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ÖNSÖZ

Devrimcilik iddialı olanların işidir. İddia soyut bir “devrim” iddiası
değildir. İddia tüm bir düzeni parçalama, toplumu ve insanı değiştirme,
dönüştürme iddiasıdır... Mücadelenin burjuvazinin her türlü saldırısıyla karşı karşıya olduğu, süreçlerde tıkanmalar ve geriliklerin yaşandığı,
yenilgi ve başarısızlıkların adeta kutsandığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden
de bugün devrimcilik, sadece baskıya, sömürüye, adaletsizliklere, eşitsizliklere karşı verilen bir mücadele değil, insana, insani değerlere sahip
çıkma mücadelesi, aynı zamanda.
Bugün devrimcilik, sadece egemenlerin baskı ve zor aygıtları karşısında fiziki bir güç olmayı değil, ondan da fazla ideolojik-kültürel boyutta
güç olmayı gerektiren bir mücadele. Bugün devrimcilik, her zamankinden de çok, yaşamın her alanında üretken, yaratıcı, alternatif insan
olmayı, dünyayı yorumlamaktan öte, onu değiştirmeyi hedeflemenin
adıdır, devrimcilik. Değiştirmek, statülere mahkûm olmamak, sistemin
bir parçası haline gelmemek, devrimciliğin önemli bir özelliğidir. İnsanın
insanca bir yaşam sürmesi için verilen mücadele, yani devrimcilik de,
özünde bir emek sürecidir ve belki de insanı insanlığına daha çok yaklaştıran, daha çok güzelleştiren bir başka eylem biçimi bulmak zordur.
Bu çalışmaya neden ihtiyaç duyduk?
Emperyalist kapitalist sistemin insani değerleri yabancılaştırdığı ve
yozlaştırdığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz coğrafyasında egemen
sınıflar hızla yaratılan devrimci değerleri yozlaştırmaya çalışmaktadır.
At izi ile it izi birbirine karıştırılarak kitlelerde ve saflarımızda zihin
bulanıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Kuşkusuz bu saldırılardan kimi siyasal
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öznelerin etkilendiği de ortadadır. Devrimcilik hem yaşamsal olarak
sistemle olan bağları koparmak hem de siyasal olarak sistemin yıkılması
ve değiştirilmesinde rol oynamaktan geçiyor. Her şey de olduğu gibi
devrimcilik kavramının içi de boşaltıldı, sıradanlaştırıldı. Artık kimi
siyasal yapılar için devrimciliğin adı “aktivistlik” ve “aktivizm” olmuştur.
Bu çalışmayla okuyucunun ve okurlarımızın “aktivist” ile “devrimci”lik
arasındaki farkı görmelerini istiyoruz. Aynı zamanda bu çalışmanın
mücadeleye yeni başlayanların devrimcileşmesinde kılavuzluk yapmasını
istiyoruz. Mücadele içerisinde olan yoldaşlarımızın ise eksiklik ve
yetersizliklerini görmesine ve iradelerinin güçlenmesine katkı sunacağına
olan inancımızla, “Devrimci miyiz? adlı eğitim broşürümüzü siz değerli
okurlarımıza sunuyoruz...
Not: Olanak ve koşulların elverdiği oranda bu çalışmayı seri halinde
eğitim dizisi olarak devam edacağız…
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DEVRİMCİLEŞMENİN TEMELİ EMEKTİR!
“Kuşkusuz, ağaca tırmanan maymunlar topluluğundan bir insan toplumu meydana gelinceye kadar -dünya tarihi içinde insan yaşamının bir
saniyesine eş değer- yüz binlerce yıl geçti. Ama sonunda bu da oldu.
Maymun sürüsü ile insan toplumu arasındaki en karakteristik ayrım
olarak gene ne buluruz? Emek.
İnsanın öteki hayvanlardan son ve temel farkı budur, bu farkı meydana
getiren de emektir.” (Maymundan Insana Geçişte Emeğin Rolü, F. Engels,
Marx-Engels Seçme Yapıtlar C.3, S.85-86)
Evet, insanın insanlaşma süreci, emekle başlar. Emek, üretime
yöneltilmiş, planlı insan eylemidir. Üretimden kopan, hiç emek harcamayan, yaşamını asalakça sürdüren bir insan, insan olmaktan uzaklaşır.
İnsan, ürettikçe gelişir, güzelleşir, insanlaşır. Maymundan insana geçiş
sürecinin ardından geçen bin yıllar boyunca, insan emeği de çeşitlenmiş,
zenginleşmiştir. İnsan emeği gelişip zenginleştikçe, insani yaşam tarzı da
gelişmiş, insana ait güzellikler artmıştır. İnsan, artık sadece yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için yiyecek vb. üretmiyor. Çünkü artık insani bir
yaşam daha çok yiyecek, daha güvenli bir barınak edinmenin çok ötesinde anlamlar taşıyor. Bu yüzdendir ki insanın, insanlığın yaşamını güzelleştirmeye dönük her üretim, her emek, bir değer taşır.
İnsanın insanca bir yaşam sürmesi için verilen mücadele, yani devrimcilik de, özünde bir emek sürecidir ve belki de insanı insanlığına daha
çok yaklaştıran, daha çok güzelleştiren bir başka eylem biçimi bulmak
zordur. Devrimcilik, insanın sadece kendisini değil, bütün bir dünyayı
güzelleştirmek için harcadığı emektir, üretimdir. Bugün mücadelede
kullandığımız tüm araçlar -örgüt, kurum, ilişki ve olanaklar- on yıllardır
süren dişe diş bir mücadeleye, sınırsız bir emek ve alın terine, kan, can
pahası ödenen bedellere dayanarak bugünlere taşınmıştır.
Okuduğumuz dergilerden, belki bir çay-kahve içmek, birkaç dostla,
yoldaşla sohbet etmek için uğradığımız en küçük derneğe kadar her şey5

de, onlarca, yüzlerce hatta binlerce insanın emeği vardır. Sadece emeği
değil, kanı, canı, tutsaklığı vardır. Biz dergiyi vb. okuyabilelim diye, biz bu
derneğe, kültür merkezine vb. gelebilelim diye, kim bilir kaç insan, sadece oligarşinin ve emperyalizmin değil, her türden emek düşmanlarına
kendini siper etti. Sadece geçmişte ödenen bedeller değil, halen yüzlerce
insanın emeği, sınırsız fedakarlığıyla yaşıyor kurumlar. Belki çok yetersiz,
belki istenenin çok altında bu olanaklar, ama onları çoğaltmak, daha elverişli hale getirmek, yaygınlaştırmak, güzelleştirmek kimin görevi? Bizim görevimiz! Çünkü devrimcilik, var olan olanakları kullanmaktan, yani
tüketimden ibaret bir eylem değildir. Tam tersine, sınırsız bir emek ve
üretim çabasıdır.
Burjuvazinin her türlü saldırısıyla karşı karşıya olduğumuz mücadelede
kimseye hazır olanaklar, kurumlar, maddi destekler sunulmuyor. Bu olanakları, kurumları, maddi ihtiyacı yaratan yine mücadele, örgütlenme ve
emektir. Bu ise, her devrimcinin olağanüstü fedakârlıklarıyla, çabasıyla,
enerjisiyle, yaratma-üretme eylemiyle sürece katılımıdır. Tüm bunlar,
gökten birileri tarafından bahşedilmedi, sunulmadı.
O yüzdendir ki, mücadele ve örgütlenme hangi aşamada olursa olsun,
kendi özgücüne dayanarak, bin bir güçlükle, adeta yoktan var ederek
yoluna devam ediyor, eder. Ve yaratılan her olanak, her ilişki, her kurum
onlarca insanın sınırsız fedakârlığıyla oluşmuş maddi bir güçtür. Bunların
kullanımı, değerlendirilmesi ve yerine yeni değerlerin eklenmesi, yine
devrimcilerin, bizlerin görevi olmalıdır. Belki elimizin altında bulunması
bize çok doğal gelen, kullanırken farkına bile varmadığımız en basit olanağın, aracın bile bir emek ürünü olduğunu, uğruna bedel ödendiğini
bilince çıkarmalıyız. Bunlar bilinmez, bu gerçekler kavranılmazsa, miras
yedici olmaktan kurtulmamız mümkün değildir.
Devrimcilik emektir dedik. Emek üretimdir. Devrimcinin üretimi ise
örgütlemektir. İnsan örgütlemek, ilişki örgütlemek, olanak örgütlemek,
eylem örgütlemek... O yüzden, başta sistemin bizden çaldığı ve her gün
çalmaya devam ettiği insan malzemesini, burjuvaziden geri almak için
sınırsız bir mücadele görevi bizi bekliyor. Ve yine sömürüye dayalı bu
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sistemin bizden çaldıklarını geri almak için kitleleri mücadeleye seferber
eden, onları örgütlenmeye çeken kanalları yaratmalıyız. Bunun gerekleri
yerine getirildikçe, kitlelerin sınırsız desteği, katılımı, mücadeleyi üretken
ve yaratıcı kılacaktır. Yoksa üretimin olmadığı, yeni olanakların yaratılmadığı, yığınların desteğini kazanmak için emeğin harcanmadığı yerde,
var olan olanakların tüketilmesi kaçınılmazdır. Bu da sistemin ürettiği
tüketim kültürünün, hazırlopçu bir devrimcilik anlayışının saflarda kendini üretmesi anlamına gelir. Bunun önü alınmadıkça, kendimizi sistemin
alışkanlıklarından kurtarmadıkça, adına ne dersek diyelim tüketici konumundan kurtulamayız.
