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ÇIKARKEN

Kapitalizmin yarattığı yıkım, barbarlık ve savaşları 
tarih sahnesinden silecek ‘’Sosyalist Düşün’’cenin 
yüreklerimizde yarattığı coşkuyla MERHABA...

Yayın hayatımıza başlarken; gençliğe dayatılan, 
ırkçılık, metalaştırılma ve geleceksizleştirilmesine 
karşı bilimsel sosyalizm alternatifinin güçlenme-
sine bir nebze de olsa katkı sağlamaktan kıvanç 
duymaktayız. Fakat attığımız bu adımın, genç 
yoldaşlarla bütünleşmesini ve okur-yazar ağının 
genişletilmesini hedeflemekteyiz. Kapitalizmin yoz 
kültürüne karşı her bir düşüncenin eyleme geçme-
si bizler açısından önem arz etmektedir. Birçok ek-
siklikle çıktığımız bu yolda, siz yoldaşlarla birlikte 
‘’kapitalizme karşı cüret et, ileri çık, gelecek bizim’’ 
şiarımız ile başaracağımıza yani bilimsel sosyaliz-
min gücünün pratikten geldiğinin farkındayız. 
Bununla beraber fikirsel üretimlerimizin yaygın-
laştırılması ile mümkün olduğu gerçekliğinin de 
bilincindeyiz.

Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Okurlarımızın aynı zamanda yazar ve aktivist 
sorumluluğu içinde hareket etmelerini düşünsel ve 
eylemsel katkıları ile dergimizi zenginleştirmeleri-
ni bekliyoruz.

okurlarımıza iyi okumalar dileriz.

Auf dem Weg der ersten 
Ausgabe

Mit der Begeisterung des sozialistischen denkens, 
welches die Barbareı und den Kapitalismus durchbre-
chen wird, lassen wir euch grüssen. 

Mit unserer ersten Ausgabe wollen wir eine wissentsc-
haftliche sozialistische Alternative zu Rasismus, Kom-
modifizierung und Defuturisierung schaffen, die der 
Jugend und jungen Erwachsenen beharrt wird. Unser 
Schritt soll dazu führen, unsere jungen Genoss:innen 
und Leser:innen mit zu integrieren und unsere Rei-
chweite zu vergrössern. Jeder Gedanke der eıne Aktion, 
gegen die degenierende Kultur des Kapitalismus tritt, 
spielt in unserer Sicht  eine wichtige Rolle. Mit unse-
rem Slogan,, Wage es gegen den Kapitalismus, schreite 
voran, mit dem Sozialismus gehört die Zukunft uns” 
und unseren Genoss:innen gehen wir diesen Weg vo-
ran und wissen, dass die Kraft des wissentschaftichen 
Sozialismus durch die Praxis kommt. Auch wissen 
wir, dass unsere intellektuelle Produktion, nur durch 
Verbreitung möglich ist.

Wir Danken an alle, die uns bei der ersten ‘‘ DENK 
SOZİALİSTİSCH’ Ausgabe unterstützt haben.

Wir wünschen unseren Lesern gute Gedankenssprün-
ge.

Wir schätzen eure Beitrage, Kritiken und Anre-
gungen sehr und sie sind jederzeit erwünscht.
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GEMEINSAM AUF DIE STRASSE! GEGEN
PATRIARCHAT UND KAPITALISMUS!

Anlässlich des internationalen Frauenkampftages am 8.März 
werden weltweit Demonstrationen organisiert. Dieser Tag ist 
geprägt mit langzeitigen Kämpfen der sozialistischen und re-
volutionären Frauen und die Demonstrationen haben sich die 
systematische Unterdrückung der Frauen*, Femizide, Ausbeu-
tung und Gewalt zum Schwerpunkt gemacht.

Jeden Tag gibt es einen polizeilich registrierten Tötungsversuch 
an einer Frau in Deutschland. Jeden dritten Tag wird eine Frau 
durch ihren (Ex)Freund, Ehemann, Vater oder Bruder getötet. 
Im letzten Jahr waren es 104 Frauen. In Österreich sind es 29 
und in der Schweiz bereits 21. In der Türkei nehmen die Fälle 
und die Brutalität der Täter zu, denn dort wurden im letzten 
Jahr 416 Frauen ermordet. In Mexiko dagegen werden jeden 
Tag 10 Frauen kaltblutig getötet.

Weltweit sind Frauen gegen Intersektionalität ausgesetzt. 
Täglich sind FLINTA (Frauen*, Lesben, inter, nicht-binäre, trans 
und agender)  von Gewalt betroffen und werden transfeindlich 
angegriffen. Geflüchtete Frauen oder Menschen mit Migrati-
onshintergrund sind von Rassismus betroffen. Noch immer 
verdienen Frauen bei gleicher Arbeit weniger Lohn als Männer. 
Frauen dienen der herrschenden Klasse als billige und flexible 
Arbeitskräfte. Die Sorge- und Pflegearbeit, welche unbezahlt 
ist,  wird überwiegend von Frauen getragen. In diesem Sinne 
unterliegt die Frau einer doppelten Ausbeutung – der ökono-
mischen, der auch das andere Geschlecht unterliegt, und der 
frauenspezifischen.

Systematische Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrüc-
kung der Frauen ist nicht naturgegeben oder zufällig entstan-

“Bezüglich der Frauenfrage und ihrer komplizierten Prob-
leme liegt das Heil nicht in der sozialen Reaktion, sondern 
in der sozialen Revolution.“- Clara Zetkin

Im Rahmen des Internationalen Frauenkampftages am 8. März 
rufen wir alle Frauen und Männer auf, sich an dem Kampf für 
eine Gesellschaft ohne Sexismus, Rassismus, patriarchalen und 
kapitalistischen Strukturen zu beteiligen.

Lasst uns gemeinsam für einen weltweiten Kampf aller Frauen 
dem Patriarchat, den Herrschafts- und Ausbeutungsstrategien 
entgegensetzen und für den Sozialismus auf die Straße gehen.

“Ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau – 
ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus.“ – 

Alexandra Kollontai

Heraus zum internationalen Frauenkampftag!

Als Klasse kämpfen, Patriarchat zerschlagen!

den. Es führt auf die kapitalistischen und patriarchalen Ma-
chtverhältnisse zurück. Diese strukturelle Benachteiligung der 
Frauen und Ungleichheit ist historisch gewachsen und durch 
männliche Dominanz manifestiert. Das gegenwertige kapitalis-
tische System macht sich diese patriarchalen Unterdrückungs-
mechanismen zunutze, sie erst ermöglicht die Benachteiligung.
Die Sozialistin Clara Zetkin betonte noch in ihrer Zeit, dass das 
System komplett abzuschaffen ist, statt nur 

Kleinigkeiten daran zu verändern: “Wir müssen Sorge tragen, 
dass der Frauentag nicht nur eine glänzende Demonstra-
tion für die politische Gleichberechtigung des weiblichen 
Geschlechts, sondern darüber hinaus der Ausdruck einer 
Rebellion gegen den Kapitalismus, eine leidenschaftliche 
Kampfansage all den reaktionären Maßnahmen der Besit-
zenden und ihrer willfähigen Dienerschaft, der Regierung 
ist” Denn solange der Kapitalismus bestehen bleibt, bleibt die 
Ausbeutung und Unterdrückung der Frauen auch bestehen. 
Ohne die Umstürzung des Kapitalismus und Überwindung der 
Klassengesellschaft ist die Befreiung der Frauen nicht möglich 
und umgekehrt. Bei dem Kampf um die Befreiung der Frauen 
geht es ebenso um den gemeinsamen Kampf für den Sozialis-
mus. Daher ist die Erkennung wichtig, dass das patriarchale 
Fundament auch von Männern eingerissen werden muss. 
Sexistische Ansichten, welche die Arbeiter:innenklasse spalten, 
müssen sowohl in der linken Szene als auch in allen Lebens-
bereichen entlarvt und aufgelöst werden. Der Frauenkampf, 
welcher in Anführung von Frauen geführt werden muss, muss 
unbedingt mit dem revolutionären Kampf der Arbeiter:innen 
gegen den Kapitalismus verbunden sein.
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Wir gedenken heute an Barbara Anna Kistler, ein Symbol der 
internationalen Solidarität.

