsaflarındabütünsınıfvetabakalardan
kadınlarıngenişbirkesiminitoplamalıdır.
Gittikçedahabüyükkapsamdauluslararasısanayi
proletaryasınınmücadelesininönemligücühaline
gelen proleter kadın hareketi, mücadeleci kadın
hareketininçekirdeğinioluşturmalı.
Parti,mücadelecikadınhareketininortaktemelini
oluşturankadınbilinciniteşviketmektedir.
Mücadeleci kadın hareketinin değişik özörgütlenmelerinin özendirilmesi ve onlarla aktif işbirliği
yapılması, kadınlar kitlesinin toplumsal etkinliklerekatılımınınsağlanmasınavetoplumudeğiştirenhedefolankadınınkurtuluşunahizmetediyor.
MLPD kitlelere yardımcı oluyor. MLPD parti çalışmasında özellikle kadınların, görev ve yetkiler
üstlenmedeteşvikedilmesiniörgütler.
Mücadeleci kadın hareketinin değişik özörgütlenmelerinin teşvik edilmesi ve onlarla yapılan aktif
işbirliği, kadınlar kitlesinin toplumsal etkinliklere katılımının sağlanması için ve toplum değiştirilerek kadının sosyalist toplumda kurtulması
hedefi için kazanılmalarına hizmet ediyor. MLPD,
kitlelerinküçükburjuvaveburjuvafeminizminin
dargörüşlülüğünüaşmalarınayardımcıolur.
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•Kadınlarınsömürülmesiveezilmesinintümözel
biçimlerinekarşımücadele!
•Cinselözgürlükhakkı!
•Cinselsömürüveşiddetcezalandırılsın!
•Seksizme,pornografiye,fuhuşaveinsanticaretinekarşımücadele!
•Kadınlarekonomik,toplumsalvekültürelbiçimdeözendirilsin!
•Kadınlar toplumsal yaşamda aktif bir biçimde
teşvikedilsin!
•Çocuklariçintamgünanaokullarındaveokullardaparasızvenitelikligünboyubakımsağlansın!
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•KürtajıyasaklayanStGB218maddesitamkaldırılsın!
•Yabancı kadınlar için cinsiyete dayalı iltica gerekçeleri ve kocasından bağımsız oturum hakkı
tanınmalıdır!
6. Sistematik mahalle çalışması

MLPD, geniş kitleleri kazanmak ve onları tekellere ve hükümete karşı mücadeleye dahil etmek
için sitematik bir biçimde özenli günlük mahalle
çalışması yapmaktadır. Mahalle çalışmasının özü
marksist-leninist kadın çalışmasıdır. Kadın çalışmasında yürütülen marksist-leninist sosyal çalışma, sosyalist toplum için mücadele ve bütün
toplumun yaşam tarzında paradigma değişimini
gerçekleştirmeokuluolarakhizmeteder.Partinin
hermahallegrubumarksist-leninistyerelpolitika
geliştirir.
Mahalle grupları ana mücadele cephesindeki çalışmanın ve küresel çevre felaketine karşı mücadelenin stratejik yedeğidirler. Her mahalle grubu
partinin birer işyeri grubu ile çok yünlü ilişkiler
geliştirir.
Mahallegruplarıçalışmalarınıözellikleişçiailelerineyöneltip,onlarınçocuklarınınRotfüchse(“Kızıl
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Tilkiler”)adlıçocukörgütündevegençlerinRebell
gençlikörgütündeörgütlenmeleriniteşvikederler.
Dünya çapında bunalımın yükünün emekçilerin
sırtına yüklenmesine karşı sosyal kazanımlarısavunan bir kitle hareketi oluşmuştur. Bu hareket
sosyal ve sağlık sisteminde ve eğitim ve kültür
alanlarında yürütülen yeniden dağıtım politikasına, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine ve belediyevergiveharçlarınınarttırılmasınakarşıçıkmaktadır.
Marksist-leninist mahalle çalışmasının en önemli
mücadelehedeflerişunlardır:
•Hartz yasaları kaldırılsın! İşsizlik parası yükseltilsinvetümişsizliksüresincearalıksızödensin!
Göçmen ve sığınmacılara iş piyasasında ayrımcılıkyapılmasınakarşı!
•İnsancayaşayabilmekiçinsosyalyardımyükseltilmelidir!
•Emeklilikmaaşınıntamdenkleştirimitemelinde,
emeklilikyaşıerkekleriçin60’a,kadınlarvevardiyalı ve ağır iş yapan işçiler için 55’e düşürülmeli!Standartemeklilikmaaşoranıyükseltilsin!
•Sosyal sigorta ödemeleri tamamen ciroya bağlı
olarakişletmevergisiüzerindenkarşılansın!
•Kitle vergileri düşürülmeli, dolaylı vergiler kaldırılmalıvebüyükşirketler,yüksekgelirlilerve
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servetliler,servetyüksekliğinegöreetkilibirşekildeartanorandavergilendirilmeli!
•Yeterli,çevredostuveucuzkonutlarsağlansın!
•Gelirveoturumstatüsünebağlıolmaksızıninternetevetelekomünikasyonatümülkedeserbestçe
girişimkanlarısağlansın!
•SürekliAlmanya’dayaşayantüminsanlariçintitiz ve kapsamlı parasız tıbbi hizmet, bakım ve
tedavi!
•Yaşlı, hasta ve özürlü insanlar toplumsal yaşama dahil edilsin ve insanca yaşayabilmek için
gereksinen tüm masraflar tamamen tekeller ve
devlettarafındankarşılanmalıdır!
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7. Marksist-leninist üniversite çalışması ve
devrimci ittifakın hazırlanması