Bugün görülen en büyük eksikliklerden biri budur. Henüz başlangıç
aşamasında bulunan, olanakları kısıtlı kimi kurumların, örgütlenme alanlarının kendine yeterli bir hale gelinceye kadar desteklenmesi bir zorunluluktur, ancak bunun, gelişime bir ivme kazandırmak amacıyla başvurulan geçici bir destek olduğunu görmez, sürekli ihtiyacı dışarıdan bekler
hale gelirsek, tüketici olmaya başlıyoruz demektir. Kurumlar, organlar
arası dayanışma, destek elbette ki mücadelenin doğası gereğidir. Bu da
olacaktır. Ama çaba sarf edilmez, olanaklar zorlanmaz, ilişki geliştirilmez,
kitlelerin sınırsız enerji ve katılımının sağlanması için emek harcanmazsa, devrimcilik de belirsizleşir. Çünkü, bu sistemin tüketici alışkanlığının
bir tezahürüdür. Her şeyi dışarıdan beklemek, her şeye eksiksiz olarak
başlamayı istemek, yaratmadan, üretmeden beklemek, sosyalizm mücadelesinde çarpık bir ilişki sistematiğini ortaya çıkarır.
Bu tarz bir alışkanlığı devrimciliğimizden söküp atmalıyız. Geleceğin
toplumunu kurma mücadelesi verenlerin çalışma, üretme, emek harcama yani gelişkin olmadıkça, bu mücadelenin ilerlemesi mümkün değildir.
Bir devrimci hem bireysel anlamda, hem de kolektif anlamda, mücadelenin ihtiyaçlarını karşılamada yaratıcılığını sınırlamadan kullanabilmelidir.
Çünkü ekonomik ihtiyaçların karşılanmasında olsun, politika üretmede
olsun, ideolojik eğitimde olsun, hazırlopçuluk devrimcilerin sahip olduğu
yaratıcı özelliklere terstir. Yukardan bekleyen, kıpırdamayan, doğal bir
refleks halini alması gereken duyarlılıklarını yitiren ve kendini söylene7

ni yerine getirmekle sınırlayan bir devrimci; bunların yapılmadığı veya
karşılanmadığı noktada, iş yapamaz, hareket edemez bir hale gelmektedir.
Mücadelenin geçmişinde ve bugününde kendimizi veya bulunduğumuz kurumları ele alırsak, “ne kattık?”, “ne kadar geliştirdik?”, “hangi
olanaklara ulaştık?”, “bir ilişki, olanak vb. için koşullar oluşturduk mu?”
sorularını herkes kendisine dürüstçe sormalıdır. Bu yapıldığı takdirde,
kendi devrimciliğimizde ilerleme mi, yoksa tüketici yan mı gelişti, sorusuna cevap bulmak mümkün olabilir.
Eğer oluşturduğumuz kurumları, mücadele alanlarını kendi iç dinamiklerimizi esas alarak, yeni olanaklar, ilişkiler yaratarak büyütme çabası
gütmezsek, dışarıdan ihtiyaçların giderilmesini beklersek, bilelim ki,
o kurumlar, mücadele alanları vb. süreçle çürümenin, yozlaşmanın ve
kendini tüketmenin sınırına dayanacaktır. Geçmiş mücadele deneylerin
yarattığı bolca örnek önümüzde duruyor. Ve biz bu örnekleri tekrarlayanlar olmamalıyız.
Gelecek için programlı bir adım atıyor muyuz? Olanaklarımızı, devrimciliğimizi genişletmek, daha üretken olmak için ne düşünüyoruz? Zira bu
hazırlık, çaba ve perspektif yoksa, “nasıl olsa tüm bunlar karşılanıyor, birileri yapıyor” diyerek hazırlopçu, tüketici bir ilişkiyi içimizde yaşatmanın
tehlikesini barındırıyoruz demektir. Hiçbirimizin buna hakkı yoktur.
Devrimcilik bir yaratma eylemidir aynı zamanda. Çaresizlik, bulamama,
düşünememe ya da “ne yapalım, olanaklarımız yok, ilişki yok, düşman
göz açtırmıyor vb” diyerek kendini teorize etme yaklaşımı devrimcilere ait
olamaz. Devrimci mücadelenin olanakları ihtiyaçlar önceliği göz önünde
bulundurularak bu olanaklar tüm kurum ve organlarca değerlendirilir. Ve
tüm olanaklar kurum ve organlara aynı eşit uzaklıkta sunulur. Ama tüm
kurumlara, organlara sunulan olanaklar, yine aynı kurumların, organların
gelişme kapasitesi, üretkenliğiyle oluşan, yaratılan olanaklardır. Yani
gökten bahşedilen, hazır önümüze sunulan olanaklar değildir. Ne kadar
emek sarf ettiğimiz ve planlı çalışma yürüdüğümüzle ilintilidir.
Devrimci mücadelenin sıfırdan başlayarak, tırnakla kazıyarak yarattığı
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olanaklara sahip çıkmak, onları korumak, geliştirmek, devrimciliğin temel özelliği olmalıdır. Tüm bu olanaklar başında da belirttiğimiz gibi, bedel ödenerek, şehitlerin büyük fedai ruhla kendilerini adamaları, emek
harcanarak yaratılmıştır. Hovardaca ve müsrif bir tarzda bu olanakların
tüketilmesine, bunların kullanılmasına müsaade etmemeliyiz.
Unutulmamalıdır ki, bedel ödememiş, emeğini ve alın terini katmamış
biri için kurumlar, ilişkiler pek önem arz etmez. Emek harcamayan insan
her zaman kolaycı ve dışarıdan bakan bir yaklaşıma sahip olacaktır. Keza
her şeyi dışarıdan bekleyen bir devrimcilik de ilerleme kaydetmez. Var
olanı da tüketir.
İşte tüm bunları faaliyete yansıyan boyutlarıyla ele aldığımızda
görülecektir ki, sıkıntıya katlanmayan, bir ilişkiyi, bir işi ya da bir çalışmayı sürdürmek için emek harcamaktan kaçan insanların, ‘devrimcilik’
şeklinin giderek çoğaldığı bir tarz egemen olmuştur. Yine işleri birbirinin üzerine atan, başkalarından bekleyen, ortaya çıkan olumsuzluğu “o
yapacaktı” vb. diyerek başkası ile açıklayan, programsız, disiplinsiz bir
kişilik, devrimcilik yaşamda daha sık karşımıza çıkmaya başlamaktadır.
Bu olumsuz gelişimi iradi bir biçimde engellemezsek, benzer sorunları
giderek daha sık yaşanacağı ve bu tüketici anlayışınbir kültür, bir kimlik haline geleceği bir süreç gelişecektir, çünkü emek üzerine kurulu bir
çalışma, yaratmaya dönük bir eylem yoksa orada düzenin yaratmak istediği kişiliğin bir benzeri vardır. Üzerindeki yükümlülüğü/sorumluluğu
başkasının üstüne atan ya da başkasının koşturmasını bekleyen bir kişi,
devrimcilik yapan değil, onu tüketendir, yozlaştırandır.
Hazırcılık, tüketicilik konusunda kendimizi eğitme, geçmişin devrimci deneylerinden dersler almak öğrenmek şarttır. Yaratıcılık, üretkenlik nedir, nasıl sağlanır; sahip olduğumuz olanaklar nasıl korunur, nasıl
genişler, nasıl bir kurum işlevine kavuşur; tüm bunlara gerek tek tek, gerekse kurumlar, alanlar bazında cevaplar bulmak zorundayız. Bu cevapları
bulduğumuz oranda, var olan gerçekliği değiştirmek daha kolay olacaktır.
Gene de, var olan olumsuzlukları tespit etmek tek başına, fazla bir anlam
taşımaz. Sorun, bu cevaplardan hareketle, var olan gerçekliği değiştirme
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iradesi ile eyleme geçmektir. Devrimcilik, değiştirmek, dönüştürmektir.
Marksizm-Leninizmi, kendinden önceki bütün felsefi akımlardan ayıran
en önemli özelliği budur. Devrimciler, tarihi kendileri yaparlar. Tarih üzerinde etkide bulunurlar. Şöyle diyor Engels:”İnsan ile birlikte tarihe gireriz. Hayvanların da bir tarihi, kökenlerinin ve bugünkü durumlarına kadar
geçirdikleri evrimin tarihi vardır. Ama tarihi onlar yapmazlar ve bu tarihe,
bilgileri ve iradeleri dışında katılırlar. Buna karşılık insanlar, dar anlamda
hayvandan uzaklaştıkları ölçüde, kendi tarihlerini, bizzat, bilinçle yaparlar, umulmayan etkenlerin, denetlenmeyen kuvvetlerin bu tarih üzerindeki etkisi o ölçüde azalır, tarihsel başarı önceden saptanmış amaca
o ölçüde tam olarak uygun düşer.” (Doğanın diyalektiğine giriş, F. Engels,
Marx-Engels Seçme Yapıtlar C.3, S.64)
Emperyalizmin reel sosyalizmin çöküşüyle birlikte Yeni Dünya Düzeni adı altında sürekli pompaladığı ideoloji ve kültürle, insanı insandan
uzaklaştırmak istiyor. Bugün insanı, insani değerleri devrimciler temsil
ediyor. Emperyalizmin yaratmak istediği insan tipi, tam da Engels’in kullandığı “dar anlamda hayvan” tanımına uygun. Düşünmeyen, sorgulamayan, değiştirme, dönüştürme iradesi taşımayan, yeme içme barınma,
evlenme, çoluk çocuk sahibi olma dışında bir kaygısı olmayan bu insan;
emperyalist-kapitalist sistemin üretim tarzı ile emeğine ve üretimine de
yabancılaşıyor. Böylece onu insan yapan temel özellikleri önemli ölçüde
körelmiş oluyor. Sadece tüketime yoğunlaşmış, hiçbir emek harcamadan
yaşamını sürdürmenin yollarını arayan, köşe dönücü, bencil, çıkarcı bu
insan tipinde sistem, kendini yeniden üretiyor.
Günümüzde iletişim araçlarında ortaya çıkan gelişkinlikle birlikte insanı
sosyal varlık olmaktan çıkaran sanal alem sosyalliği insanın bireyci, bencil
özelliklerini iyice öne çıkartıyor.
Aslında bu durum, sistemin içinde bulunduğu açmazın bir sonucu.
Bütün güç gösterilerine, “tarih bitti, insanlığın tek seçeneği kapitalizm”
safsatalarına rağmen, sistem lime lime çürümüş durumda. Ancak kendisi
çürürken, bitişi, tükenişi yaşarken, varlığını bir süre daha devam ettirebilme uğruna toplumu, insanı, insanlığı da çürütüyor.