Die gebürtige Schweizerin (geb. 21.November 1955) schloss 
sich in den 80er Jahren dem bewaffneten Kampf der TIKKO 
der TKP-ML (Kommunistische Partei der Türkei-Marxisten/Leni-
nisten) in der Türkei an. In einem Interview mit der Zeitschrift 
“Yeni Demokrasi“ erzählte sie:

 “Ich traf die Revolutionäre, die nach 1980 in Europa Zuflucht 
suchten. Ich traf Freunde, die verschiedene Organisationen ver-
teidigten. Als Ergebnis sah ich, dass die Ideologie von TKP-ML 
am richtigsten waren und ich sah die Partisanen als das engste 
Bündnis, insbesondere in Aktionsbündnissen“

Später gab sie an wie beeindruckt sie von dem Gründer der 
TKP-ML Ibrahim Kaypakkaya war: Ich betrachtete mit großer 
Bewunderung und Respekt, wozu dieser junge kommunistische 
Führer in seinem kurzen Leben 

fähig war.

“Der revolutionäre Kampf, der in der Türkei unter der Führung 
der TKP-ML entstand, gibt den unterdrückten Völkern der Welt 
und dem internationalen Proletariat Hoffnung. Das hat mir 
auch Hoffnung gemacht. Unter der politischen und ideologis-
chen Führung von TKP-ML konnte ich meine eigene politische 
Identität festigen“ so Barbara Anna Kistler.

Am 19. Mai 1991 wurde sie bei einer Razzia in Istanbul ver-

haftet und in faschistischen türkischen Gefängnissen gefoltert. 
Über die Zeit und die Folter im Gefängnis schreibt sie: “Du 
kämpfst vor allem mit und gegen dich selbst. Ob und wie du 
Widerstand leistest, ist nur eine Frage deines Bewusstseins, 
deiner Verbundenheit mit dem revolutionären Prozess.“ Eine 
internationale Kampagne zu ihrem Fall stärkt ihre Position, sie 
wird entlassen und reist zurück in die Schweiz. In Ihrer Vertei-
digung appelliert sie vor dem türkischen Gericht:

“Ich wäre nur stolz, wenn ich der Revolution der Völker im 
Kampf gegen Imperialismus, Faschismus und alle Weltreakti-
onäre  helfen könnte. Aus diesem Grund liegt es nicht an Ih-
nen, mich zu beurteilen, die einzige Macht, die mich beurteilen 
kann, ist das internationale Proletariat. Es lebe der Marxis-
mus-Leninismus-Mao-

Zedong-Ideologie! Es lebe der proletarische Internationalis-
mus!“

Nach einem kurzen Aufenthalt in der Schweiz, kehrt sie in die 
Türkei zurück. Im Brief schreibt sie weiterhin, dass das Gefäng-
nis Teil des Klassenkampfes sei und Möglichkeit zum Lernen 
und zur Entwicklung biete, um „als gestärkte KommunistInnen 
unseren Platz in den kämpfenden Reihen draußen wieder 
einzunehmen.“ Entsprechend handelt sie. Zurück in der Türkei, 
schließt sie sich erneut der TIKKO-Guerilla Kampf an. Nach 
einem Gefecht mit dem Militär fiel sie im Januar 1993 in den 
Bergen von Dersim.

Barbara Anna Kistler war eine entschiedene Internationalistin:

“Die Revolution und die Revolutionäre haben keine Heimat, sie 
setzen den Kampf fort, wo immer sie auch wollen. Ich bin eine 
internationale Revolutionärin, ich verteidige die Gerechtigkeit 
und Einheit der unterdrückten Völker der Welt.“

Barbara Anna Kistler ist unsterblich!

Sie lebt in unserem Kampf weiter!

Hoch die internationale Solidarität!

BARBARA ANNA KISTLER: ICH LEBE FUR DEN 
SOZIALISMUS!
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Die Sichtweise der Sozialisten und Kommunisten gegenüber 
der Religion:

“Wie hatten zuletzt behandelt, wie die Religion in der kapita-
listischen Gesellschaft fortdauert und im besonderen, wie die 
ökonomische und gesellschaftliche Rolle der verschiedenen 
Klassen ihre Stellung in der Religion bestimmt. Ich gehe jetzt 
dazu über, kurz die verschiedenen Standpunkte zu schildern, 
die man in der Betrachtunh der Religion einnehmen kann.

Es sind hier zwei wesentlich verschiedene Standpunkte vorhan-
den. Der eine ist der Standpunkt des Rationalismus. Für diesen 
Standpunkt ist kennzeichnend, daß die Religion betrachtet wird 
einfach als etwas, das unvernünftig ist und für das genügende 

Aufklärung hinreichend ist, um sie aus den Köpfen zu be-
seitigen. Der Name Rationalismus kommt daher, daß die 
französischen Philosophen des XVIII. Jahrhunderts in ihrem 
Kampf gegen die Religion und die Kirche den Standpunkt der 
„Vernunft“ eingenommen haben, d. h. den Standpunkt, daß die 
Religion einfach etwas Unvernünftiges, ein Irrtum ist, der durch 
die Aufklärung beseitigt werden kann und wird. Das Kennzei-
chnende dieses Standpunktes ist, daß er ungeschichtlich ist. Er 
faßt die Religion nicht auf als etwas, das aus geschichtlichen 
Gründen entstanden ist und das aus anderen geschichtlichen 
Gründen wieder untergehen muß. Ich erwähne diesen Stan-
dpunkt besonders, weil wir ihn sehr häufig auch heute noch 
finden, und zwar besonders bei bürgerlichen Revolutionären 
oder Aufklärern. Dieser Standpunkt, obwohl er sehr radikal 
aussieht, ist jedoch nicht sehr wirksam in der Bekämpfung der 
Religion.

Der zweite Standpunkt gegenüber der Religion ist der Stan-
dpunkt, den die marxistische Wissenschaft einnimmt, der 
Standpunkt des dialektischen Materialismus: Dieser Stand-
punkt unterscheidet sich von dem Rationalismus darin, daß er 
sieht, daß die Religion eine geschichtliche Erscheinung ist, eine 

Erscheinung, die ihre Wurzeln in der materiellen Beschaffenhe-
it der Gesellschaft hat, in ihrer 

Produktionsweise, so daß sie sogar zeitweilig eine fortsch-
rittliche Rolle gespielt hat, in dem Verhältnis der Gesellschaft 
zur Natur und in dem Aufbau der Gesellschaft selbst. Diese 
Auffassung bekämpft die Religion von dem Gesichtspunkt 
aus, daß sie jetzt ein Hindernis der weiteren gesellschaftlichen 
Entwicklung geworden ist, daß sie aber in der kapitalistischen 
Gesellschaft noch materielle Wurzeln hat, und daraus folgt 
praktisch für diesen Standpunkt, daß es nicht genügt, einfach 
durch Aufklärung die Religion zu beseitigen, sondern daß man 
an die materiellen Wurzeln der Religion greifen muß, an die 
Produktionsweise, um sie völlig zu entwurzeln.

Dabei handelt es sich um zweierlei: einmal um die Ersetzung 
der heutigen kapitalistischen Klassenordnung durch die 
klassenlose sozialistische Gesellschaft. Dadurch schwindet 
die stärkste Wurzel der Religion, die darin besteht, daß die 
kapitalistische Gesellschaft ihr eigenes Schicksal nicht beherrs-
cht, sondern von ihm beherrscht wird. Mit dem Uebergang zur 
sozialistischen Produktionsweise wird auch das Verhältnis der 
Gesellschaft und das des Einzelnen zur Natur verändert. Die 
*sozialistische, klassenlose Gesellschaft beruht, was ihre Tech-
nik anbelangt, auf den Errungenschaften, die der Kapitalismus 
hinterläßt, und steigert sie aufs höchste.

Also diese beiden Ursachen der religiösen Phantastik können 
nicht allein durch Aufklärung, sondern sie können letzten En-
des nur durch eine vollkommene soziale Umwälzung beseitigt 
werden.

Das schließt nicht die Notwendigkeit der antireligiösen Aufklä-
rungsarbeit aus, denn diese Aufklärungsarbeit sęlbst ist ja mit 
ein Moment der Vorbereitung der Revolution selbst. Aber es 
lehrt die Wirkung dieser Aufklärungsarbeit richtig einschätzen 
und sie richtig in die Gesamtarbeit der revolutionären Vor-

RELIGIÖSE FANTASIEN KÖNNEN DURCH                                  SOZIALE UMWÄLZUNG BESEITIGT WERDEN!
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bereitung einordnen: als einen Teil von ihr, der dem Ganzen 
und insbesondere dem politischen und ökonomischen Kampf 
untergeordnet ist. Und so lehrt diese Auffassung auch die Aufk-
lärungsarbeit gegen die Religion am zweckmäßigsten und am 
wirksamsten zu machen.