İşçi sınıfının küçük-burjuva ara tabakaların bazı
kesimleriyle devrimci ittifakının hazırlanması,
MLPD’nintümpartigruplarınıngörevidir.
MLPD,işçisınıfınakarşıolmamakkaydıylaküçükburjuvaaydınların,küçükveortaölçekliçiftçilerin
ve esnafların haklı taleplerini desteklemektedir.
Onlaratekgerçekçıkışyolunuaçanşey,işçisınıfıönderliğindekisosyalizmmücadelesidir.MLPD,
okul ve üniversite öğrencilerinin haklı direnişini
destekler ve kitlelerin çeşitli özörgütlenmeleri ve
MLPDiçindeaydınlarındaörgütlenmeleriniteşvik
eder.
Marksist-leninistler bilim ve kültür sektörlerinde
çalışanilericiinsanlarlaişbirliğiyapıp,küçük-burjuva aydınların kendi yeteneklerini işçi sınıfının
mücadelesi ve gençliğin geleceğinin hizmetine
sunmalarıiçinçabalarlar.
Marksist-leninist üniversite grupları üniversite
çalışanları ve öğrencileri arasında özenli günlük
çalışma yapmaktadırlar. Üniversitelerdeki parti
inşasına ilişkin kitle taktiğini gerçekleştirerek, lise üst sınıfları ve üniversite öğrencilerinin Rebell
gençlik örgütünün gruplarında örgütlenmesi için
gençlik örgütü ile birlikte çalışmaktadırlar. Onlar
kafa ve kol çalışmasının birbirinden kopuk olma126
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sınıesaslıbirşekildeeleştirirler,burjuvabilimve
kültürüneyönelikdiyalektikeleştiriyürütür,proleter dünya görüşü için propaganda yapar ve öğrencilerin işçi sınıfı ile sıkı bağlar kurmaları için
aydınlatırlar.
•Tekellerinkârçıkarlarıyararınabilimin,araştırmanın ve kültürün engellenmesine karşı mücadele!
•Bilhassa modern antikomünizm aracılığıyla olmaküzereokullardaveyüksekokullardadüşünsel kısıtlamalara ve ideolojik ve politik alanda
düşünceveeyleminkontrolünekarşımücadele!

Üniversite öğrencilerinin eğitim ücreti alınmasını protesto eylemi
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•Çevreyi koruyan teknoloji gibi, insanlığın geleceğinigerçektenilgilendirenaraştırmaveeğitim
teşvikedilmeli!
•Okullardaveyüksekokullardaantifaşisttemelde
siyasifaaliyetyapmaözgürlüğü!
•Seçilmişokulveyüksekokulöğrencitemsilciliklerininbirgenelsiyasivekalethakkı!
•Eğitim ve kültür kurumlarının askerileştirilmesinekarşımücadele!AlmanordusuBundeswehr
temsilcileriokullardanveyüksekokullardandefolsun!
•Okullarda ve yüksek okullarda sosyal ve siyasi
ayırmayakarşı!
•Kamu bütçelerinin, bilhassa eğitim, kültür, sosyal ve sağlık sektöründe olmak üzere çalışanlarınzararınayenidenpaylaşımısonuçlarınakarşı!
Akademisyenlere düşük ücret ödenmesine, onların belirli süreli sözleşmelerle ve eser sözleşmeleriyleçalıştırılmasınakarşıortakmücadele!
•Okulveyüksekokulöğrencilerinineğitimlerinin
teşvikleriarttırılıpgenişletilsin!
•Yabancıöğrencilerekarşıayrımcılığakarşı!
•Büyükçiftçiler,tarımtekelleriveticarettekellerininsırtındanüreticifiyatlarınınyükseltilip,tüketicifiyatlarıdüşürülsün!
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•Küçükveortaölçekliçiftçilerin,serbestçalışanların, küçük esnafların ve orta tabakanın tekellere,büyükçiftçilerevedevletekarşıekonomik
vesiyasiçıkarlarınıtemsiliiçinengelsizbirleşme
hakkı!
8. Marksist-leninist gençlik çalışması,
Rebell gençlik örgütü ve gençliğin isyanı