Devrimci Cephe

Bu yüzden de bugün devrimcilik, sadece baskıya, sömürüye, adaletsizliklere, eşitsizliklere karşı verilen bir mücadele değil, insana, insani
değerlere sahip çıkma mücadelesidir, aynı zamanda. Bugün devrimcilik,
sadece egemenlerin baskı ve zor aygıtları karşısında fiziki bir güç olmayı
değil, ondan daha fazla ideolojik-kültürel boyutta güç olmayı gerektiren
bir mücadeledir. Bugün devrimcilik, her zamankinden de çok, yaşamın
her alanında üretken, yaratıcı, alternatif insan olmayı gerektiriyor. Çünkü
dünyayı yorumlamaktan öte, onu değiştirmeyi hedeflemenin adıdır
devrimcilik.
Değiştirmek, statülere mahkûm olmamak, sistemin bir parçası haline
gelmemek, devrimciliğin önemli bir özelliğidir. O halde sistemle kendi
aramıza bir sınır çekmenin en temel kriteri, sistemden radikal kopuş
sağlama yanında, sistemin yaratmak istediği asalak, tüketici insan tipi
yerine üretken, emek yanı gelişkin insan tipini koymaktır. Bu insan
tipi, değiştiren özelliğiyle, değişmek, değiştirmek isteyenleri örgütlülük
içerisine çekerek, değişim sürecinin asli öğesi olur. Değiştikçe, içinde bulunduğu örgütlülüğü de değiştirir, geliştirir. Ve mücadeleye yeni değerler,
gelenekler katarak, örgütlülüğü ve kendisini yeniler. Devrimcilerin sürekli
olarak ileriye dönük kendilerini yenilemeleri gerçeği buradan gelir. Yoksa devrimcilik, baştan verili bir kişilik, doğuştan kazanılmış bir özellik olmadığı gibi, bir kez kazanıldığında ömür boyu taşınan bir statü de değildir.
Değiştirmenin, ilerlemenin, geliştirmenin temel kriteri olan emek
süreci, devrimci mücadelenin temel şiarı olmalıdır. Ve emek, üretme eyleminin temel harcıdır. Bu bilinçle mücadelenin olanakları kullanılmalı,
geliştirilmelidir.
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NASIL BİR DEVRİMCİLİK?
Devrimcilik iddialı olanların işidir. İddia soyut bir “devrim” iddiası
değildir. İddia tüm bir düzeni parçalama, toplumu ve insanı değiştirme,
dönüştürme iddiasıdır.
Yıllardır kilitlendiğimiz, her defasında tekrar tekrar içini doldurduğumuz ve tartıştığımız bir kavram: Devrimcilik! Yenilgi sonralarının ya da bunalım ve tıkanma dönemlerinin ardından içi en fazla boşaltılan kavramlardan biridir, aynı zamanda. O nedenledir ki hala nasıl bir devrimcilik
sorusuna cevap arıyoruz. Kimi kez kendi eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi örtmenin bahanesi olabiliyor; kimi kez her sorunumuzu, bunalımımızı,
tıkanıklığımızı açıklamanın günahkârı; kimi kez ise tüm olumsuzluklar
için, “böyle devrimcilik olmaz” denerek yapılan bir izah… Ne dersek
diyelim, nasıl açıklarsak açıklayalım, bir yerde, bilimsel donanımdan
uzak olmanın, devrimi kavramayışın yarattığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kavramın karşılığı olan teorik belirlemenin ezbere ve
kalıba dökülmüş halini tartışıyoruz. Kavrama uyanlar ve uymayanlar
mekanikliğinde, dahası, kavramı kendimiz ne kadar algılamış, kendimize
göre ne kadar bilinç düzeyinde kavramışsak, o kadar tartışıyor, tez ve anti-tez haline getiriyoruz. Yaşamı, devrimi kavram düzeyinde ele alıyorsak,
yanlış yapmaktan, yanlış şekillenmekten kurtulamayız. Paradoks da burada başlıyor. Trajedimiz buradadır.
Toplumsal, ekonomik gelişmenin bilimsel tanımı, değerlendirilmesi,
yeni bir toplumsal, ekonomik sistemin kurulabilmesinin ön koşuludur.
Kapitalist dünyayı anlıyorsak, onun sömürüye dayalı sistemini çözümlemişsek, neden yıkılması gerektiğini bilince çıkarmışsak, yerine insanlığın en ideal sistemi olduğuna inandığımız sosyalizmi geçirmek istiyorsak, bunun doğal ve zorunlu koşulu devrim demektir. İlkin bu bilimsel
gerçeğin bilincine varmak, bu uğurda mücadele etmek zorunluluğunu
kavramak gerekir. Devrimcilik zaten bunun üzerine biçimlenen bir olgu
olmaktadır. Devrimcilik anlayışımızı tartışırken bu bilimsel gerçeğe uygun
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mücadele edip, etmediğimizi görebiliriz.
Ama onun da ötesinde, genelde hemen her dönemin özgün sorunlarını aşmada belirlenen taktik ve program düzeyindeki kimi görevler,
adeta sürecin bütününü kapsayacak bir tarzda ele alınmıştır ve devrimcilik bu dönemlerin özgün görevleriyle sınırlandırılmış ve dar bir alana
hapsedilmiştir. Bu dönem geçip de yeni bir dönem kendini dayattığında yeni bir devrimcilik tanımı gündeme sokulmuştur. Ve bu zincirleme
süreçler sanki her dönem ve koşula uygun yeni bir devrimcilik tanımını
ortaya çıkaran çarpık bir anlayışı geliştirmiştir. Sürecin devrimci görevleriyle devrimcilik arasındaki diyalektik bağ, birbirine karıştırılarak,
aynılaştırılmıştır. Oysa devrimcilik bir yaşam ve mücadele biçimi olarak,
sürecin bütününü (anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimden sosyalizme
ve komünizme varan bütün evreleri) kapsayan bir kavram olmak zorundadır. İşte, yaşanan konjonktürdeki devrimci görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı bir pratiği, “sürecin devrimci görevleri” olarak tanımlamanın
doğal sonucu, devrimcilik kavramının da darlaştırılmasına yol açmaktadır.
Örneğin, ‘80 öncesinin devrimci görevleri, faşist saldırılar karşısında,
anti-faşist mücadelenin dayattığı bir yükümlülüğü de içeriyordu. ‘80
sonrasının terör ve vahşet döneminde öne çıkan görev, faşist cuntanın
teslim alma, kişiliksizleştirme politikaları karşısında, devrimci değerleri
sahiplenme, devrimci onuru koruma üzerine kurulu bir direnişle sınırlıydı. 90’lı yıllarda, sosyalist sistemin çöktüğü, kapitalizmin yüceltildiği,
inançsızlığın yaygınlaştırıldığı bir dönemde, sosyalizme olan inancın
ve bağlılığın daha bir gür sesle dile getirilmesi, özel bir önem taşıyordu. Ancak tüm bu dönemlerde, devrimciliği, yaşanan konjonktürün öne
çıkardığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlamak mümkün müdür?
Kuşkusuz hayır. Aksi halde, verilen örneklerin ulaşacağı sonuçlar şöyle
olurdu: İktidar perspektifini yitirmiş, devrim hedefini unutmuş, sadece
sivil faşistleri hedef almış bir mücadele; adeta mistik bir ruh hali ile sergilenen bir direniş ve elbette “kahramanlık”; yaşanan yenilgiye gözlerini
kapayıp sosyalizm üzerine methiyeler düzen ama kitleler tarafından dikkate alınmayan bir propaganda yöntemi...
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Bugün sosyalizmin yenildiği, kapitalizmin yüceltildiği, YDD’nin tek egemen güç olarak halklara sunulduğu, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadele
lerinin boğulmaya, teslim alınmaya çalışıldığı yeni bir tasfiye dalgasıyla
karşı karşıyayız. Sürecin aşamasında, devrimci görevlerimiz gelişime ve
değişmeye göre kendini taktik ve programatik düzeyde ortaya koyarken,
devrimciliğimiz, devrimci anlayışımız da içinde bulunduğumuz konjonktürün getirdiği yeni görevlerle yükümlü durumdadır. Ve bunlar dönemsel olarak, nihai hedefe ulaşmamızda, düşmanın karşımıza çıkardığı
engellerdir. Bu engellerin nihai hedefe varmayı geciktiren boyutu ortadayken, yok sayılarak bir mücadele sürdürülmesi mümkün değildir. Bu
engellerin aşılması, ortadan kaldırılması bu anlamda zorunludur. Ve
devrimci mücadelemizi, bu engellerin aşılmasını da kapsar tarzda örgütlemek zorundayız. Anlaşılması gereken budur. Yoksa devrimciliğimizin
tüm boyutlarını bu dönemsel görevlerle sınırlarsak, nihai amacımız gölgelenmiş olur, devrimi ve devrimciliği dar ve dönemsel anlarla sınırlamış
oluruz. Bu ise bizi, kaçınılmaz olarak güncel dar pratiğin pençesine hapseder.
O nedenledir ki, yaşanan konjonktürün devrimci görevleri ile devrimcilik arasındaki diyalektik bağı yadsımadan (ama aynılaştırmadan da)
devrimciliğin, devrimci kişiliğin yeniden tanımlanması bizim için bir zorunluluk olmuştur. Gerek sürecin bütünlüklü kavranması açısından, gerek içinde bulunduğumuz dönemin dayattığı sorunlara çözüm üretme
anlamında ve gerekse kimi çarpık kavrayışların ortaya çıkarılıp bunu bir
eğitime dönüştürmek açısından, devrimcilik açısında böylesi bir tartışma
ihtiyacı kendini hissettirmektedir.