Nun will ich noch sprechen über die grundsätzliche und 
praktische Stellung der Kommunistischen Partei zur Religion. 
Was die Partei anbelangt, so wissen Sie ja, daß die Partei eine 
freiwillige Vereinigung von Menschen ist, die grundsätzlich auf 
demselben Standpunkt stehen. Der grundsätzliche Standpunkt 
des **Kommunismus ist der des dialektischen Materialismus. 
Daraus geht hervor, daß in der Kommunistischen Partei selbst 
von jedem Mitglied gefordert wird, daß es sich von den 

religiösen Vorstellungen befreit hat oder befreit und sich auf 
den Standpunkt des dialektischen Materialismus stellt. Wer 
noch von religiösen Vorstellungen befangen ist und dabei 
stehen bleibt, kann daher dem Wesen der Sache nach nicht 
Mitglied der Kommunistischen Partei sein.

Sie wissen ferner, daß jeder, der hier in Rußland der Kom-
munistischen Partei beitreten will, eine gewisse Vorschule 
durchzumachen hat, worin ihm dieser Standpunkt auseinan-
dergesetzt wird. Es ergibt sich daraus auch, daß die Partei als 
solche eine antireligiöse Propaganda treibt. Die Partei wirkt 
auch durch die Vermittlung der Schule dahin, um den religiö-
sen Aberglauben aus den Köpfen der jüngeren Generation zu 
vertreiben oder ihn nicht erst aufkommen zu lassen. Was die 
Stellung der Religion im Sowjetstaate überhaupt anbelangt, so 
ist das etwas anderes als in der Kommunistischen Partei selbst. 
Die Kommunistische Partei ist ein freiwilliger Verband Gleich-
gesinnter. Der Sowjetstaat ist ein Verband von Menschen der 
verschiedensten Gesinnungen.

Im Sowjetstaate hat jeder das Recht, die religiösen Vorstellun-
gen zu haben und auszuüben, die er will. Es ist nur dies geän-
dert, gegenüber den meisten, nicht allen bürgerlichen Staaten: 

daß derjenige, der gewisse 

religiöse Vorstellungen hat und gewisse Einrichtungen schaffen 
will, die diesen Vorstellungen dienen, aus der eigenen Tasche 
dafür zahlen muß. Der Sowjetstaat verhält sich völlig neutral 
gegenüber allen kírchlichen Gemeinschaften. Sie müssen für 
sich selbst sorgen: für den Unterhalt ihrer kirchlichen Gebäu-
de, ihrer Priester usw. Und noch eine zweite Bedingung ist zu 
erfüllen. Sie besteht darin, daß die religiösen Gemeinschaften 
keine konterrevolutionäre Agitation gegen den Sowjetstaat bet-
reiben. Wie Sie wissen, ist es öfters vorgekommen, daß Priester 
vor das Revolutionsgericht geladen und bestraft wurden. Aber 
dies geschah niemals wegen ihrer religiösen Vorstellungen, 
Propaganda usw., sondern wegen konterrevolutionärer Tätig-
keit. Unter der Bedingung, daß die religiöse Gemeinschaft sich 
selbst erhält und daß sie nicht gegen den Sowjetstaat Propa-
ganda treibt, unter diesen selbstverständlichen Bedingungen 
hat jede Religionsgemeinschaft in Sowjetrußland freie Möglich-
keit, sich zu betätigen.

Das wichtigste Mittel, um im Sowjetstaate den religiösen Aberg-
lauben zu beseitigen, ist neben der antireligiösen Propaganda 
und Erziehung der Aufbau des Sozialismus. Erst die volle mate-
rielle Freiheit des Menschen, nicht nur ihre rechtliche Freiheit, 
wie sie in manchen bürgerlichen Staaten auch besteht, gibt 
den Menschen die volle geistige Freiheit, die sie befähigt, 

sich von religiösen Vorstellungen zu befreien, und erst wenn 
diese materielle Freiheit vorhanden ist, hat die große Volks-
masse auch die nötige Muße, die nötige freie Zeit, um sich 
wissenschaftlich und künstlerisch fortzubilden.

Man könnte fragen: Was tritt an die Stelle der Religion, wenn 
sie beseitigt ist, und da kann man am besten antworten mit 
einem Spruch des deutschen Dichters Goethe, der sagt: ,Wer 
Kunst und Wissenschaft hat, der hat Religion, wer Kunst und 
Wissenschaft nicht hat, der habe Religion“, d. h. der soll Reli-
gion haben. Was ein Mann wie Goethe nur für die kleine Zahl 
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der Höchstgebildeten in Anspruch nahm, jedoch der großen 
Masse vorenthalten wollte, das wird dann Sache der Allgeme-
inheit.

In der bürgerlichen Gesellschaft konnten einige geistig frei wer-
den, in der voll entwickelten sozialistischen Gesellschaft kön-
nen es alle werden. Auch gegenüber dieser Tatsache müssen 
wir uns als dialektische Materialisten einstellen. Aus unserem 
ganzen Ueberblick haben wir gesehen, daß, wenn es heute ein 
Hindernis der gesellschaftlichen Entwicklung ist, daß nur eine 
kleine Anzahl Bevorrechtigter die materielle Möglichkeit haben, 
sich frei auszubilden, so war das früher, bei der Unentwickelt-
heit der Produktionskräfte 

unvermeidlich, um den heutigen Zustand herbeizuführen, wo 
bereits die Vorbedingungen für die materielle und geistige 
Befreiung der breiten Volksmassen geschaffen ist.

Die Befreiung einer Minderheit von unmittelbarer produkti-
ver Arbeit, bestimmter Klassen, Kasten oder Stände, das war 
die Vorbedingung, damit die Naturwissenschaft, damit die 
Technik entwickelt werden konnte, die, sobald die notwendigen 
gesellschaftlichen Bedingungen geschaffen worden sind, die 
materielle Möglichkeit der freien kulturellen Entwicklung aller 
schafft. An diesem Beispiel wollte ich Ihnen auch zeigen, was 
man unter geschichtlicher Dialektik versteht. Sie haben das 
Wort schon verschiedentlich gehört. Aus dieser Anwendung 

können wir sehen, daß es bedeutet, daß eine Erscheinung, die 
unter besonderen Umständen notwendig ist und einen Fortsch-
ritt bedeutet, unter geänderten geschichtlichen Umständen 
gerade in ihr Gegenteil umschlägt, ein Hindernis der weiteren 
Entwicklung wird.

Wir sehen an der Rolle der Religion in verschiedenen geschicht-
lichen Abschnitten das allgemeine Gesetz der geschichtlichen 
Entwicklung beleuchtet, nämlich der Entwicklung in Gegensät-
zen oder in Widersprüchen. Wir werden weiter sehen, daß das 
Gesetz der Entwicklung in 

Widersprüchen nicht nur für die geschichtliche Bewegung gilt, 
sondern daß es ein Gesetz aller Bewegung ist.”

Diese Arbeit, die wir teilen, ist ein Artikel aus der Vorlesung 
der Gründer der Kommunistischen Partei Deutschlands und 
Theoretiker August Thalheimer (18.03.1884-19.09.1948) an der 
Sun-Yet-Sen-Universität.

Quelle:

August Thalheimer- Einführung in den dialektischen 
Materialismus (Vorträge an der Sun-Yet-Sen-Univerität 
Moskau 1927) (S.32-36 Dritte Vorlesung – Der griechisc-
he Materialismus)

*Die Meinung unseres Kollektives zu diesem Thema ist, 
dass die sozialistische Gesellschaft nicht klasenlos ist.

**Die Grundperspektive des MLM ist der diyalektische 
Materialismus.Unser kollektives Denken zu diesem 
Thema
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Neun Menschen wurden bei einem rassistischen Anschlag in 
Hanau vor zwei Jahren getötet:

Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Vili Viorel 
Păun, Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz, Ferhat Unvar, 
Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi.