Gençlik,toplumiçindekienaktifgüçvetoplumsal
birperspektifiençokarayanhalkkesimidir.Genç
ile yaşlıların mücadele birliği, gerçek sosyalizm
mücadelesinin motorunu oluşturmaktadır. MLPD
kendigençlikörgütüRebellilebirlikteişçisınıfının
vegenişhalkkitleleriningeleceğeilişkinçıkarları
içinisyanıörgütler.
Marksist-leninist gençlik çalışması, parti inşasınınkitletaktiği,partininörgütlemeçalışmalarının
merkezivepartiçalışmasınıngeleceğeyönelikolmasınınölçeğidir.MLPD’nintümüyeleriningörevi,
aktifgençlikçalışmasınakatkıdabulunmaktır.
MLPD, gençler arasında proleter dünya görüşünü
yaygınlaştırmaktadır. Parti, gençliğin yaşam gücünün ve sağlığının tahrip edilmesine karşı kararlı bir mücadele vermektedir. Gençliği medya
ve iletişim araçları konusunda bilinçli ve hassas
davranmasını teşvik eder ve uyuşturucu ve bağımlı yapan maddeler kullanmamaları yönünde
129
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eğitir. MLPD, sistematik bir şekilde gençliğin faşist ideoloji yönünde kışkırtılmasına karşı antifaşist aydınlatma çalışmasını yürütüp onu aktif
antifaşistmücadeleyapmakiçineğitir.Toplumun
militaristleştirilmesinekararlıbirşekildekarşıkoyup,gençliğinantimilitaristmücadelesinidestekler.Seksizminyıkıcıvekendikendinitahripedici
etkilerinin üstesinden gelmesine yardımcı olup,
cinsellik konusunda kendisinin özgür karar vererek bilgili davranmasını savunmaktadır. Parti,
gençliğinkitleselişsizliğeveeksikistihdamakarşıyaşlıişçilerleomuzomuzamücadelevermesine
özellikleağırlıkverir.
Rebell,gençlikkitlesininmarksist-leninistnitelikli
birözörgütlenmesidir.Örgütünbelkemiği,isyancı işçi gençliğidir. Rebell, marksist-leninist gençlikçalışmasınınesasörgütlemebiçimidir.Gençlik
ve çocuklar kitlesi için, uyruğu ne olursa olsun,
proleterdüşüncetarzınınbiryaşamokulunugerçekleştirir. Bunun için MLPD’nin ideolojik-politik
önderliği,pratiktepartiylesıkıişbirliğivegençlik
örgütününörgütselbağımsızlığınınteşvikedilmesi gerekir. Bölge komitelerinin inşasına dayanan
çok yönlü parti çalışması gençlik kitlesini kazanmanınenönemlikoşuludur.
Rebell,uluslararasıdayanışmaruhunu,kendigücüne güveni, kol emeğine ve çevreye saygıyı, genç
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Rotfüchse (“Kızıl Tilkiler”) MLPD’nin çocuk örgütüdür.

Rebellciler eylemde
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Rebell örgütünün yaz kampı
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kızveerkeklerineşitliğiilkesini,bütünsömürülen
veezilenlerinsorunlarıvesosyalizmiçinözveriyle
ortakmücadeleyitemsileder.Rebellciler,aktifçevre militanları, tartışmacı antifaşistler ve uluslararası dayanışmanın pratikteki örgütleyicileridirler.
Rebell,gençliği“İsyanmeşrudur”şiarıylakazanıp,
proleterkültürçalışmasıveboşzamanfaaliyetleri
geliştirir.Böylecegençliğin,burjuvagençlikkültürününveyaygınbirküçük-burjuvayaşamtarzının
etkisinin üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.
TümçalışmalarıylaMaoZedung’un“Halkahizmet!”
kılavuzilkesinigerçekleştirir.
Rebell,Rotfüchseçocukörgütünüyöneterekişçisınıfınıngeleceğiiçinsorumluluküstlenir.Bufaaliyet,çocuklarıntümyaşamınıkapsar;onunamacı,
çocuklarıyaşamıntümalanlarındaproletercedavranmakiçineğitir.
•Ergenlik ve seçme ve seçilme yaşı 16’ya indirilsin!
•Büyük işletmeler için, çalışanların yüzde 10’u
oranındaçıraklıkveeğitimyeriaçmazorunluluğu!
•İşçi gençliğinin, örneğin kiralık iş, eser sözleşmeleriyle ve belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılmasından dolayı haklardan yoksun olmasına
karşı mücadele! Tüm çıraklar, eğitimlerine göre
süresizişealınmalı!
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•Gençliği ve genç işçileri koruma hükümleri korunmalıvegeliştirilmeli!
•Kız ile erkeklere eğitimde, işyerinde ve günlük
yaşamda hukuki, toplumsal ve kültürel açıdan
eşithaklartanınmalı!
•Çocuklar ve gençler şiddet ve cinsel istismara
karşıözelbirbiçimdekorunmalı!
•Kreşten yüksek okula kadar ücretsiz, tek tip ve
kalifiyelieğitimsistemi!
•Özenliokulvemeslekeğitimi!
•Bütünokulvemeslekeğitimmateryalleriparasız
verilsin!
•Okullar ve kitle medyasında faşizme karşı kapsamlıaydınlatma!
•Toplumsal hayatın, eğitim sisteminin ve kültür
sektörünün militaristleştirilmesine karşı mücadele!
•Kitle sporunun teşviki! Sağlıklı beslenme yönünde kalifiyeliaydınlatma ve eğitim! Çocukve
gençleriçinparasızkültür,sporvesosyaltesisleringenişletilmesi!
•Uyuşturucu belasına karşı kapsamlı aydınlatma
vemücadele!
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9. Proleter enternasyonalizmin yeni niteliğinin
gerçekleştirilmesi