Devrimciliğimizi, devrimci anlayışımızı ortaya koyabilmek için, ilkin
devrimi tanımlamak gerekiyor. Devrimin tanımlanmadığı noktada,
devrimcilik de sınırlı bir kavram olmaktan kurtulamaz. Hatta içi doldurulamayan, anlamsız bir kavram olur. Devrim, insanoğlunun binlerce yıllık
birikimini, modern çağın devrimci sınıfı olan işçi sınıfına devrederek, insanın özgürleştiği bir toplumsal sisteme doğru yol almasının mücadelesidir. Bu mücadele evrimsel gelişmenin bir aşamasında zor’un devreye
girdiği ve eskiyi bütün temelleriyle yıktığı bir süreçtir. Yani devrim eskinin
Devrimci Cephe

hızlı ve köklü bir biçimde yıkılışını içeren temel bir değişmedir. Toplumsal devrimi sınıflı toplumlarda devrimci sınıf gerçekleştirir. Bu devrimci sınıf eski toplumun bağrında oluşur. Feodal toplumda devrimci sınıf
burjuvazi iken, kapitalist toplumda devrimci sınıf işçi sınıfı olmuştur. Ve
devrimi gerçekleştirecek olan sınıfın (işçi sınıfının) devrimi diğerlerinden
temelden farklıdır. Çünkü, işçi sınıfının sosyalizm hedefli devrimi özel
mülkiyeti temelden sarsarak, emeğin kolektif üretimine ve bölüşümüne
dayanırken, önceki devrimlerin tümü, özel mülkiyet ilişkilerine dokunmaksızın, sadece sömürü biçimlerinde değişiklik yaratmaktadır.
“Daha önceki bütün devrimlerde faaliyet biçimi değiştirilmemiş, sadece bu faaliyetin değişik insanlar arasında yeniden dağıtılması ve yeni
bir işbölümü meydana getirilmesi söz konusu olmuştur. Oysa toplumcu devrim kendinden önceki faaliyet biçimine karşı yapılır, emek
sömürüsüne son verir ve sınıflarla birlikte her türlü sınıf egemenliğini
ortadan kaldırır. Çünkü bu devrimi yapan sınıf artık toplumda bir sınıf
sayılmayan ve çağdaş toplumlarda bütün sınıfların, ulusal bağlılıkların
vb. çözülüşünün ifadesi olan bir sınıftır. (Kapital, aktaran Doğan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, S.309)
İşte hedeflediğimiz devrimin temel özneleri olan bizler, yani devrimciler, eski köhnemiş düzeni reformlarla değil, kökten sarsan zor’a dayalı bir
devrimi savunduğumuz için devrimciyiz. Devrimciliğimizi biçimlendiren,
her açıdan yönlendiren, bu toplumsal devrimin kendisidir. Böyle bir
devrim sadece şiddeti, yani askeri yaklaşımı değil, kültürel, ahlaki, sosyal,
ekonomik her alanda değişimi içerir. Bu aynı zamanda devrimci bilinçtir.
Devrimci bilinç, devrimin her anında, bütün zorluklarında, koşulların
değişimine uygun karar alan, inisiyatif koyan bir bilinçtir. Bu bilinç, salt
devrim anıyla sınırlı değil, devrim sonrasının toplumsal, sosyal, ekonomik, kültürel dönüşümlerini de sağlayan bir öz de taşır. Bir devrimcinin
her boyutta kendini yetkin kılması, geliştirmesi ihtiyacı da bundandır.
Devrim sonrasının toplumsal hayatında, örgütlenmesinde oynayacağı
rol, devrimin görevlerini yerine getirdiği bugünden hazırlıklı bir yetkinleşme içerisinde olmasını gerektirir. Burjuvazinin iktidarına son vermiş,
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iktidarı ele geçirmiş devrimci bir güç, ekonomik-siyasi, sosyal ve kültürel
hayatı yeniden biçimlendirecek kadrolara sahip olmadan başarılı olamaz.
Devrimin gücü ve devrim sonrasının toplumsal hayatını örgütleme yeteneğinin büyüklüğü burada yatmaktadır. Yani, gelişmiş, yetkin kadrolarda... Bu bilince sahip devrimciler de içinde bulunduğumuz toplumsal
sisteme karşı mücadele ederken, sömürüye dayalı sistemin olanaklarını,
yaşam biçimini tümden reddetmiş, yerine, devrimin hedeflediği yaşam
biçimini ve kişiliğini benimsemiş demektir. Bu yaşamın zorlukları, engelleri, sorunları devrimci mücadelenin ve kişiliğinin aşması gereken
konulardır. Düzen bütün bir aygıtıyla böylesi bir devrimi engellemek,
böylesi bir mücadelenin öznesi olan devrimcileri vazgeçirmek, yozlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Ya da sistemi sarsmayacak,
sistem için tehlikeli olmayacak yol ve yöntemlerle devrimi saptırma girişimlerinde bulunacak, devrimci unsurları düzenin içerisine çekmeye,
kendisine entegre etmeye çabalayacaktır.
Modern devrimler çağının öğretisi olan Marksist devrim teorisinin
tarihi gelişimi bir anlamda bu çatışmanın da tarihidir. Sosyalizm öğretisi
yanında, devrim öğretisi de her türlü sapma akımla mücadele içerisinde
gelişmiş, sistemleşmiştir. Ama her dönemde bu çatışma sürmüştür. Marksist devrim kuramı, her tıkanmanın sonunda yeniden masaya yatırılmış,
tartışılmış, içi boşaltılmaya çalışılmıştır. Buna bağlı olarak devrimcilik de
öyle. Bakunin, Lasal, Proudhon, Bernstein, Kautsky, Plehanov, vb. Bunların tümünde bir yanıyla Marksist devrim kuramını reddeden, kendi
devrim kuramlarını işçi sınıfı içerisinde geliştirmek isteyen olduğu kadar, bu kuramı benimseyip, kapitalizmin geliştiği, devrim dalgasının
inişe geçtiği aşamada, bu kuramın içini boşaltmak için revize etmeye
yönelenler olmuştur. Devrimci mücadeleyi de buna göre biçimlendirme
anlayışını yaygınlaştırmak istemişlerdir. Fakat her defasında da tarihin
yasaları, Marksist devrimin öğretisi onları mahkûm etmiş, işçi sınıfını
devrimci mücadeleden saptıramamışlardır.
Lenin, Marksist devrim kuramının hem geliştiricisi, hem de pratik olarak
gerçekleştireni olarak her türlü sapma akıma karşı verdiği mücadeleyle,
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işçi sınıfı mücadelesine en büyük katkıyı sağlamanın başında gelmiştir.
Ekim devrimiyle birlikte bütün sapma akımlarla arasına bir set çekmiştir.
Ama ne Marksizm içerisinde ortaya çıkan sapma akımların Marksist
devrim kuramı karşısında saldırıları sona ermiş, ne de burjuvazinin bu
yöndeki çabaları son bulmuştur. Her defasında, mücadeleyi saptırmak
için daha şiddetli saldırılarda bulunmuşlardır. 1950’ler sonrası, Avrupa
komünizmi adı altında yaygınlaştırılan teoriler, bir anlamda Marksizme
yönelik yeni bir saldırı dalgasıydı. Sovyet revizyonistlerinin “Barışçıl
Geçiş”, Çin’in “Üç Dünya” tezleri, uluslararası devrimci güçler ve partiler içerisinde yeni bir bölünmenin kapısını aralamış, sınıf uzlaşmacılığının
yeni adı olmuştur.
Tüm bu teori ve saldırıların, devrim mücadelesi içerisinde yankı bulmaması mümkün değildi. Bu sapma akımların ve uluslararası burjuvazinin
bitmez tükenmez saldırıları 90’lı yıllarda sosyalizmin çöküşüyle birlikte
başarı kazanmıştır. Bu başarının, devrimci hareketler ve devrim mücadelesi üzerinde olumsuz etkileri tasfiyecilik tarzında dile gelmiştir. Bu
konuda defalarca yazıldı, çizildi. Yazmaya da devam edeceğiz. Nasıl bir
devrimcilik sorusuna cevap arıyorsak, onun dayandığı devrim öğretisini ve tarihini bilmek zorundayız. Devrimciliğimizin güçlenmesi, düşünsel
ve pratik bazda yeterli düzeye gelmesi için, yeniden yeniden Marksist
devrim öğretisinin gerektirdiği devrimci anlayışı biçimlendirmeliyiz.
Tartışmayı ve öğretiyi bilme ve öğrenmeyi ancak böyle geliştirebiliriz.
Zira devrim ve devrimcilik kavramları, birbiriyle bağlantılı ele alındığında ancak bir anlam kazanır. Devrimi hedefleyenler, iktidar perspektifli
bir mücadelenin kişiliğine sahip olmak zorundadır. Bu kişilik, salt iktidarı
isteyen ve iktidarı yıkan değil, aynı zamanda istediği iktidarı ve toplumsal
sistemi kuran bir yapıdadır. Dar ve sınırlı bir kişilik değil, geniş, zengin bir
kişiliktir. Bu anlamda basit, sıradan bir olgu düzeyinde ele alınamaz. Ama
ne yazık ki basitleştirilen, içi boşaltılan belirsiz bir kavram haline getirilen
devrimcilik, hala hırpalanmaya devam ediliyor. Burjuvazinin saldırıları
yanında, sol saflarda olsun, yanlış ve çarpık anlayışın yarattığı anlayışlar,
devrimci bir kişiliğin yaratılması önünde en büyük engel olmuştur.
O yüzdendir ki ilkin devrimi ve devrimin yasalarını öğrenmek, sonra
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devrimle devrimci olmanın arasındaki bağı öğrenmek bir zorunluluk taşır.
Oysa bizler daha çok devrimi, devrimcilik kavramı içerisinde ele alıyoruz.
Ve günlük olay, gelişme ve görevler çerçevesinde bir darlıkla ele aldığımız
için, devrimin muazzam bir alt-üst oluş, değişim gerektiren yönü, bizim
algılayışımızla sınırlanmaktadır. Bu algılayışsa devrimci mücadelenin de
örgüt veya partinin de kişinin kendisine, kendi görev ve sorumluluğuna
göre biçimlenmesini istemektedir. Bu durum, niyetlerden bağımsız, bir
kavrayış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oysa devrimcilik kavramını yaratan, insanın toplumsal kavgasıdır. Bu
toplumsal kavganın gerektirdiği kişilik, devrime göre, devrimin yasalarına
göre kendini biçimlendirir. O halde, devrimcilik kavramı nesnel gerçeğin
üzerinde bir anlam kazanır. Yaşamda kavramın gerektirdiği mücadeleye
tutkuyla sarılı değilsek, kendimizi ona adamamışsak, doğaldır ki kavramı
kendimize uydurmuşuz ve ona göre bir devrimcilik anlayışı geliştiriyoruz.