Das war nicht der erste rechtsterroristische Anschlag in der 
Bundesrepublik und wird auch nicht der letzte sein, wenn wir 
nicht dagegen agieren. Blickt man in die Geschichte der Bun-
desrepublik zurück, so erkennt man eine Reihe von Anschlägen 
und Massaker mit rassistischen Motiven. Noch am 24.Januar 
verübte ein Täter, welcher Bezug zur Nazi-Partei „Der dritte 
Weg“ hatte, in Heidelberg ein Amoklauf und tötete dabei einen 
Menschen. Die Anzahl der rassistischen Vernetzungen steigen 
und werden ebenso auf den Demos der “Querdenker“ prä-
senter. Die rechtsextreme politische Partei AfD etabliert sich 
immer mehr im Parlament.

Der strukturelle Rassismus erschwert das Leben der 
Menschen mit Migrationshintergrund enorm.  Im Alltag 
sind Migrant:innen sowie Menschen mit Migrationshintergrund 
mit Diskriminierung und gesellschaftlichem Rassismus 
konfrontiert. 

Sie werden Aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer 
Religion oder ihrer Weltanschauung, in den Bildungseinrich-
tungen, im Arbeitsmarkt, bei Bewerbungsverfahren, überall wo 

das Leben stattfindet, benachteiligt.

Wenn es um rechten Terror geht, ist oft das Gerede von “Ein-
zeltäter:innen“. Der kapitalistische und imperialistische Staat 
Deutschland hat kein Interesse daran, die Anschläge aufzuklä-
ren. Im Gegenteil treibt der Staat mit seiner Politik Rassismus 
und Faschismus voran, um die eigene Herrschaft aufrechtzuer-
halten. Erinnern wir uns an die Worte von Holocaust Überle-
bende Esther Bejarano: Wer gegen die Nazis kämpft, der kann 
sich auf den Staat nicht verlassen!

Hanau ist die Rückspiegelung dieses Systems. Denn 
Rassismus ist eine treibende Kraft des Kapitalismus 
und es ist eine unverzichtbare Waffe, der von den 
führenden Klassen und Staaten gefördert wird, um die 
Machverhältnisse zu stabilisieren. 

Deswegen rufen wir alle auf, gegen Rassismus und Ungleichhe-
it zu protestieren und Widerstand zu leisten.

Gedenken wir am 19.02.22 den Opfern und Betroffenen des 
rassistischen Attentats in Hanau und tragen unsere 

Wut auf die Straße.

Kein Fußbreit dem Faschismus und Rassismus!

2 JAHRE HANAU- ERİNNERN HEİSST 
KÄMPFEN!

8



IN GEDENKEN AN MUSTAFA SUPHI       UND SEINEN 14 GENOSSEN:INNEN

Vor 101 Jahren, in der Nacht vom 28.Januar zum 29.Januar 
1921 hat die Regierung in Ankara das kommunistische Blutbad 
vollzogen und somit wurden Suphi und weitere 14 Genossen:in-
nen, die erste Erwärmung der blutigen Geschichte der Türkischen 
Republik. Auch heute werden Bolschewiki und alle Nachfolger:in-
nen von Suphi und seinen Genossen:innen verfolgt, erstickt und 
verurteilt, denn der Kamp und der Widerstand der Unterdrückten 
Völker geht weiter.

Mustafa Suphi, der erste Vorsitzender des Zentralkomitees der 
kommunistischen Partei der Türkei (TKP), wurde 1889 in Giresun 
geboren. Sein Vater, Ali Riza Bey, hat in verschiedenen Regionen 
im Namen des Amtes als Gouverneur gearbeitet und war ein 
osmanischer Demokrat. Suphi ging nach Paris, wo er die Fakultät 
für Politikwissenschaften beendete. In Frankreich stand Suphi der 
jüngtürkischen Reformbewegung nahe. Dort war er auch Reporter 
der 

Zeitung Tanin.1910 kehrte er nach İstanbul zurück und arbeitete 
dort als Lehrer und Journalist.

Nach dem im Jahre 1911 der allgemeine Kongress der Partei für 
Einheit und Fortschritt stattgefunden hatte, brach er seine Bezie-
hung zu seiner Organisation ab und geht in Opposition zu dieser 
über. Im Jahre 1913 wurde Suphi im Rahmen einer Verhaftun-
gswelle gegen Oppositionelle nach der Ermordung des jungtürkisc-
hen Grosswesirs Mahmut Sevket Pascha zu 15 Jahren Exil in Sinop 
verurteilt. Von dort aus gelang ihm 1914 die Flucht nach Russland. 
Als das Osmanische Reich im Krieg war, wurde er als Kriegsgefan-
gener in den Ural verbannt. Im Häftlingslager machte er Bekan-
ntschaft mit den Bolschewiki und erlangte seine kommunistische 
Identität. Mit eine aus türkischen Kriegsgefangenen gebildeten 
“Roten Division” kämpfte Suphi an der Seite der Roten Armee im 
Bürgerkrieg.

Nach der Revolution im Jahre 1917, ging er nach Moskau. 1919 
nahm er am Kongress der Kommunistischen Internationale teil 
und gründete die erste türkischsprachige kommunistische Zeitung 
Yeni Dünya (Neue Welt).

Am 10. September 1920 wurde in Baku, mit der Teilnahme von 75 
aus der Türkei angereisten 

Delegierten, der erste und Allgemeine Kongress türkischer Kom-
munisten:innen einberufen. Auf dem Kongress vereinigten sich die 
kommunistischen Gruppen und gründeten die Kommunistische 
Partei der Türkei (TKP). Zum Vorsitzenden der TKP wurde Mustafa 
Suphi gewählt und zum Generalsekretär Ethem Nejat. Ziele dieser 
Organisation waren die nationale Befreiungsbewegung gegen den 
Imperialismus zu vertiefen. In diesem Zusammenhang sollten die 
Bedingungen und die Grundlage endgültige Ziele der Arbeiterk-
lasse, die Herrschaft der Werktätigen errichtet werden. Somit sind 
Suphi und seine Genossen:innen aufgebrochen um in Anatolien 
den Kampf zu führen.

In Kars wurden sie von dem Kommandanten der Ostfront, Kazım 
Karabekir in Empfang genommen und für lange Zeit dort aufge-
halten. Nach dem Befehl, sie nicht nach Ankara zu lassen, sind 
sie nach erschwertem, tagelangem Weg über Erzurum Bayburt 
Gümüşhane und Maçka in Trabzon angelangt. Jedoch wurden 
sie auf dem Weg von einer Massengruppe, die durch die Militär 
zum Gewalt aufgehetzt wurde, mit Steinen attackiert. So hoffte 
Karabekir, die kommunistische Delegation ohne Brüskierung der 
Sowjetregierung zu vertreiben.

In Jener Nacht zum 29.Januar 1921 wurden Suphi und 

seine 14 Genossen:innen in Trabzon ins Boot verfrachtet, der 
angeblich das Ziel Batum hatte. Suphis russische Ehefrau Maria 
war vor der Abfahrt des Schiffes von der Gruppe getrennt worden. 
Sie wurde von Yeahyas Bande versklavt, vergewaltigt und in den 
Tod getrieben. Vor der Küste von Trabzon oder Sürmene wurden 
sie von einem zweiten Boot, der von hinten kam, auf heimtückisc-
her Weise angegriffen. Sie wurden ermordet und gefesellt ins Meer 
geworfen.

Das Erbe von Suphi und seinen Genossen:innen ist die erste Fackel 
der kommunistischen Organisationen der Türkei. Aus diesem 
Anlass gedenken wir an Suphi, seine 14 Genossen:innen und Mer-
yem(Maria) Suphi. Um den historischen Werdegang verinnerlichen 
zu können, haben wir ein Auszug von der Dichter und Dramatiker 
Nazım Hikmet.

“Was guckst du denn andauernd?“
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IN GEDENKEN AN MUSTAFA SUPHI       UND SEINEN 14 GENOSSEN:INNEN
“Ob uns jemand verfolgt.“

“Wieso sollte uns jemand verfolgen?“

„Glaubst du, der Ayın-Pe weiß nicht, was sich in Bolu alles getan 
hat? Hör mir gut zu, Ahmet“, er sprach jetzt leiser.