Uluslararasıdevrimcihareketin,tümdünyadaverilensınıfmücadelelerinikoordineetmesivedevrimcileştirmesi gerekir. Bu nedenle ICOR’un aktif
birüyesiolanMLPD,tümdünyadakidevrimcihareketleriçinsorumluluküstlenip,kendisinedüşen
hergöreviuluslararasısosyalistdevriminhazırlanmasınınbirerparçasıolarakgerçekleştirmektedir.
MLPD işçilerin, geniş kitlelerin, kadın ve gençlik
hareketinde, hangi ulustan olduklarına bakmaksızınonlarınbirleşmesiniteşvikeder.Bununiçin
o, aktif olarak uluslararası düzeyde çeşitli örgütleri kapsayan bir sistemin gelişmesini ve özellikleICOR’uninşasınıteşviketmelidir.Bubağlamda
önde gelen etken, marksist-leninist parti ve örgütlerin sıkı mücadele ortaklığıdır. MLPD uluslar
arası düzeyde ülkeleraşırı işbirliği, değişik ülkelerdeki sınıf mücadelelerinin karşılıklı devrimcileştirilmesi ve parti inşasının ve kitlelerin örgütlenmesininteşvikedilmesiiçinkitlefaaliyetlerive
toplantıları, ayrıca uluslararası mücadele günlerindeolduğugibiortakmücadelegörevleriçerçevesinde dünya çapındaki işbirliğini teşvik etmektedir.
MLPD, parti inşasında karşılıklı destek ve diğer
devrimci güçlerle eşit haklarda işbirliği için bir
135

BÖlÜM J
çok yönde ikili ilişkiler geliştirmektedir. Parti,
tüm dünyada verilen devrimci kurtuluş mücadelelerinin karşılıklı desteği için dayanışma antlaşmalarının yapılmasını ve uluslararası dayanışma
tugaylarının oluşturulmasını teşvik etmektedir.
Proleter enternasyonalizmin yeni niteliği, parti
gruplarının özenli günlük çalışmasının ayrılmaz
birparçasıhalindegelişmektedir.
MLPD, proleter bir mülteci politikasının temsilcisidir. Onların MLPD’de, devrimci gençlik örgütü
Rebell’de ve kitlelerin çeşitli partilerüstü özörgütlenmelerindeörgütlenmeleriiçinçabagösterir.
•İşçiler hangi ulustan olursa olsun; tek sınıf, tek
düşman,tekmücadele!

ICOR dayanma antlaşması: 2015 yılında Kuzey Suriye’nin Kobanê kentinde
Uluslararası Tugaylar tarafından bir sağlık merkezi inşa edilmiştir.
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•Almanya’dasürekliyaşayantüminsanlara,hangi
ulustanolduğunabakılmaksızınyasalolaraktam
eşithaklartanınsın!
•Antifaşist temelde bütün ezilenlere kısıtsız sığınmahakkı!
•Bütün mültecilerin korunması ve haklarının tanınmasıiçinuluslararasıanlaşmayapılsın!
10. Barış mücadelesi ve antimilitarist mücadele

MLPD genel savaş tehlikesine, emperyalist savaşlara ve toplumun militaristleştirilmesine karşı
verilen mücadeleyi desteklemektedir. Dünya barışının kalıcılık ve süreklilik kazanması, insanın