Önümüzdeki tehlike budur.
Toparlanma, örgütlenme, kendi zeminimizi, ilişkilerimizi, içinde bulunduğumuz koşulları tanımlayarak, bu tanımlamanın üzerinde, devrimcilik
anlayışımızı da biçimlendirmeye çalışmalıyız. Zira dağılmış, bozulmuş,
perspektif yitimine uğramış, savrulmuş kişilik, ilişkilerin toparlanması ve
bir biçime kavuşturulması için her şeyden önce zeminin adı konulmalıdır.
Zemin devrimci hareketin bugüne kadar savunduğu, ideolojik-politik
düşüncelerin ışığında üzerine bastığı zemindir. Bizi geleceğe taşıyacak,
toparlayacak, biçim verecek olan bu zemin üzerinde devrimcilik tanımı
da önümüzde duruyor.
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“Yeniden yeniden, derken” önümüzdeki sorunları ve çözümleri kavramanın ışığında, devrimciliğimizin hedefini ortaya koyuyoruz.
Bizim “yeni”miz bir noktada “kendimize dönüş”tür. Yenilgilerin, tasfiyeciliğin, dağınıklığın, reformizmin ve radikalizmi tasfiye çabaları vb.
kendiliğindenciliğin bulanıklaştırdığı, tanınmaz hale getirdiği asırlara
damgasını vuran kimliğimizi yaşatmaktır, bunu doğrudan yaşama mücadeleye yansıtmaktır. Bu kimlik, halkların yanında olmaktır, sömürü
ve baskının karşısında olmaktır, sömürü ve baskı düzenini temelleriyle
birlikte parçalama mücadelesinin önünde olmaktır.Yani devrimci olmaktır. İlkin sosyalizm mücadelesinin temel öznesi olabilmek, onun bilimsel
kavrayışına sahip olmaktır. Hareket noktası burasıdır. Kendimizi yeniden
üretmenin, aşmanın, eksik, çarpık, geri yanlarımızdan kurtulmanın,
“yeni” dediğimiz bir anlayışı biçimlendirmenin temeli de burada başlıyor.
Her şeyin basit, sabırsız bir tarzda hemen biçimleneceği gibi bir anlayış
gerçekçi değildir; böyle bir anlayıştan uzak durulmalıdır. Bu tür süreçler
kendi içinde “bir adım ileri, iki adım geri” tarzında bir seyir izleyecektir;
zorluk ve engellerle ilerleyecektir. Bu süreçlerde en büyük silahımız sabır
olacaktır. Bu süreçlerin gerçeği budur.
Görevlerimizin neler olduğu, devrimciliğimizin nasıl olması gerektiği,
sorumluluklarımızı yerine getirmede, inat ve kararlılığın önemi üzerinde
durmanın anlamı da budur. Bir olumsuz sürecin, yenilgilerin ardından,
yeni sürecin görevleri belirlenirken, bu görevlerin yerine getirilmesinde,
devrimci anlayışın belirlenmesi, netleşmesi önemlidir.
“Teorik anlayışın aydınlık olması için, insanın kendi yanlışlıklarından,
kendi acı deneylerinden ders almasından daha iyi bir yol yoktur.” (Engels,
Visnevetska’ya Mektup, Aktaran Marks-Engels, Düşünceler Aforizmalar,
s.117)
Bugün kişisel olarak kendimizin, solun, dünya devrimci hareketlerin yaşadığı süreçlerin acı deneylerinden ve derslerinden yola çı19

karak, önümüzdeki sürecin mütevazı hedeflerini ortaya koyarken, yola
geçmişin olumsuzluklarına, neden ve niçinlerine bulduğumuz cevaplarla
başlamalıyız.
Kadro anlayışından örgütsel ilişkilere, yoldaşlığımızdan, kültürümüze,
ahlakımıza kadar bir dizi yanlışlığın, olumsuzluğun acı derslerine vurgu
yapabiliriz. Sorunlarımızın sağlıklı bir bakışla ele alınması ve çözümlenmesi için temel bir bakışın aydınlanmasını hedeflemeliyiz. Perspektif yitiminin yarattığı ve çarpıklığa yol açtığı, bozduğu devrimcilik anlayışının
tanımlanması bu anlamda öncelikler sıralamasının başında gelmelidir.
Devrimcilik iddialı olanların işidir. İddia soyut bir “devrim” iddiası
değildir. İddia tüm bir düzeni parçalama, toplumu ve insanı değiştirme,
dönüştürme iddiasıdır. Böyle bir iddiada bulunma güven ve cesareti ise kişinin önce kendini değiştirip dönüştürme bilincine sahip olmasıyla ilgilidir. Bu bilince sahip olmayanların, bu bilinçle kendi eksik ve
çarpıklıklarının üzerine gidemeyenlerin “devrimcilik” iddiaları samimi
olamaz. Onların değiştirme dönüştürme dinamikleri kalmamıştır, iddiaları görüntüden ibaret, demektir.
Devrimcilik iddiamızı bu bakış açısının yol göstericiliğinde
sürdürmeliyiz. Sorun sadece bunu belirlemek değildir, elbette. Türkiye
devrimci hareketler tarihinin hiçbir döneminde, ideolojik-siyasi birikim
düzeyi bu denli yetersiz olmamıştı ve hiçbir dönem pratik düzeyde deney
ve tecrübe yetmezlikleri içerisinde, bulanıklıkları içinde olmamıştı. Bu
dezavantajlarla yola çıktık, devrimcileşmeye çalışıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen, devrimi omuzlayan, devrimci mücadeleye sarılan, yeniden
atağa geçen, süreci aynı amaç doğrultusunda ele alan bir birlikteliği de
yaratma çabasını yadsımamalıyız. Bizi ilerletecek olan da bu birlikteliktir.
Her şeyin rahat ve engelsiz yürüyeceği elbette düşünülemez. Yani
iddiamızı sürdürebilmek, eskinin bozulmuş, çarpık, geri yanlarını
içimizden söküp atacak zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bütün alanlarda
ve tek tek unsurlar nezdinde bu zorlu savaşım hep var oldu, var olacak.
Devrimcilik, işin kolaycılığıyla değil, zoru başarma inadıyla, eğitmeöğretmeyi esas alarak bu engelleri aşmaya çalışmaktır. Her defasında
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çarpık devrimcilik yeni biçimleriyle, farklı görüngüleriyle karşımıza çıktı,
çıkacak. Ama bunlar her defasında zor da olsa, sürecin önündeki engeller
olmaktan çıkarılmalıdır.
Devrimciliği, kendi eksiklikleri, yetersizlikleri, kapasiteleriyle sınırlayanların, devrimciliği bu duruma hapsedenlerin, sürecin önünü açmada,
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmede rol üstlenmeleri mümkün
değildir. Sorunu bilme ve bilgi düzeyinde ele alanların da eninde sonunda kendi tıkanıklıklarını yaşamaları kaçınılmazdır. Sorun, bilmekten öte,
hayata geçirme sorunudur.
Olumsuz süreçlerin örgüt ve insan unsurunun üzerinde yarattığı tahribat yadsınamaz. Bu tahribatın giderilmesi, sabır, emek gerektiriyor. Bu
belli ölçülerde gerçekleştirilmiş, süreci toparlamada ve insan unsurunda
belli bir düzey yakalanarak daha olumlu bir aşamaya getirilmiştir.
Bu seviye itibariyle, liberal hoşgörülü yaklaşımlar yerlerini artık disipline, kuralın ve işleyişin gereklerini yerine getirme anlayışına terk etmek zorundadır. Sabır, hoşgörü, iknayı esas alan yaklaşım elbette yine
olacaktır ama sürgit bir anlayışla değil, devrimciliği statükoya, geriliğe
mahkum eden yaklaşımlara taviz vermeyle değil. Artık sürecin ciddiyeti
kavranmalı, gerekler yerine getirilirken işleyişin ve disiplinin kurallarına
bağlı olarak hareket edilmek zorundadır.
Bugün, uluslararası emperyalist gericilik ve oligarşi devrimi, devrimciliği boğmak, teslim almak için çok yönlü bir saldırı dalgası başlatmış
durumda. Bu bir tasfiye sürecidir ki bunda çok da başarısız olduğunu
söylemek maalesef mümkün değildir. Hantal, keyfi, disiplinsiz bir devrimcilikle bu tasfiye dalgasının karşısına dikilmek, mücadele etmek mümkün değildir. Devrimciliğimizi disiplin öğesini esas alan, güçlendiren,
gerilikten arındıran bir yaklaşımla yeniden sorgulamak durumundayız.
Bu süreç bize güçlü olmayı, devrimci olmayı, mücadele etmeyi, direnmeyi dayatıyor. Ya eğilip-büküleceğiz ya da direneceğiz, arası yok, ancak
böyle aşarız.
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Yenilgi ve dejenere olmuş süreçte karşımıza çıkan gerilikler:
Yaşamda, değiştirici, dönüştürücü tek unsurun insan olduğunu
söylüyorsak, değişmeyi-dönüşmeyi kendi dışımızdan beklemekle, insan unsurunun rolünü yadsıyoruz demektir. İçinde bulunduğumuz
alan ve bunun getirdiği zorluklar, sorunlar ne olursa olsun, amacımızın
bilincindeysek, mücadele gücümüz bunların aşılmasında yol ve yöntemleri bize sunmuştur. Gereklerini yerine getirmekten kaçınmak, uzaktan
her şeyin düzelmesini beklemek, düzelmediği noktada yakınmak, gayri
memnuniyet göstermek, bizleri devrimci kılmıyor. Aksine devrimcilikten
uzaklaştırıyor. Değişmemekte inat, keyfi bir devrimcilik anlayışına sahip
olmak, sorgulamaktan kaçınmak, bu süreçte, tüm olumlu gelişmelere
karşın önümüze çıkan en büyük engeldir.
Geçmişin yarattığı tahribat, devrimcilikteki bozulma bir gerçektir.