„Mustafa Suphi und seine Leute sind umgebracht worden.“

„Wer war das-Mustafa Suphi?“

„Das war der Anführer der turkischen Bolschewiken.“

Wir kamen auf einen mit Föhren bewachsenen Hügel. Yusuf sagte:

„Mustafa Kemal hat die Männer aus Rußland hergeholt. Suphi war 
in Rußland gefangengenommen worden und hatte sich später von 
Bolschewiken angeschlossen. Bei ihm waren auch Leute aus Istan-
bul, die an einer Konferenz in Baku teilgenommen hatten.“

“Und weiter?“

“Sie erhielten die Einladung Mustafa Kemals und kamen an die 
Grenze. Dort hat sie Kazım Karabekir Pascha erwartet.“

Wir setzten uns unter die Föhren. Das Wetter war prachtvoll. Vom 
Schwarzen Meer her wehte ein frischer Wind.

„In Erzurum sind die Religionsfanatiker und ein Haufen Gesindel 
dazu gebracht worden, einen Verein -Zum Schutz der Heiligtü-
mer- zu gründen. Schon am Stadttor hat sich dieser Verein zum 
-Empfang- von Suphi und seinen Freunden zusammengerottet. Sie 
haben pfui geschrien und die Wagen Suphis mit Steinen beworfen. 
»Die machen aus unseren Moscheen Ställe«, haben sie gesch-
rien, »die reißen unseren Frauen den Schleier vom Gesicht«, »die 
zwingen uns, Hüte aufzusetzen!« Karabekir hat Suphi und seinen 
Genossen die Waffen abgenommen und sie dann nach Trabzon 
gebracht!“

Das Schwarze Meer erstreckt sich nach allen drei Richtungen ins 
Unendliche. Keine Rauchwolke von einem Schiff, kein Segel. „Hier 
wurden alle nachts in Değirmendere auf ein Motorboot verfrach-
tet. Das war am 28. Januar. Ein Schuft namens Yahya, der sonst 
auf die Motorboote aufpaßt, ein echtes Schwein, ein Mann von 
Topal Osman, hat dann, kaum war das Boot mit Suphi und seinen 
Leuten ein Stück aufs Meer hinausgefahren, ein paar Männer in 
ein anderes Boot geladen. Dieses Boot hat dann vor der Küste 
von Sürmene Suphis Boot gerammt. Fünfzehn Personen sollen in 
Suphis Boot gewesen sein. Darunter seine Frau, eine Russin. Der 
Kampf soll zwei Stunden gedauert haben. Plötzlich bekommt Suphi 
ein Gewehr in die Hand. In dem Augenblick aber, in dem er sc-
hießen will, setzt ihm eines von diesen Schweinen aus Trabzon, ein 
Kerl namens Faik, eine Pistole an den Nacken und drückt ab. Die 
anderen wurden erstochen oder erwürgt. Man band ihnen Steine 
und Eisenstücke an die Füße und warf sie ins Meer. Die russische 
Frau – sie soll sehr schön sein – wurde nach Trabzon gebracht. Sie 
ist in Yahyas Haus eingesperrt. Und jetzt befürchtet Ankara, daß 
auf diesen Vorfall hin noch einiges hier passieren könnte.“

“Ist in Trabzon jemand von den Unseren?“

„Ich weiß nicht. Der Ayın-Pe ist hier sehr stark.“

Das Schwarze Meer ist immer noch ruhig, glänzt und glitzert.

*********
“Und was hat Suphi mit seinen Leuten gesprochen? Haben sie an 
die Möglichkeit gedacht, getötet zu werden? Oder haben sie es 
geahnt? Und seit wann? Von dem Augenblick an, als man ihnen 
im Regierungsgebäude von Erzurum die Waffen abgenommen 
hatte? Oder haben sie erst Verdacht geschöpft, als ihre Wagen vor 
den Toren von Erzurum mit Steinen beworfen wurden? Und Kazım 
Karabekir 

Pascha, hat er sich innerlich gefreut, als er mit den Menschen 
redete, deren Tod er wie einen Feldzug vorbereitet hatte? Jetzt geht 
mir ein Licht auf: Der Pascha hat die armenischen Taschnaken 
ja nur mit Hilfe der Truppe besiegen können, die Suphi unter den 
in Rußland gefangenen Türken aufgestellt hatte! Diesen Sieg, mit 
dem er sich bis an sein Lebensende rühmen wird, verdankt er 
Suphi und seinen Freunden. Genau jenen Männer, die er jetzt nach 
Trabzon geschickt hat, um sie töten zu lassen!“

*********
Sie gehörten zu den klügsten Männern, die mein Volk jemals 
hervorgebracht hat. Mehr noch: Zu den tapfersten, türkischsten. 
Kaum jemand hat unsere Erde, die halbverhungerten Menschen, 
die sich, von Malaria ausgehöhlt, von Trahomen blind gemacht, in 
Fetzen gekleidet, mit kleinen, ausgezehrten Ochsen auf dieser Erde 
abrackern, dieses Volk, das vier Jahre lang an der Front, verlaust 
und verdreckt, sein Blut vergossen hat und jetzt an neuen, anderen 
Fronten al weiterkämpft-mehr geliebt als sie. Wer von uns hat an 
das Schöne, Gute, Hoffnungsvolle im Menschen mehr geglaubt als 
sie? Ich sehe Suphis Gesicht vor mir. Aber nur sein Gesicht, alles 
andere ist verschwommen. Von den anderen, die getötet werden 
sollten, sehe ich nur Brust, 

Hals und Rücken. Ihre Gesichter sind verschwommen. Und von den 
Mördern sehe ich Hände, Gewehre, Pistolen, Messer und Stricke. 
Ich sehe sogar, wie sich ihre Münder unter den Schnurrbärten 
verzerren. Ich sehe die Pistole dieses Schweines Faik aus Trabzon. 
Ich sehe auch Faiks Gesicht. Die Hakennase, das dunkle Gesicht 
und die Hand. Er drückt die Pistole in Suphis Nacken. Ich sehe, 
wie Suphi das Gewehr aus der Hand fällt. Suphi wird ins Wasser 
geworfen. Oder sie legen ihn vorher aufs Deck und binden ihm 
einen Stein an den Fuß. Erst werfen sie ihn ins Wasser und dann 
die anderen. Von diesen kenne ich nur einen mit Namen: Nejat, ein 
Lehrer aus Istanbul. Ob der Motor im Boot wohl stehengeblieben 
ist? Man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn bloße Hände, 
Hände, die das Töten nicht kennen, zwei Stunden lang mit Händen 
kämpfen, die das Töten sehr wohl kennen, und die Messer, Geweh-
re, Pistolen und Stricke halten.Ich Erkenne das Gesicht von Nejat 
aus Istanbul nicht, ich sehe nur seinen Hals und den Stein, den sie 
darum gebunden haben. Als sie Nejat ins Wasser geworfen haben, 
kann er noch am Leben gewesen sein, schwer verwundet. Ich sehe, 
wie am Ufer manchmal ein Licht aufblitzt. Ich sehe, wie sich die 
Willen öffnen und schließen. Fünfzehn Mal öffnen und schließen.

Quelle:

Nazım Hikmet- Die Romantiker

10



Die aktuelle Adresse der Marktkriege der imperialistischen 
Mächte ist der Ukraine. Genosse Lenin beschrieb folgendes:

“Gibt es in der kapitalistischen Ordnung einen anderen 
Weg als den Krieg, um die Ungleichheit zwischen der 
Entwicklung der Produktivkräfte und der Akkumulati-
on des Kapitals einerseits und der Teilung von Kolonien 
und Einflusssphären für das Finanzkapital andererseits 
aufzuheben?“

In der kapitalistischen Ordnung hat die wirtschaftliche Teilung 
der Märkte keine andere Wahl als den Krieg einzusetzen, um 
eigene Profite daraus zu erlangen. Aus diesem Grund lei-
det Ukraine heute unter der russischen Invasion. Derzeitige 
Marktkriege in der Ukraine dienen den Großmächten wie USA, 
Europa, China und Russland, denn dieser Krieg hat das Ziel, 
ihre Marktflächen ebenso 

ihre Güter und Kapital zu erweitern.

Das monopolistische Kapital der USA verliert heute in vielen 
Gebieten an Macht. 
Demnach versucht USA zusammen mit seinem eng verbün-
deten Großbritannien, die Rückeroberung und Plünderung 
dieser Gebiete. Trotz Russlands Expansion in Europa versucht 
die USA, seine Militärstützpunkte und Marktgebiete auf die an 
Russland angrenzenden Länder zu erweitern. Ebenso wurde 
gegen China Wirtschaftssanktionen eingesetzt. In Taiwan 
wurde ein Militärstützpunkt eingesetzt, um den chinesischen 
Marktraum einzuschränken. Andererseits versucht die USA, 
Energie- und viele Infrastrukturpartnerschaften mit Russland 
gegen Deutschland zu beenden und Deutschlands Expansion in 
den Märkten zu verhindern. Diese Widersprüche führen dazu, 
dass die Völker in der Ukraine noch mehr unterdrückt werden 
und in Konflikt geraten.