2016, Truckenthal, Thüringen eyaleti: “Haus der Solidarität” (“Dayanışma
Evi”) yapımının bitiş töreni
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insan tarafından her türlü sömürülüp ezilmesine
sonverilmesinigerektirir.BunedenledirkiMLPD,
ulusal ve toplumsal kurtuluş için savaşan silahlı
kurtuluşhareketleriiçinpropagandayapmaktave
onlarıdesteklemektedir.
MLPDAlmanya’daprofesyonelordununkurulmasınakarşıkoymaktadır.Sözleşmeliaskerlikyapmak
veyapolistegörevalmak,gençlikiçinçareolamaz.
MLPD,askerlikhizmetinivicdanenredhakkınısavunurken, pasifizmin militarizme ve savaş tehlikesine karşı mücadele için elverişli bir yöntemin
olmadığınıdavurgular.
•Tüm nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar yasaklanmalıveyokedilmeli!
•NATO,ABveAlmanordusununmüdahalebirimleritasfiyeedilsin!
•Almanaskerleribaşkaülkeleregönderilmemeli!
•Devrimcikurtuluşhareketinekarşıuygulanansilahambargolarınason!Gericirejimleresilahihraçedilmesin!
•Halkların ve ulusların kendi kaderini tayin hakkınasaygı!
•Savaş yöntemi haline gelen toplu tecavüz kınanıpsertcezalandırılmalı!
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•Başka halklara karşı her türlü kışkırtmaya, her
türlüırkçılığaveantikomünizmekarşımücadele!
Barışvehalklarındostluğuiçin!
•Devletvetoplumunmilitaristleştirilmesinekarşı
mücadele!
11. Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele

Devlet aygıtının faşistleştirilmesi ve burjuva demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, tekellerdiktatörlüğününifadesidir.Şiddetaygıtları,
uluslararası üretimin vurulabilirliği nedeniyle ve
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uluslararası devrim korkusundan dolayı uluslar
arası düzeyde “Terörizmle mücadele” bahanesiyle hızla genişletilmektedir. Kişilik haklarının kısıtlanmasının asıl nedeni, örgütlenmiş işçi hareketivehalkmücadelelerikorkusudur.
•Burjuvademokratikhakveözgürlüklersavunulmalıvegenişletilmeli!
•Olağanüstühalveilgiliekyasalarkaldırılsın!
•CezaKanununun(StGB)129avebmaddeleriderhal kaldırılsın! Devrimci örgüt ve partilerin yasaklanmasıveyacezaitakibinesonverilsin!
•Kişiselbilgilerinetkilibirşekildekorunmasıiçin!
Kişiselbilgilerindepolanmasıkaldırılsın!
•Yolsuzluğa ve idarelerin keyfiliğine karşı mücadele!
•İçsavaşhazırlıklarına,ajanlıkvepolisterörüne
karşımücadele!
•Demokratlara, antifaşistlere ve marksist-leninistlereyöneliktümsansüruygulamalarıyasaklanmalıdır!
12. Antifaşist mücadele

Tekeller, devlet aygıtının bazı kısımları ve kitle
medyası, neofaşistleri, devrimci hareketlere ve
işçi mücadelelerine karşı, hücum birlikleri ve ye140
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dek olarak kullanmak için desteklerler. Ulusu veya deri rengi başka olan insanlara, azınlıklara,
antifaşistlere ve devrimcilere karşı kışkırtıcılık
vesaldırılarınamacı,bölmekvegözdağıvermektir. MLPD ise, Almanlar ile ulusu ve kökeni başka
olan insanlar arasında birlik sağlamak için çaba
göstermektedir. Neofaşist teröre karşı mücadele,
halklar arası dostluk ve uluslararası dayanışmayı

2016, Hildburghausen, Thüringen eyaleti: Gençlik örgütü Rebell’in öncülük
ettiği antifaşist gösteri yürüyüşü
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aktif olarak teşvik etme göreviyle sıkı bir şekilde
bağlıdır.MLPDbaştagençlikolmaküzere,kitlelerinin antifaşist bilinçlerine güvenmektedir. Parti,
antifaşist eylemlere aktif güç olarak katılmakta,
faşizmtehlikesi,faşizmintertipçilerivefaşizmin
toplumsalnedenlerihakkındaaydınlatmaçalışmalarıyürütüp,kitlelerinsosyal-faşistdemagojiyive
kendimilliyetçiönyargılarınıaşmalarınayardımcı
olur.
•Faşistlerkarşısındabirtekadımgeriatılmamalı!
Bütünfaşistörgütlervepropagandalarıtamamen
yasaklanmalıdır!
13. Proleter parlamentarizm

MLPD, demokratik kamu oyu oluşturma hakkındanfaydalanıpkitlelerinaktifliğiniarttırmakamacıyla proleter nitelikli bir parlamentarizmi gerçekleştirmektir.
Proleterparlamentarizm,hemseçimlerekatılmayı
hemdeparlamentotribününükitlelerinçıkarlarını
savunmakiçinkullanmayıiçermektedir.
MLPD’nin seçim adayları, kitlelerin denetimine
açılarak, proleter ilkelere sadık kalmaya adamaktadırlar.
•Seçimekatılmahakkınıkullanmayıdemokrasiye
aykırı bir biçimde engellemeler, seçim barajları
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Kitlelerin çıkarları için aktif olmak

Seçmen girişimleri adayların denetimi için de hizmet ediyorlar.
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veparlamentoiçiçalışmalarızorlayanhükümler
derhalkaldırılsın!
•Partilerkamuparalarıylafinanseedilmemelidir!
14. Ortak mücadele politikası; onun biçim ve ilkeleri