Ama her şeyi bu tahribatla, bozulmayla açıklamak da yetersizliktir. Sorun, geçmişin yarattığı tahribatı ve bozulmayı tekrarlamak da değildir.
Tahribatın giderilmesinde gösterilen çabadır. Asıl sorun, ideolojik-politik duruşun kavranamamasında yatmaktadır. Ve buna bağlı olarak, bir
biçimlendirmekte yetersiz kalmaktır. Bu çarpık ve geri kavrayışın yarattığı
görüntü daha çok geçmiş olumsuzlukların argüman olarak kullanılması
biçiminde ortaya çıkmaktadır. İdeolojik-politik düşünce sistematiğinden uzaklaşmış veya kavrayamamış unsurlar, her şeyi geçmişin olumsuzluklarıyla açıklamayı bir dayanak gibi görüyorlar. Oysa sorun nasıl
bir devrimcilik sorusunun dayandığı zemindir. Devrim olgusuna bakıştır.
Düşünceleri net olmayınca, perspektif sağlam olmayınca, değiştirmedönüştürme iradesi zayıfsa, karmakarışık teoriler üretme ve bunu günlük ilişkilerinde yaşanan sorunlar üzerinde belirtme esas olmaktadır.
“Niye böyle?”, “düzelme yok” ya da “yavaş gidiyor”, “bir şeyler neden
olmuyor?” vb. sorular, nasıl bir devrimcilik yapıldığının da sorularıdır.
Sormak, tartışmak, cevap bulmak, bir devrimcinin yerine getirmesi
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gereken bir sorumluluktur. Ama bu sorumluluk, üretmeye, yaratmaya,
sorunları çözmeye dönük bir emek süreci taşımıyorsa, anlamsızdır. Soran
insan, arayış içerisindeki insandır. Arayış, emek, zorluk, bedel demektir.
Bu bedele, bu emeğe katlanmıyor, başkalarının katlanmasını istiyorsak, nasıl devrimci olabiliriz? İçinde bulunduğumuz alanlarda, devrimci
perspektif doğrultusunda bir yaşam kurmuyorsak, bu yaşamın gereklerini yerine getirmede, coşku, moral, kararlılık içerisinde değilsek, nasıl
devrimci olabiliriz?
Var olan sorunları, tıkanıklıkları çözümleyebilmek için kafa yormuyorsak,
kendimizi eğitmek diye bir dert taşımıyorsak nasıl devrimci olabiliriz?
Zorlukların, engellerin, sorunların dağ gibi önümüzde durduğunu,
bunları aşmanın ancak çaba, emek, devrimci kararlılık gerektirdiğini
düşünmüyorsak, nasıl devrimci olabiliriz?
Böylesi anlayış sahipleri, küçük burjuvazinin zafer anlarındaki sahiplenici tutumunu benimsiyorlar. Onlar, sorunların yükünü değil, başarılı
anlarda atacakları çığlıkların beklentisi içerisindeler. Zafer sarhoşluğu
yaşayamadıkları, çığlıklarını dile getiremedikleri noktada, ya düzene
övgüler düzerler ya da devrimci saflarda, gayri memnunluğun teorisini geliştirirler. Her şey kötüdür, ama bulundukları yerden kötüye karşı
savaşım gücü göstermezler. O yüzdendir ki, hoşnutsuzluklarına prim
verilmediği noktada, hep dayanak ararlar. Kendilerini teorileştirmenin
çabasına girerler.
Devrimci mücadelenin yaşadığı sorunların çözümünde bir emek ortaya koymayan, emeğini disipline etmekten ısrarla kaçınan, devrimci
mücadelenin ya da insanlarının kimi eksiklik ve yetersizliklerini kendine dayanak yapan, bu eksiklik ve yetersizlikler üzerinde kendini var
eden bir devrimcilik olamaz. Başkalarının emekleri üzerinde kendini
yaşatma tarzındaki bu tür asalak bir devrimcilik anlayışına, göz yumulmasını kimse beklememelidir, yummamalıdır da.
Devrimci olarak bu tür unsurlar karşısında, eğitmeyi, sabırla değiştirme
ve dönüştürmeyi esas almalıyız. Ama bu devrimci çabayı boşa çıkaracak dayatmalar, keyfi yaklaşımlar, kuralsızlıklar bir kişilik haline geldiği ve
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artık çürümenin, yozlaşmanın kendisi olduğu noktada ya bu çürüme ve
yozlaşma kabul edilecek ya da reddedilecektir. Bu, niyetlerden bağımsız
bir durumdur.
Bugün devrimci saflarında kimi unsurlar, bulundukları ortam ve mekanlarda kendi yaşam tarzlarını, disiplinsizliklerini, keyfiyetlerini devrimciliğe dayatırken, bu zemini daha çok, zayıflıklardan almaktadırlar. Buna
müsaade edilmediği noktada ise çarpık devrimcilik anlayışlarının bir sonucu olarak adeta sabotürlük noktasına düşmektedirler. “Ben yoksam
işler kötü gitsin, ben yoksam yıkılsın, kaos, kargaşa yaşansın” ruh hali,
içinde bulundukları tatminsizliğin bir ürünüdür. Bu ruh hali, güzel olan,
iyi olan her şeye adeta düşmanca bir yaklaşımı getirmektedir. Çünkü
kötü, onların beslendiği ve kendilerini teorileştirdiği zemindir. Dedikodu,
çekiştirme ise, kendini deşarj etmenin malzemesidir. Devrimcilerin olası
tökezlemelerini bekleyerek “ben demiştim” diyebilmenin intikamcılığını
görürüz bu ruh haline kendini kaptırmış kişilerde. Zorlukları, sorunları
aşmak için ne düşünceleri ne de sorumluluk duyma gibi bir anlayışları
vardır. Sevgi ve saygı, yoldaşlık kavramı devrimci bir öz taşımaz. Bu anlayış, kişiyi düzenin kutsanmasına götürür.
Böylesi kişiliklerle ve anlayışlarla bir devrimci mücadeleyi güçlendirmek,
ilerletmek, mücadelede, örgütlenmede nitelik dönüşümü sağlamak
mümkün değildir. Bu tür kişilik ve anlayışlarla mücadele etmek, yaşamda
doğru bir devrimcilik anlayışını egemen kılmak bir eğitim sorunudur. Bu
eğitime önem vermek, devrimci yapının olduğu kadar tüm devrimci iddiasındaki insanlarının da görevidir. Eğer ilerlemek istiyorsak, gelişmek istiyorsak, bizi çürüten, yozlaştıran tüm yanlarımızdan arınmak zorundayız.
Devrimcilik gönüllülüğü ve yaşam tarzını içerir. Kimsenin devrimciliğine
engel olunmadığı gibi, devrimciliği de elinden alınmamaktadır. Yeter ki,
devrimciliği bir yaşam tarzı olarak doğru kavrayıp hayata geçirmenin
çabası içinde olunsun. Yetersizliklerimiz, eksikliklerimiz, yanlışlıklarımız
mücadele sürecinde giderilecek, gelişmemiz, ilerlememiz bu zemin üzerinde sağlanacaktır.
Unutmamalıyız, devrimciliği bir yaşam biçimi olarak belirliyorsak, bu
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yaşam biçiminin oturduğunu da kabul ediyoruz demektir. O yüzdendir
ki devrimci insan salt bir eylem insanı değil, belirli bir ahlaki ve kültürel
değerlere sahip insandır. Bunu disiplin öğesiyle birleştiren geliştiren insandır. Her davranışında, her sözünde, büyük bir sorumluluk ve fedakârlık
vardır. Bencillikten uzak, kolektif emeği, çalışmayı esas alan, devrimci mücadelenin sorunlarını, engellerini bu esas üzerinden çözümleyen
insandır. Sorunlar karşısında ezilen, kaçan değil, sorunların çözüm gücü
olduğunun bilinciyle onları ortadan kaldırandır. Hazırcı, tüketici bir kişilik değil, üreten, yaratan, katan bir kişiliktir. Moralce çökmüş, yılgın, çaresiz, düzenin saldırıları karşısında boyun eğen değil, daha güçlü karşı
koyandır. Yaşamda bedeller yoksa, fedakarlık yoksa devrimcilik de yoktur. Bu böyle bilinmelidir.
Her şeyin hazır, olanakların yeterli olduğu bir koşulda devrimcilik yapma
gibi çarpık bir devrimcilik sökülüp atılmalıdır. Bu hazırlopçu mantık terk
edilmedikçe, her şeyin başka yerde beklendiği, verildiği ölçüde işlerin
yürüdüğü, verilmediğinde olduğu gibi bırakıldığı bir anlayış devrimci
ilerlemeyi sağlayamaz. Üretme, olanak yaratma, bunu geliştirme
olabilmelidir. Bu değiştirilmedikçe, devrimci yanımız da zayıf olacaktır.
İlişkilerimize nitelikli, kurallı, disiplinli bir sistematik kazandırılmalıdır.
Hareket ettirme, eyleme sevk etme, kendiliğindenci değil, maddi bir
gücü, ortak bir ruh halini ve davranışı barındıran bir öz taşımalıdır.
Tembel, keyfi, “bir şey olmaz” rahatlığıyla değil, canlı, hareketli, coşkulu ve moralli bir ruh haliyle devrimci görevlere sarılmalı, yerine getirmeliyiz. Görev ve sorumluluklarda kesinlikle bir ciddiyet olmalıdır. Yerine
getirmede, heyecan ve şevk duyulmalıdır.
Bir eksiklik, yanlışlık, olumsuzluk, neden ve niçinleriyle cevaplandırılabilmeli, tekrar etmemek üzere bilince çıkarılabilmelidir.
Hataları neden yapıyoruz? Sonuç neden alamıyoruz veya neden başarılı
olamıyoruz? Tüm bu sorulara, yaşamda, mücadelede, görev sürecinde
mutlaka cevap bulunmalıdır. Bunları yeniden yeniden bir eğitim, kendimizi geliştirme ve yetkinleştirme süreci olarak görmeli, bilince çıkarabilmeliyiz.