Der Imperialismus vertieft die Armut in der Welt. Sie führt Krie-
ge ein und zwingt somit die Menschen, mit der Hoffnung auf 
ein besseres Leben, zum Auswandern, erschafft Flüchtlinge und 
setzt somit schmutzige Flüchtlingspolitik in die Welt, welcher zu 
Verspaltung innerhalb der Gesellschaft führt. Der Imperialis-
mus und der Kapitalismus zerstört die Natur und bringt die 

Lebewesen zum Aussterben. Das von Kapitalismus kreierter 
Zustand und dem gegenüber resultierender Indiskretion, wird 
von Tag zu Tag aufgelöst.

Die Widersprüche in dem gegenwärtigen System verschärft sich 
zunehmend. Dagegen ist es unsere Aufgabe als die Jugend sich 
gegen zu positionieren. Deutschlands Waffenexporte fördert 
Kriege. Die Geldwäscherei von Schmuggler, Folterer und Kriegs-
verbrecher mit den Schweizer Banken und mit der Deutschen 
Bank, der Versuch Balkanländer zu dominieren, um Profite aus 
billigen Arbeitskräften zu gewinnen, sowie die Ausbeutung von 
Algerien, Libyen und afrikanischer Länder durch Frankreich 
sind einige Widersprüche in Europa.

Andererseits versucht der EU-USA-Imperialismus, die Psycho-
logie des Kalten Krieges, die er in der Vergangenheit über die 
Jugend in Russland geschaffen hat, erneut in die Gegenwart 
zu setzen. Die Scheindemokratien der Westmächte und die 
sich vertiefende Verarmung verschärfen die Widersprüche der 
Völker gegen den Kapitalismus und um ihr eigenes Souverä-
nitätsverständnis zu verwirklichen, versuchen sie die Menschen 
gegeneinander auszuspielen, indem sie Russland und China als 
Feinde darstellen. Daher versuchen sie heute in ihrer Schein 

sozialdemokratischen Regierung, die Jugend und die Arbei-
ter:innenklasse einzuschüchtern.  Während der Kapitalismus 
in eine tiefe wirtschaftliche und politische Krise fällt, zieht er 
die Völker in die Kriege.  Es ist die Kriegsangst, die der Jugend 
auferlegt werden soll. Die Besetzung der Ukraine durch das im-
perialistische Russland, ist die Rückspiegelung dieses Systems.

Gegen diese Situation müssen wir, als die Jugend, imperia-
listischen Marktkriegen entgegentreten, ungerechte Kriege in 
allen Bereichen, in denen wir uns befinden, aufdecken und 
eine Revolte gegen dieses System der Ausbeutung organisieren. 
Solange es den Monopolkapitalismus bzw. den Imperialismus 
gibt, werden Kriege ausbrechen.

Nieder mit der NATO, dem USA- und dem russischen 
Imperialismus. Es lebe der Sozialismus!

KÄMPFEN WIR ALS JUGEND                        
INVASION IN 

GEGEN DIE IMPERIALISTISCHE  
DER UKRAINE!
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Ibrahim Kaypakkaya, Mitbegründer der maoistischen Bewe-
gung in der Türkei wurde, heute vor 49 Jahren, im Alter von 
24 Jahren, im Gefängnis zu Tode gefoltert – noch vor einer Ve-
rurteilung. Seine Leiche wurde zerstückelt und seinem Vater in 
einem Müllsack vor die Füße geworfen. Seither ist er eine Ikone 
und Identifikationsfigur für den revolutionären Kampf gegen 
Unterdrückung, Ausbeutung und Faschismus. 

Diejenigen, die ihn ermordeten, knieten in Wirklichkeit vor 
seinen politischen Ideen und seiner ideologischen Haltung. 
Er wurde nicht nur gefoltert, um an die organisatorischen 
Geheimnisse der Partei zu gelangen. Es war eine Abrechnung 
zwischen den unterdrückten und ausgebeuteten Völkern der 
Türkei-Nordkurdistan und dem Dilemma, ob sie den Kampf, 
für den von Revolution und Sozialismus in die Knie zwingen 
sollten oder nicht. Der türkische Geheimdienst (MIT) schrieb 
in einem Bericht folgendes: ‘‘Die Ideen von Ibrahim Kay-
pakkaya sind derzeit die gefährlichsten im kommunis-
tischen Kampf in der Türkei. Wir können sagen, dass 
der revolutionäre Kommunismus ohne Zögern auf die 
Türkei angewendet wird, wegen der Ansichten, die er 
in seinen Schriften präsentierte, und der Kampfmetho-
den, die er ins Auge fasste.“ Diese heuchlerische Haltung 
des faschistischen türkischen Staates hält bis heute noch an. 
Denn Ibrahim Kaypakkaya war die Stimme der unterdrückten 
Bauer:innen und Arbeiter:innen. Seine Analysen über die Klas-
sengesellschaften in der Türkei gaben der kommunistischen 
Bewegung einen neuen Blickwinkel. Er distanzierte sich von 
revisionistischen und opportunistischen Haltungen, welche in 
den linken Fraktionen nicht auszuschließen war. Er setzte sich 
für Minderheitsbevölkerungen ein und verteidigte das Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen. Zudem kritisierte er stark den 
Kemalismus, entlarvte sein faschistischer, nationalistischer und 
chauvinistischer Charakter. ‘‘Die Teilung Kurdistans unter 

Missachtung seines Rechts auf Selbstbestimmung ist 
eine historische Ungerechtigkeit“ schrieb Kaypakkaya in 
seine Werke.

Kaypakkaya´s ideologisch-politische Haltung und sein Be-
harren auf dem ideologischen Kampf ist ein revolutionäres 
Vermächtnis, das heute sorgfältig betrachtet und gelernt 
werden muss. Kaypakkaya konzentrierte sich auf den politisc-
hen Machtkampf der unterdrückten Völker und ausgebeuteten 
Klassen und hisste entgegen den faschistischen Regimen die 
kommunistische Flagge. Seine Ideen und Einstellungen kristal-
lisierte sich nicht von engen Gruppeninteressen, kleinbürgerli-
chen Ambitionen und Karrieren heraus, sondern wurden von 
den Erfordernissen des revolutionären Krieges verkörpert.

Der 18. Mai ist ein Symbol des revolutionären Kampfes. Es ist 
unsere Pflicht und Verantwortung, an Ibrahim Kaypakkaya 
und an seine Ideologie zu gedenken. Denn gedenken heißt, den 
Kampf gegen Kapitalismus und Antikommunismus weiterzu-
führen.

Kaypakkaya heißt Widerstand!

Ob Türkei-Nordkurdistan oder Europa, 
Ibrahim Kaypakkaya lebt in unserem 
Kampf weiter!

Kein Vergessen Kein Vergeben!

DER KOMMUNISTISCHE WEGWEISER IBRAHIM KAYPAKKAYA 
LEBT IN UNSEREM KAMPF WEITER!
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1. FARKINDALIK BİLİNCİNİN KISA TARİHÇESİ

“İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli 
değildir;
doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir.”
Goethe

İnsanın özgür düşüncesinin gelişmesi ve ekonomik, siyasal, 
teknolojik vb. çok yönlü ilerlemesinde genel kabul edilmiş 
“doğrulara” itiraz ve keşfetme arayışlarının belirleyici pozitif 
etkisi olmuştur. Bu süreç elbette oldukça sancılı ve tek tek 
bireyler için çoğu zaman ağır bedeller karşılığında ilerlemiştir. 
Okuma yazma ve mevcut yazılı kaynaklara ulaşma hakkı yakın 
bir zamana kadar din ve egemen sınıfların denetiminde olan 
imtiyazlardır. Bundan dolayıdır ki bilim ve felsefe alanındaki 
ileri atılımların altına imza atan tek tek bireylerin ezici kesi-
mi ruhban ya da soylular sınıfına mensuptular. Buna karşın 
egemen bilgiden farklı gerçeklikler ortaya koydukları ya da 
onun otoritesini sarsacak, zayıflatacak sonuçlara ulaşmaları 
durumunda şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, parçası olduk-
ları egemen sınıfların hedefi olmak bu kişilerin ortak kaderi 
olmuştur. Bundan dolayıdır ki cesaret ve doğruların arkasında 
durma, en az gerçeği bulma konusundaki bilimsel disiplin 
kadar önemli olmuştur. 