MLPDortakmücadeletemelindebaşkagüçlerleişbirliğiyapmaktadır.Katılangüçlerinherbirikendi kimliği ve kendi ajitasyon ve propaganda serbestisini korur ve eşit haklar ve karşılıklı yarar
temelinde birlikte çalışırlar. MLPD aşağıdaki kategorivekriterleriayırmaktadır:
˛Ortak mücadelenin kalıcı örgütlenme biçimleri

olan sendikalar, kadın örgütleri vb. kitle özör-

2016, Berlin: “Enternasyonalist İttifak”ın seçim kongresi
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gütlenmeleri. Bu özörgütlenmeler geniş kitlelerikapsayabilmekiçingerçekpartilerüstülük,en
kapsamlıdemokrasivemaddibağımsızlıklarını
sağlamalıdırlar.Bununyanısıraaşağıdakiprensiplerdekendilerinikanıtlamışlardır:
 •İşçihareketiylesıkıilişkiiçindeolmak
 •Gerçeklere ve dayanışma ruhuna bağlı tartışmakültürüuygulamak
 •Uluslararasıdayanışma
 •Sömürü ve baskıdan kurtulmuş toplum perspektifinekarşıaçıkolmak
 •Marksist-leninistlerleeşithaklartemelindeaktifkatılmaimkanınısağlamak
˛Somut

ve zamanla sınırlı mücadele görevleriningerçekleştirilmesiiçinortakörgütlenmeşekilleri. Bu birleşmeler, genelde ortak platform
ve işbirliği ilkeleri ile belirlenmektedir. MLPD,
kitlelerin engelsiz bir şekilde birleşebilmeleri
yararınaaşağıdakitalepleridesteklemektedir:

 •Antifaşist temelde kayıtsız şartsız toplanma
veyürüyüşözgürlüğü!
 •Antifaşisttemeldekamuyaaçıkmeydanvesalonlarıparasızkullanmaimkanı!
˛

 abancı ülkelerden gelenler dahil olmak üzere
Y
değişik katılımcıların fikir alış verişinin örgütlenmesine ve ortaklaşa yürüttükleri mücadele145

BÖlÜM J
ninkoordineedilmesivegeliştirilmesineuygun
forumlar.
˛

 ükümetekarşıolan,faşistlerhariçherkeseaçık
H
mikrofonda konuşma imkanı sağlayan, sokakta
oylama ile karar veren, çalışmaları demokratik
bir biçimde koordine eden, kendini bağımsız
olarak finanse eden, antifaşist temelde değişik
dünya görüşlerine açık olan ve böylece doğrudan demokrasiyi gerçekleştiren örgüt ve mücadelebiçimlerivesiyasibakımdanbağımsızkitle
hareketleri.

15. Proleter birleşik cephe

Aktif halk direnişinin geliştirilmesi, geniş kitleleri tekellerin diktatörlüğüne karşı sürdürülen
toplumsal mücadeleye dahil etmektedir. Aktif
halk direnişine damgasını vuran şey, tekellere ve
devlete karşı mücadeleci kitle eylemleridir. Aktif
halk direnişi, çevre, barış, antifaşist, demokrat,
enternasyonalist, kadın ve sınıf bilinci düzeyinin
göstergesidir.
Aktif halk direnişini geliştirmenin hedefi, geniş
kitlelerin etkinliklerinin işçi sınıfının mücadelesiyle iç içe girmesini sağlayıp, her ikisini kapsamlı birleşik cephe halinde daha yüksek düzeye
ulaştırmaktır. Proletaryanın önderlik edeceği bu
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birleşik cephe, mali-sermayeye ve onun siyasi
egemenlik aleti olan devlete yöneliktir. O, pratik
mücadeledeortaklaşadeneyimtoplamailebirlikte
ideolojik tartışma ve küçük-burjuva düşünce tarzınınüstesindengelmesürecindegelişir.
16. Proleter dünya görüşünün özendirilip yayılması

Egemenler marksizm-leninizme karşı her zaman
antikomünist çarpıtma ve iftiralarla cevap verirler. Burjuvazinin kamu oyunu manipüle etme
mekanizması, kitlelerin kafalarına genelde bilim147
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MLPD’nin merkez organı olan Rote Fahne gazetesi 45’ten fazla yıldır
çıkarılmaktadır.