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Bugün dünya ve ülkemizde genel duruma ve gelişmelere baktığımızda zorlu bir sürecin eşiğindeyiz. Günü değil geleceği kazanmak istiyoruz.
Güncelin var ettiği bir yapıyı ve devrimciliği değil, geleceğin yapısını ve
devrimci kişiliğini kazanmak zorundayız. Nasıl bir devrimcilik sorusu
güncelin yarattığı problemlere hapsolmayla değil, dedikodu-çekiştirmeyle değil, politikayı, taktik ve program düzeyinde pratik yaşamda var etmeyle cevaplandırılabilir. Nereden başlıyoruz? Nereye varmak istiyoruz?
Devrimciliği kavrayış ve hayata geçiriş sürecimiz ne tür olumsuzluklar ve zaaflar taşıyor? Devrimci yapılarımızı, kişiliğimizi güçlendiriyor
muyuz? Yoksa var olan haliyle devam mı ettiriyoruz? İnadımız, hırsımız,
kararlılığımız hedeflerimize varmada yeterli mi? Yoksa bunlara sahip mi
değiliz?
Nasıl tartışıyoruz? Nasıl konuşuyoruz? Üretmeye, güçlendirmeye mi
dönük, yoksa soyut laflar yığını mı?
Kendimize çeki düzen vermenin zamanıdır. Artık üretmenin, disiplinin,
kurallı olmanın zamanıdır. Silkinmenin, kendimizi yeniden gözden geçirmenin zamanıdır.
Yaşam, düşündüklerimizi beklemiyor. Yaşam düşündüklerimizi
kendiliğinden gerçekleştirmiyor. Bizim dışımızda birileri her şeyi
düzeltmeyecektir. Sorunlar bizlerle var, çözüm de bizlerle...
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İNSANİ DEĞERLER VE DEVRİMCİ AHLAK
Devrimci ahlak sorunu bugüne dek hep tartışıla geldi. Hatta en çok
tartışılan konulardan biri oldu. Ve tartışılmaya da devam edilmektedir.
Ama buna rağmen, bugün yeniden yazma ihtiyacı kendini dayatıyor,
çünkü alabildiğine zorlu bir süreçten geçiyoruz. Kapitalizmin bütün
saldırganlığıyla toplumu çürütmeye yöneldiği, bütün değerlerin yerine
paranın geçirildiği bir süreçte, bu kavramın devrimci içeriği daha da
önem arz ediyor. Bugüne dek doğru bildiklerimizi; devrimci ustaların,
geleneklerin bizlere miras bıraktıkları değer yargılarını dahi alt üst eden,
bulanıklaştıran, yozlaştıran, giderek yok etmeyi hedefleyen bir süreç bu.
Sosyalizmin yenilgi döneminde yaşadığımızı, tasfiyeci dalganın -geçici de
olsa- devrimci setlerde büyük gedikler açtığını da hesaba katarsak, bu
yoğun saldırı rüzgârlarının ciddi sarsıntılar, fırtınalar yarattığını, giderek
erozyona uğrayan, aşınan birçok yanın gelişmesine yol açtığını kabullenmek gerekiyor.
Sosyalizmi, yeni insanı yerle bir etmeyi önüne koyan; kapitalizmin
vahşetinden arındığı aldatmacasını bilinçlere yerleştirerek yıkılmazlığını
garanti altına almak isteyen emperyalizmin bu çok yönlü saldırısını YDD
şeklinde isimlendirmesi boşuna değildir. Tarihte yeni bir sayfa açıldığı
ve artık geriye dönüşün mümkün olmadığı imajını empoze etmeye
çalışırken salt silahlı silahsız politik saldırılara başvurmanın sonuç almaya
yetmeyeceğini de hesaba katarak ideolojik-kültürel-felsefi bombardımanı
da öncelikli olarak hep gündemde tutuyor. Değersizleşmenin felsefesini
sosyal ve toplumsal yaşamın bütün hücrelerine yansıtıyor.
Değersizleşme, ahlaksızlaşma, emperyalizm tarafından adeta insana
ait bir özellik, insani bir özellik olarak sunuluyor. Engels; “Ahlaksızlık
taslayandan daha alçak insan yoktur”(*) diyordu. Bugün emperyalizm,
ahlaksızlık taslamayı “moda” hale getirmeye çalışıyor. 80’li yılların
başından itibaren yükselişe geçen bu yoz felsefe, yaşamın her
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alanında karşımıza çıktığı gibi, sanata ve edebiyata da yansıyor. Gazete
sayfalarından televizyon ekranlarına, internete varıncaya dek her türlü
iletişim aracı kullanılarak, insanların bilinçaltına sızdırılıyor. Hiçbir şeyin
değerinin olmadığı, her türlü rezilliğin insana özgü olduğu, her türlü
sapkınlığın, hastalıklı düşüncenin, davranışın “doğal” olduğu, insani
olduğu şırınga ediliyor. “Var olmanın dayanılmaz Hafifliği”nden, “Ağır
Roman”a, insanın insanlaşma sürecinin karşısına, insanın hayvanlaşması
alternatif olarak konuluyor, bunun propagandası yapılıyor.
İnsanın özgürleşmesi denildiğinde, artık bilinçler bulanık. Oysa insanın
özgürleşmesi, onun insanlaşma sürecidir. “Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız
kendi postuna özen göstermen gerekir”(**) diyor Marks.
Solun bu durumdan etkilenmediğini söylemek gerçekçi olmayacaktır.
Ne yazık ki bu durum sola da yansımaktadır. Bunun en belirgin yansımalarını enternasyonalizm duygusunun alabildiğine zayıflamasında,
örgütler arası ilişkilerdeki yozlaşmada, çarpıklıkta; yoldaşlık duygularının
olabilecek en zayıf noktaya yaklaşmasında görmek mümkündür.
Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan bir eylemlilik, toplumsal bir başkaldırı, dünyanın bir başka bölgesinde ses bulurken, bugün,
bırakalım böylesine bir ses bulmayı, duyarlılığın bile olmadığı bir gerçekliği yaşıyoruz. Enternasyonalizmin böylesine zayıfladığı bir dönem
yaşanmamıştır. Uluslararası düzeyde devrimci güçler ve örgütler arasında yaşanan bu gerçeklik, ulusal düzeyde de, her örgütün kendi içine
gömülmesine, başka güçler karşısında duyarsızlaşmasına yol açmaktadır.
Bu sonuca yol açan nedenleri doğru tanımlayamazsak ortaya çıkan
olumsuzluğun giderilmesinde gerekli-yeterli adımları atmak da mümkün
olmayacaktır. Tüm olumsuzlukları bireylerin kişilikleriyle, zaafları, korkuları, yozlukları vb. genel geçer bir takım olumsuzluklarla açıklamak elbette olanaklıdır. Ama bu bir şeyi değiştirmeyecektir. Zira böylesine darsığ bir yaklaşımla ancak kendimizi aldatır, çözümsüzlüğe bir halka daha
eklemiş oluruz. Ya da çok daha uç noktalara savrulup yenilgiyi kimilerinin
yaptıkları gibi sosyalizmin gerçekleşmeyecek bir düş olmasında, insanDevrimci Cephe

ların değişmeyeceklerine inanmakta arayanların durumuna düşeriz.
Bu önermelerin hiçbiri gerçekliği ifade etmiyor. Yenilginin emperyalizmin
başarısından değil, kendi hata ve zaaflarımızdan kaynaklandığını açık
yüreklilikle ifade etmeliyiz. Sosyalizmin yenilgisinin nedenlerini tartışmak
bu yazının konusu değil. Ancak bu yenilginin sonuçlarından birinin de
devrimci ahlak konusundaki yozlaşma, çürüme olduğunu vurgulayarak bu
noktada nasıl bir çaba içinde olmamız gerektiğine değinmeye çalışacağız.
Aslında bu durum tüm yenilgi dönemlerinin ortak bir özelliğidir.
Rusya’daki 1905 yenilgisi sonrasında; Uruguay, Salvador, Şili gibi Latin
Amerika ülkelerinde birbiri ardı sıra yaşanan yenilgilerde; Filistin halkının
ihanete uğraması vb. sonrasında karşı karşıya kaldığı gerçeklikte birbirine
tıpatıp benzeyen örnekleri bulmak olanaklıdır. Bugün bizim yaşadığımız
süreç bu örneklere göre çok daha ciddi boyutlardadır, çünkü yenilgi ülke
veya bölge boyutlarında değil, tüm dünya genelindedir.
Yenilgi ve bu yenilginin yarattığı inanç zayıflığı, belirsizlik durumu solun
kendi zaaflarında ısrarıyla, yaşananlardan ders çıkarmamasıyla birleşince,
devrimci yaşamın içinde bulunan insanlar da bu durumdan doğrudan
etkileniyor, sistemin-düzenin etkilerine daha açık hale geliyorlar. Savrulmalar birbirini izliyor, hatta en uç boyutlara vararak düzene dâhil olma ya
da düzenin savunucusu haline gelme örnekleri sıkça yaşanıyor. YDD’nin
yaymaya, yerleştirmeye çalıştığı felsefe de bunu körüklüyor. Birey olmanın nimetlerinin bolca pompalandığı, örgütlülüğün lanetlendiği koşullarda “boşuna uğraşmayın, hayatınızı yaşayın, düzende her şey var” vb.
yalanlarıyla kendi mantığını şırınga ediyor. Gelgitler yaşayan, ikircikli ve
geri bilinç düzeyindeki birçok insan giderek buna endeksleniyor. Bırakın
devrimci değerlerin aşınmasını bir yana, en basit insani duygular, değerler bile çamura bulanıyor, üzerinde tepiniliyor.