Kuşkucu bir filozof olan Michel de Montaigne bunu şöyle ifade 
ediyordu: “Gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildi-
ğim kadar söylüyorum, yaşlandıkça biraz daha fazlası-
nı, göze alabiliyorum.” Kendinden önceki pek çok filozof ve 
bilim insanının egemen sınıfların hedefi olması sonrası ölüme 
kadar uzanan makus kaderi onun kaygılarında çok da haksız 
olmadığını kanıtlar nitelikteydi. İlkçağ filozof ve matematikçi-
lerinden Pitogoras’ın (Pisagor) “evren sayılarla açıklanabilir” 
şeklinde özetlenebilecek çalışmaları ve nihai olarak “Dünyanın 
güneş etrafında döndüğü” belirlemesi ardından ülkesi Yunanis-
tan’ı terk etmeye mecbur bırakılıyordu. Sonrasında çalışmaları-

na devam ettiği İtalya’da açmış olduğu okulun kundaklanması 
ile yaşamını yitiriyordu. M.S 400 yılında yaşayan Astronomi ve 
felsefi çalışmaları ile bilinen “İnanmadan önce SORGULA” 
sözü günümüze kadar hala geçerliliğini koruyan İskenderiyeli 
bilim insanı Hypatia’ da benzer şekilde o dönem için birbirleri 
ile kıyasıya çatışan Pagan, Hristiyan ve Yahudi gericiler ile siya-
si iktidarın hedefi oluyor ve katlediliyordu. Hepsinin birleştiği 
ortak nokta ise “Din düşmanı bir kadın, sağda solda bilim 
öğreterek insanları zehirliyordu.” Açlık ve yoksulluk altın-
da ezilen insanlara, bunun sebebinin birilerinin onlarının ürün 
ve emeklerini gasp etmesi değil, ilahi gücün bir takdiri olduğu 
inancı üzerinden ve askeri zor ile otorite kuran ruhban ve soy-
lular için bu otoriteyi tartışmaya açan her fikir tehlikeliydi. Aynı 
gericilik orta çağda daha da koyulaşarak devam etti.

Orta çağ kilise ve siyasal otoritesinin resmî ideolojisi olan 
Skolastik düşünce özetle şöyle diyordu: “Bilimsel araştırma-
lar ve bilimsel gerçekler Kilise ya da İncil karşısında 
hiçbir önem taşımaz, tanınan tek gerçek vardır ve o da 
kilisenin ve buna bağlı olarak incilin gerçeğidir.” Elbette 
böylesi bir siyasal atmosfer içerisinde bilim, sanat ve felsefi 
gelişim neredeyse durma noktasındaydı. Bugün ismi uzayda-
ki keşif uydularına verilen ve Vatikan’ın 359 yıl sonra resmi 
olarak özür dilediği Galileo kendi döneminde “Dünya dönüyor” 
dediği için kafirlikle suçlanarak ölüm cezası istemiyle yargı-
lanıyordu. Galileo ancak düşüncelerinden geri atım atarak 
hayatını kurtarabilmiş olsa da o dönemde güneş merkezli, 
yuvarlak ve kendi etrafında dönen dünya hipotezini savunan 
pek çok bilim adamı onun kadar şanslı olamamıştı. İtalyan ra-
hip, filozof ve gökbilimci Giordana Bruno’ da Galileo ile benzer 
fikirlerinden dolayı kilisenin hedefi olmuş hayatını korumak 
için pek çok ülke değiştirmiş olsa da nihai olarak yakalanmış 
ve yakılarak öldürülmüştü. Bruno’ ya ait şu sözler bugün hala 
güncel: “Gördüğüm bir gerçeği gizlemekten hoşlanmam 
ve bunu açıkça ifade etmekten de korkmam. Aydınlığın 
ve karanlığın arasındaki, cehalet ve bilim arasındaki 
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mücadeleye gittiğim her yerde katıldım. Bu nedenle 
her yerde güçlükler yaşadım ve cehaletin mimarları 
olan akademisyenler ile birlikte kalın kafalı insanların 
nefretinde bir hedef olarak yaşadım.”

İncil’deki yaratılış efsanesini ispat etmek için çıkmış olduğu beş 
yıllık yolculukta doğaya ilişkin görüşleri değişmeye başlayan 
ve bugün Biyoloji biliminin temellerini atan Teoloji öğrencisi 
Charles Darwin düşüncelerindeki değişimi şöyle ifade ediyordu: 
“Kendimi her şeye gücü yeten ve yarattıklarını çok se-
ven bir Tanrı’nın, parazittik eşekarılarının canlı tırtılla-
rın bedenlerine yerleştirdikleri larvalarını özenle tasar-
ladığına inandıramıyorum”. Bu yolculuk sonunda yazmış 
olduğu ve evrim teorisinin çıkış noktası olan Türlerin Kökeni 
eseri sonrası Darwin dönemin kilise ve siyasi otoriteleri tara-
fından sistematik bir şekilde itibarsızlaştırılıyordu. Darwin’in 
görüşleri ölümünden elli yıl sonra bilim çevreleri tarafından 
kabul görüyordu. Tarih boyunca tek tek bireyler özgülünde ör-
neklerle gözlemlenen bilginin ve gerçeğin egemenlerin çıkarına 
uygun şekilde gelişimine izin verilmesi, bilimsel kuşkucu bir me-
todun bilgi edinmedeki önemini ortaya koymaktadır. Bundan 
dolaydır ki, bilginin dolaşım hızının inanılmaz boyuta ulaştığı 
günümüzde, kirli bilginin karanlığında boğulmaya çalışılan 
gerçeğe tesadüfen erişmek söz konusu olamaz.

2. BASİT TAŞ ALET YAPIMINDAN KAPİTALİZME UZANAN 
YOLUN KISA ÖZETİ
İnsan toplulukları içerisinde sınıf farklılaşmalarının ortaya çık-
ması, devletleşme ve karmaşık hiyerarşik ilişkilenmeler modern 
insan olarak tanımlanan Homo Sapiens’ in yerküre üzerindeki 
macerasının ortalama %5’lik bir kısmına denk düşmektedir. 
Özel mülkiyete dayalı ekonomik modellerin hâkim olduğu bu 
dönem dışındaki uzun bir dönem boyunca insan toplulukları 
servet birikimi ya da, av-ürün fazlasına yol açacak bir gelişmiş-
likten yoksun yaşamaktaydı. Taş aletlerin yapımı ile değişmeye 
başlayan bu durum ateşin kontrol altına alınıp kullanılmaya 

başlanmasıyla insan topluluklarının yaşamında ileri doğru 
büyük bir sıçrama yarattı. Artık büyük hayvanları avlayabili-
yor, soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunabiliyor ve zayıf bir 
etobur olarak sindirmekte zorlandıkları eti ateşte pişirerek tü-
ketebiliyorlardı. Topluluklar içerisinde iddia edilen fiziksel güç 
farkından dolayı kadınlar avcılığın içerisinde az bulunurdu ve 
kadınların doğurganlıktan kaynaklı ırkın geleceği için tehlikeli 
göründüğünden avcılık işlerini çoğunlukla erkek, bunların pişi-
rilmesi ve barınak alanlarının korunmasının kadın üzerinden 
örgütlenmeye başlaması ile; toplumsal iş bölümü, hiyerarşi ve 
sınıflaşmaya giden yolun ilk adımı da atılmış oluyordu.