sel sosyalizmin bir karikatürünü sokmayı başar-
mıştır.
Burjuva ideolojisi işçi sınıfı ve halk kitleleri arasında hakim olduğu sürece, onlar kendilerini kapitalistsömürüvebaskıdankurtaramayacaklardır.
DolayısıylaMLPDkendiözenligünlükçalışmasındagerçeksosyalizmiçinvemodernantikomünizme karşı ideolojik alanda kapsamlı bir atılım sisteminiuygulamaktadır.
Parti kitlelerin, küçük-burjuva düşünce tarzını
kendi tecrübeleriyle anlamalarına, küçük-burjuva
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reformistverevizyonistdüşüncetarzınınüstesinden gelmelerine ve sağlam proleter sınıf görüşü
edinmelerineyardımcıolur.
Parti,çokveçeşitliyolveyöntemlerlemarksizmleninizminvepartininsosyalistideallerininyayılmasını teşvik etmektedir. Bunun belirleyici silahı
teorikorganRevolutionäReRWeg’tir[“DevrimciYol”].
Parti, diyalektik-materyalist yöntemin iyi öğrenilmesini ve bu yoldan kitlelerin idealist metafizik
yöntemin üstesinden gelmelerine yardımcı olan
birhareketyürütmektedir.
Parti, sınıf mücadelesiyle sıkı bağlar içinde, tüm
dünyanın en iyi demokratik ve devrimci geleneklerine bağlı kalan, ama aynı zamanda burjuva
toplumununedebiyat,sanatvebilimalanındayarattığıilericifikirlerdenvekazanımlardaneleştirel
tutumlapayçıkaranproleterbirkültürveahlakın
gelişmesiniteşvikeder.
•Kilise-devletayrılığıgerçekleştirilsin!
•Kamu oyunun antikomünizmin hem kaba hem
modernbiçimiilemanipüleedilmesinekarşımücadele!
•Marksist-leninistler ve tüm ilerici güçlere kitle
medyasınıserbestçekullanmahakkıtanınsın!
•İşçi hareketinin eğitim ve kültür çalışmalarına
özeldestekveyardımverilsin!
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•Sosyalizmalternatifiüzerineaçıktoplumsaltartışmaimkanıiçin!
BÜTÜNÜLKELERİNİŞÇİLERİ,BİRLEŞİN!
BÜTÜNÜLKELERİNİŞÇİLERİVEEZİLENLER,
BİRLEŞİN!
ULUSLARARASISOSYALİSTDEVRİMEİLERİ!
ALMANYAMARKSİST-LENİNİSTPARTİSİ’NİNKİTLE
PARTİSİOLARAKGELİŞMESİNEİLERİ!
ICOR’LAİLERİ!
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revolutionärer WeG dizisi
Marksizm-leninizmin sorunları
– MLPD’nin teori organı –
40’tan fazla yıldır hazırlanan çizgi

MLPD’nin fikir önderi ve kurucularından biri olan Willi
Dickhut, bu dizinin ilkesel
önemi konusunda şöyle yazmıştır:“Dizininhersayısı,ya
şadığımız dönemin belirli bir
temelsorunuelealır;sayıları
nıntümüde,şimdikigörevle
rimizin pratikte çözülmesine
hizmetedenbirsistemoluştur
maktadır.Teorikorganımızın
içeriği soyut teorik tezlerden
ibaret değil, marksistleninist
ilkelerileonyıllarcakomünist
çalışmalarımızda kazandığı
mız deneyimler arasında di
yalektikbirlikoluşturur.Rev o-
lutionäReRWegdizisindemark
sizmleninizm temelinde gü
nümüzde meydana gelen de
ğişiklikler çözümlenir, yeni
bilgi ve kavrayışlar kazanılır
ve teorik düzeyde geliştirile
bilir.”
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Willi Dickhut
1992 yılına kadar
RevolutionäReR Weg dizisi
yazı kurulu başkanıydı