Vefa, dayanışma, yoldaşlık aşınıyor, örgüt ilişkileri adeta teknik bir
büronun birlikte çalışmak zorunda kalan insanları arasındaki ilişkiler haline
geliyor. Aynı davanın insanları arasında olması gereken yoldaşça ilişkilerin
yerine içtenlikten, sıcaklıktan uzak, donuk, zoraki ilişkiler egemen olmaya
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başlıyor. Bunun doğal sonucu olarak da bencillik, korumacılık geçer akçe
haline geliyor. Her şeyin merkezine kendini koyan yaklaşım tarzı ilişkilerin
yozlaşmasında varılacak en uç noktayı oluşturuyor. Bu noktadan sonra
her türlü hata zaaf doğal bir özellik kazanıyor, adeta. Her şeyin merkezine
kendisini koyan bir kişiliğin bu konumunu korumak ya da kabul ettirmek
üzere yalan söylemesi, “görev yapıyorum”a sığınarak kendini dayatması
kaçınılmaz hale geliyor. İçtenliğin, samimiyetin yok olduğu, kendine -ve
bunun doğal sonucu olarak- örgüte, halka ve devrime yabancılaşmanın
egemen olduğu böylesi bir durumun kabul edilmesi kuşkusuz mümkün
değildir.
Bencilliğin, bireyciliğin gelişmesiyle birlikte karşılıklı güven yitimi de
gündeme gelmiş, güvenin bittiği yerde ise birlikte iş yapma yani kolektivizm konusunda onarılması güç hasarlar ortaya çıkmıştır. Günlük
yaşamda çıkarların çatışması gündeme geliyorsa, mücadelenin zorlukları
içinde birbirine sırtını dönme nasıl mümkün olacaktır? “Banane”ciliğin,
dedikoduculuğun, sorumsuzluğun yeşerdiği yerde yoldaşlığın izlerine
rastlanılabilir mi? Dayanışmanın, birbirini sahiplenmenin, birbirinin dertlerini derdimiz bilmenin olmadığı koşullarda geleceğe birlikte ulaşma
azim ve kararlılığı yok olmuş demektir. Oysa YDD ile birlikte emperyalist
saldırganlığın en üst boyutlara çıktığı koşullarda varlığımızı, yaşamımızı
sürdürmenin tek yolu örgütlülüğümüzü sürdürmek, sağlamlaştırmak ve
el ele geleceğe yürümektir. Yoksa emperyalist saldırganlık ve tasfiyeci
dalganın altında kalmaktan kurtulamayız.
Devrime, sosyalizme olan inancın zayıfladığı noktada örgütlenmeye, halka duyulan sorumluluk duygusu da zayıflamıştır. Bu iki olgu
birbiriyle doğrudan bağlantılıdır çünkü. Kendimize şu soruları tekrar
tekrar soralım: Görev yaparken, bir sorumluluğu yerine getirirken eski
içtenlik, görevi yapma yarışı şimdi neden “acaba o da yapıyor mu?”
sorusuna bıraktı yerini? Ya da neden “aman bir an önce bitse de kurtulsam” diye bakıyoruz şimdi, her işimizi neden baştan savma yapıyoruz?
Lafı fazlaca dolandırmaya gerek yok. Başkalarını gözleyerek, “kim ne
yapıyor, ne kadar yapıyor” diye düşünerek devrimcilik yapan biri gerçekDevrimci Cephe

te kendi emeğini aptallık gibi görmektedir. Bir başka deyişle, “bir enayi
ben miyim” diye düşünmeye başladığımızda giderek devrimciliğe, kendi emeğimize yabancılaşmış olmuyor muyuz? Bu durum hiç kuşku yok
ki bizi uçurumun dibine götürüp bırakacaktır. Devrimciliğe sunduğu
olanakları artık sunmaz olan, yaptığı fedakârlıkları artık yapmak istemeyen, var olanı kendi geleceğinde nasıl kullanacağını düşünen birinin
devrime, halka bağlılıkla uzak yakın bir ilişkisi olabilir mi? Devrimciliğe,
mücadeleye katma yerine “nasıl olur da yararlanabilirim” diye bakmaya
başladığımız, kendi çevremizi geliştirme basamağı yerine koyduğumuz
noktada bırakalım devrimciliğimizi, en sıradan insani değerlerimizi yüz
üstü bırakmış olmaz mıyız? O çokça veryansın ettiğimiz emperyalizme
teslimiyeti kabul etmiş olmaz mıyız?
Halkta umut yaratacak olan devrimciler umutsuzluk yaratacak bir
pratiğin izleyici olduklarında, halkta da uzaklaşma, değerlere sırtını
dönme, düzenin sunduklarına sarılma eğilimi artıyor.
Örgütlü mücadeleden kaçan, örgütlü mücadeleye tavır alan, düzenin
kendisine sunduğu olanakları nimet gibi görüp diyet öderken bunu
etrafında çürüme çemberi yaratmaya dönüştüren tiplerin çoğaldığı bir
dünyada yaşıyoruz. Paranın tek erdem, bencilliğin yaşam biçimi olarak
savunulduğu böylesi bir dünyada, devrim adına, mücadele adına değerlere sahip çıkmak, onları savunmak, sosyalist olmaktan öte insan olmanın
gereğidir. Çünkü emperyalizm, sosyalizme yönelik saldırılarının hedefine
insani değerlerin tümünü almıştır. Doğruluk, iyilik, güzellik adına ne varsa, yok etmek istiyor. Bugün sosyalizmi savunmak, her şeyden önce insani olan her şeye sahip çıkmaktan, onları korumaktan geçiyor.
Emperyalizm on yıllardır devrimci güçlere saldırırken bencilliği öne
çıkarmak için uğraşıyordu. “Kendinizi yaşayın” derken, bilinçaltına
düzeni şırınga ediyordu. Bugün tüm bunlar, solda yankısını bulmuş ve
her gün değersizleşmenin bir parçası devrimci saflarda yer edinmektedir.
Tam da bu noktada, nasıl bir ahlak, nasıl bir eğitim konusunda kafa
yormak zorundayız. Bir devrimci nelere karşı savaşıyor, neler istiyor?
Nasıl bir dünya ve insan yaratmak istiyor? Topluma, çevresine neyi
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veriyor, vermeye çalışıyor? Tüm bu soruları kendimize sürekli sormalıyız.
Bu soruların yanıtları bilinmez değildir. Amerika’yı yeniden keşfetmek
durumunda değiliz. Değerlerimizi, olumlu geleneklerimizi, yeni insanın
özelliklerini yeniden canlandırmak sosyalizme inancın diri tutulmasıyla,
emperyalizme karşı mücadele azmi ve kararlılığının her geçen gün
biraz daha derinleşmesiyle, sınıf kinimizin bilenmesiyle ilgilidir. Bunu
sağlamanın tek yolu ise güçlü bir irade ve bilince sahip olmaktan
geçmektedir.
Bu noktada yerine getirilmesi gereken görevlerin başında, örgütlenme,
örgüt insanı olma bilincini yükseltme gelmektedir. Bunun da,
emperyalizmin lanetli ilan ettiği Marksizm-Leninizmi iradi-sistematik bir
çalışma ile çok daha iyi kavramaktan geçtiği ortadadır. Sosyalizme inanç
ve bağlılık bilincin üzerine oturtulabilirse yıkılmaz bir güç özelliği kazanır.
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Bilince dayanmayan bir bağlılık soyuttur ve YDD’nin güçlü fırtınaları
karşısında çabuk yıkılır.
Kuşkusuz tek başına bilinç de yeterli değildir. Burjuvazinin damarlarımıza şırınga etmeye çalıştığı bireyciliğe, mülkiyet tutkunluğuna, bencilliğe
karşı en güçlü silahımız yoldaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi, halkımızın
en güzel değer yargılarının üzerine oturmuş olan devrimci ahlakın
bilincimizin en derindeki hücrelerine kazınması ve halka devrime bağlılık
duygularının yaşam tarzı haline dönüştürülmesidir.
O yüzdendir ki, sosyalizm mücadelesinin yarattığı değerlerle beslenen,
bilimsel düşünce tarzını içselleştirmiş ve kendini yetkinleştirmiş,
emperyalist kapitalist sistemin her türlü saldırısı karşısında donanımlı bir
kişilik, bizim için temel önemde olmalıdır.
Başta da belirttik; sosyalizm bir yenilgi döneminden geçiyor. Ama bu
kimilerinin utanmazca dile getirdikleri gibi, sosyolojik olarak kaçınılmaz,
değiştirilemez bir sonucu ifade etmiyor. Sosyalizm hatalarıyla, zaaflarıyla,
eksikleriyle ve emperyalizmin akıl almaz şiddetteki saldırılarıyla bir
yenilgi aldı. Bunu kabullenmek durumundayız. Ama gerek yıkılan
sosyalist ülkelerde bugün yaşananlar, gerekse emperyalizmin içinde
bulunduğu durum -sürekli tekrarlanan demagojilerin aksine-, insanlığın
tek çözümünün sosyalizm olduğunu gözlerimize sokarcasına gösteriyor.
Öyleyse yapılacak olan şey, bu yenilgiden dersler çıkararak aynı yanlışlara
düşmeden kendimizi yenilemek, sosyalist insanı, yeni insanı yaratmak
için tüm gücümüzü seferber etmektir. Çünkü biz insani değerlerin
tarafıyız. Namusun, onurun, örgütlülüğün ve güzelliğin tarafıyız.
Düzende yer kapmak için başkalarının sırtına binen, onları kullanan
ya da ekarte etmek için her türlü numarayı çeviren bir kişiliği, düzenin
empoze ettiği ahlakı(ahlaksızlığı) reddeden bir tarafız. Biz devrimciler,
dünya sosyalistleri, iyisiyle kötüsüyle, insanlığın kavgasından yana olduk.
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İnsanlığı lekeleyecek hiçbir haksızlığın içinde bulunmadık. O yüzdendir
ki onuru temsil etmenin başı dik insanlarıyız. Çürümenin, rezilleşmenin,
değersizleşmenin insanlığı yok etmeye başladığı böylesi bir süreçte, biz
aykırı olacağız...
(*) Engels’in J. Marks’a yazdığı 15.8.1870 tarihli mektuptan)
(**)(Marks’ın L. Kugelman’a yazdığı 12.10.1868 tarihli mektuptan)
NOT: YDD (Yeni Dünya Düzeni) bugün bu kavram çok kullanılmıyor olsa da,
reel sosyalizmin çöküşüyle birlikte emperyalizmin insanlığa sunduğu felsefe
ve yönelimlerinin etkisi nedeniyle önemli bulduğumuzda değinme ihtiyacı
duyduk…
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