RW 1-3/1970:ÜçProgram–Revizyonizminve
OportünizminÜçProgramı•SosyalizmeGiden
Yol•Anti-otoritarizmveİşçiHareketi
RW 4-5/1970: PartiİnşasıveProleterÇizgiİçin
Mücadele
RW 6/1971:İşçiHareketiİçindeDiyalektikYöntem
RW 7-9:SovyetlerBirliği’ndeKapıtalizmin
Restorasyonu**
• 7/1971: YeniBurjuvaSınıfı
• 8/1972:YeniKapitalistEkonomi
• 9/1972:Sosyal-Emperyalizm
RW 10/1973:PartiİnşasınınBazıTemelleri
RW 11-12/1973:İşçiSendikalarıveSınıfMücadelesi
RW 13-14/1974:EkonomikGelişmeveSınıf
Mücadelesi
RW 15/1976:TasfiyeciliğeKarşıMücadele
RW 16-19:FAC’deTekelciDevletKapitalizmi
• 16/1977:SerbestRekabetKapitalizminden
TekelciDevletKapitalizmine
• 17/1977:TekelciDevletKapitalizminde
EkonomikGüç
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• 18/1978:TekelciDevletKapitalizmindeSiyasive
AskeriGüç
• 19/1979: TekelciDevletKapitalizmi,Sosyalizm
veModernRevizyonizm
RW 20-21/1981:SınıfMücadelesindeStratejive
Taktik
RW 22/1983: SavaşveBarışveSosyalistDevrim
RW 23/1984: KrizlerveSınıfMücadelesi
RW 24/1988:TeorivePratiğinDiyalektikBirliği
RW 25/1993: Yeni-SömürgecilikveUlusalKurtuluş
SavaşındakiDeğişiklikler
RW 26/1995:İşçiHareketiİçindeDüşünceTarzı
İçinMücadele*
RW 27-28: KadınınKurtuluşuİçinYeniPerspektifler
–SınıfMücadelesiveKadınınKurtuluşuMücadelesi*
• 27/1999:KadınınKapitalizmdeÖzelSömürülüp
EzilmesininToplumsalTemelleri
Ek:KonuyaİlişkinÖnemliAlıntılar
• 28/2000:ProleterveBurjuvaKadınHareketleri•
KadınınKurtuluşuMücadelesiveSosyalizm
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RW 29-31:“Küreselleşme”TanrılarınınGünbatımı–
UluslararasıÜretiminYenidenÖrgütlenmesi**
• 29/2003:EmperyalizminEkonomiPolitiğindeki
EsasDeğişiklikler
• 30/2003:UluslararasıÜretiminYenidenÖrgütlenmesi,EmperyalizminGelişimindeYeniBir
AşamayaGeçişinYolunuAçıyor
• 31/2003:UluslararasıÜretiminYenidenÖrgütlenmesininEmperyalistDünyaSisteminin
BunalımınıKeskinleştirmesi
RW 32-34:UluslararasıSosyalistDevrimŞafağı–
UluslararasıSosyalistDevriminStratejiveTaktiği
• 32/2011:ProleterStratejiveSosyalistDevrimin
UluslararasıNiteliği
• 33/2011:UluslararasıMali-Sermayenin,Uluslar
arasıProletaryaVeOnunMüttefiklerineYönelik
SınıfMücadelesindeUyguladığıStratejiveTaktik
• 34/2011:Marksist-LeninistlerinUluslararası
DevrimStratejiveTaktiği
RW 35/2014:SınıfMücadelesiveİnsan-DoğaBirliği
İçinMücadele
** Türkçe baskı mevcuttur.
** Genişletilmiş Türkçe baskı mevcuttur
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Revolutionärer Weg (“Devrimci Yol”) dizisi Verlag
Neuer Weg tarafından yayımlanmaktadır. Dizinin
bazı sayıları CD olarak da çıkmıştır.
Bütün sayıların İngilizce baskıları da mevcuttur.
Çeşitli kitaplardan ayrıca İspanyolca, Fransızca,
Türkçe, Rusça, Farsça ve Arapça baskılar yayım
lanmıştır.

Verlag Neuer Weg
• İlerici
• Anti-faşist
• Enternasyonalist
• Marksist-leninist
Yayınlar ve medya
Daha fazla bilgi ve siparişler hakkında lütfen
verlag@neuerweg.de adresine başvurunuz.
Alte Bottroper Str. 42 • D-45356 Essen
Tel.: +49 201 25915

Webshop: www.people-to-people.de
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RevolutionäReR Weg dizisinin
birçok sayısı hem kitap
hem CD olarak
yayımlanmıştır.

Sağda:
RW 32-34
sayısının İngilizce
kitap yayını
Türkçe baskı yakında
Uluslararası Sosyalist
Devrim Şafağı başlığı
altında çıkacaktır.
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MlPd’ye, REBELL’e Üye ol!
Artık tavır alma ve taraf tutma zamanı geldi. Her
kim ki toplumun köklü olarak değiştirilmesine
katkıdabulunmakisterse,MLPDüyesiolarakveya
gençlikörgütüRebell’detamdoğruyerdedir.
Sorunuzneolursaolsunyoldaşlarımızcevapvermeye çalışacaklar. İstediğiniz her türlü bilgi internetüzerindenyadabizimlebaşbaşaveyatelefonlagörüşerekalabilirsiniz.Herkesehoşgeldiniz
diyoruz!
www.mlpd.de•BundesgeschäftsstellederMLPD
Schmalhorststr.1•45899Gelsenkirchen
info@mlpd.deTelefon:0209915194-0
www.rebell.info•VerbandsleitungRebell
Schmalhorststr.1c•45899Gelsenkirchen
geschaeftsstelle@rebell.info•Telefon:02099552448
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Resimler, grafikler:
artofax, Arbeiterfotografen,
Bildarchiv ROTE FAHNE, Wikimedia, 			
GSA e. V.

Marksist-Leninist Par tinin

MARKSİST-LENİNİST PARTİNİN PROGRAMI

“Sosyalizm, insanlığın en ileri fikir ve kazanımlarının yoğunlaşmış ifadesidir. O, kaba ve kuru bir eşitlikçilik şöyle
dursun, uydurulmuş bir şema olmayıp, kitlelerin değişik
yaşam ve mücadelelerinden doğar. Sosyalizm, üretici güçlerin sağladığı devrimci ilerlemenin tüm toplumun yararına ve doğa ile birlik içinde kullanılması için bundan
sonra ileriye doğru atılması gereken adımdır.”

PROGRAMI