Taş aletlerden sonra maden ve metal kullanımı konusunda 
yaşanan ilerlemeler ve nihai olarak tarım devriminin gerçekleş-
mesi ile insan toplulukları tüketebileceğinden çok fazla ürüne 
sahip olmaya başlamıştı. Bu ürün üzerinden kurulan otorite 
devletleşmeye giden yolunda başlangıcıydı. Göçebe hayat artık 
bazı yerlerde sona ermiş özellikle Nil, Fırat, Dicle gibi nehir 
kenarlarında ilk devletler ortaya çıkmıştı. Bu ilk devletlerin 
kendilerinden daha zayıf insan topluluklarını tarımsal üretim 
için köleleştirmesi ile insanlığın can köleliği üzerinden sömü-
rüldüğü yeni bir ekonomik model “Köleci Ekonomi” yaygın-
laşmaya başlıyordu. Kölecilik sonrası çalışmadan yaşayan 
köle sahipleri yani “Soylular sınıfının” bazı bireyleri felsefe, 
astronomi, matematik gibi alanlarda gelişme sağlayabilecek 
olanaklara sahip olabilmiştir. İnsanlığın kendi dışındaki doğa 
ve evreni gözlemlemesi ile yakaladığı düşünsel sıçramaya 
paralel; tahıl, yağ ve şarap, metal araçlar üzerinden ticaretin 
hızla gelişmesi artık yetersiz kalan trampa (değiş-tokuş) yerine 
alternatif yolları (para kullanımı) aramayı zorunlu kılarken 
diğer yandan ticaretin denetimi konusundaki ihtiyaç ise yazı ve 
sayıların ilişkin sistemlerin yaratılmasını beraberinde getiriyor-
du.

Günümüze kadar kalıntıları devam eden Köleci ekonomi, köle 
isyanları ile ciddi darbeler almış ve artık verimli bir ekonomik 
model olmaktan çıkmıştır. Pek çok köleci devlet dev genişle-
meler sonrasında çökmüş ve bu süreç insanın bir üretim aracı 
olarak kullanımı yani kölelik yerine, insanın “özgür” olduğu 
ama ekseriyetle toprak mülkiyetinin eski köle sahiplerine ait 
“Feodal ekonomik” modele ebelik etmiştir. Can köleliği 
yerini artık toprak köleliğine bırakmıştır. İnsan toplulukları 
yaşamak için tarımsal üretime bağımlı hale gelmiş ama bunun 
için ihtiyacı olan toprak mülkiyeti ise sadece soylular sınıfına 
ait olduğundan ya da “özgür” insanların yaşamını devam 
ettirebileceğinden çok daha az toprağı olduğu için soyluların 
arazisinden, üründen yaşayabileceği kadar bir pay karşılığında 
çalışmaya başlamıştır. Bu ekonomik model dünyanın doğusun-
da tüm toprakların devlete yani saltanata ait olduğu bir biçim 
üzerinden gelişirken batı da soylular; (dük, kont, marki vb.) 
soylular ve eşitler arasında birincinin kral olduğu bir model 
üzerinden yaşama geçirilmiştir.

Bu durum doğuda ticaretin üzerindeki devlet denetiminden 
kaynaklı sürekli denetim altında tutulmasını batı da ise lokal 
idareler yani derebeylerin vergi politikası ile baskılanmasını 
beraberinde getirmiştir. Bu çelişme tüccarlar (burjuvazi) ile 
feodaller arasındaki çatışmayı zamanla uzlaşmaz bir şekilde 
keskinleştirmiştir. Ticaret ve meta üretimine dayalı ücret karşı-
lığı emek sömürüsü üzerinden zenginleşen ekonomik modelin 
temsilcisi burjuvazi, feodal derebeylerin sömürüsü altında 
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ezilen milyonlarca köylünün öfkesini de kendi arkasında alarak 
“burjuva devrimler” çağını başlatmıştır.

Burjuvalar sınıfı, feodal devletleri bir bir alaşağı ederek ulus 
devlet modeline dayalı kapitalist üretim ilişkilerinin baskın 
olduğu yeni bir döneme geçmişlerdir. Bu dönemde milyon-
larca köylü, kapitalistler için fabrikalarda bir ürün ya da 
hizmet üretme karşılığında ücret alarak yaşamaya başlamış 
ve işçi sınıfına dönüşmüşlerdir. İşçilerin emek gaspı üzerinden 
sömürüldüğü bu yeni sistem de kendinden önceki modellerden 
öz itibariyle farksızdı. Toprağın temel üretim aracı olduğu eski 
sistemin yerini alan bu yeni sistemde yeni üretim araçlarının 
(makinaların) mülkiyetini kendi denetiminde tutan burjuvazi 
ortaya çıkan değerden aslan payını alırken geri kalan işçilerin 
payına bazen hayatta kalacak kadar bile ücret düşmüyordu.

Üretimin makinalaşması muazzam bir ürün fazlasını ve 
dolayısıyla bu ürünlerin satılacağı pazarlar ve bu ürünler için 
gereken ham madde ihtiyacının karşılanacağı alanların de-
netimi konusunda Kapitalist devletler arasındaki çelişmeyi 
keskinleştirdi. Sadece daha fazla kar için plansız ve sınırsız bir 
şekilde üreten kapitalist ekonomik model bir yandan gezege-
nin tüm doğal kaynaklarını kendi sömürgesi gibi talan ederek 
küresel bir yıkıma yol açarken diğer yandan zenginle yoksul 
arasındaki uçurumu tarihte hiç olmadığı kadar genişletmiş-
tir. Hızla geçirilen ve pazar savaşları ile milyonlarca insanın 
yaşamına mal olan kapitalizm, sınırları ve sınıfları kaldırmayı 
amaçlayan ve bunun için öncelikle tüm üretim araçları üze-
rindeki tüm özel mülkiyeti kaldıran, çevre ve insanın doğasına 
uygun planlı üretime dayalı bir ekonomiyi esas alan sosyalist 
model ile aşılmıştır.

Elbette kapitalizm elinde bulundurduğu büyük servet ile kendi 
iktidarını askeri ve siyasi pek çok araç ile hala hâkim ekonomik 
modeldir. Ama bu hakimiyet onun eskimiş ve gerici bir üretim 
biçimini temsil ettiği gerçekliğini değiştirmemektedir. Kendin-
den önceki tüm eskiyen modeller olarak nihai olarak yeni ve 
ileri sınıfın yani işçi sınıfının örgütlü eylemi ile tasfiye edilecek-
tir. Bundan dolaydır ki içinde bulunduğumuz çağ artık 
Emperyalizme (Tekelci kapitalizm) karşı Proleter (İşçi 
sınıfı) devrimler çağıdır.

3. GENÇLİĞİN DEVRİMCİ MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ
Gençlik dinamik yapısı ve yeniliklere açık olması nedeniyle 
egemenler tarafından bir yanıyla kontrol altında tutulması ge-

reken bir risk faktörü olarak görülürken diğer yanıyla da; resmî 
ideoloji (milliyetçilik, dini fanatizm) ile manipüle edilerek işlev-
sel bir şekilde rakiplere ve ezilenlere karşı kullanılması gereken 
operasyonel güç (ordu, polis, sivil faşist örgütlenmeler) ve diri 
bir katman olarak görülmüştür. Kapitalizmle birlikte şehirlerde 
yoğunlaşmaya başlayan nüfus gençlik içinde farklı bir aşamayı 
ifade ediyordu. Karmaşık üretim süreçleri ve makinalar için 
eğitimli iş gücüne ihtiyacı olan kapitalizm eğitim ve öğretimi 
yaygın hale getirip kitlesel bir öğrenci gençlik gerçekliğine se-
bep olmuştur. Özellikle 20.yy’ın ortalarında dünya da yükselen 
Sosyalizm ve Ulusal Kurtuluş mücadeleleri üniversiteli gençlik 
arasındaki politikleşmeyi tetiklemiş ve 68 Öğrenci Hareketleri-
nin startını vermiştir.

Vietnam, Küba, Çin’de art arda yükselen devrimler ve kültür 
devrimleri tüm dünya da sosyalizmin popülaritesini arttırmış 
20 yıl arayla iki dünya savaşına ve milyonlarca insanın ölümü-
ne şehirlerin yerle bir edilmesine yol açan emperyalist devlet-
lere karşı büyüyen öfke kitlesel halk hareketlerine dönüşmüş-
tür. Bu halk hareketleri içerisinde yarı-aydın karaktere sahip 
üniversiteli gençlik hızla sivrilmiş ve dünyanın pek çok yerinden 
militanlık ve önderlik misyonu ile öne çıkmıştır. Türkiye, 
Kuzey Kürdistan coğrafyasında da Deniz Gezmiş, Mahir 
Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan o dö-
nemlerde üniversite kampüslerinden gerilla savaşına 
uzanan bir mücadelenin ilk teorisyenleri ve uygulayıcı-
ları olmuşlardır.

Gençlik farklı sınıf kökenlerinden gelen bireylerin oluşturduğu 
bir katmanı ifade eder, elbette bu ona sınıflar üstü bir karakter 
vermez. Gençlik hareketlerinin ana gövdesi genel olarak küçük 
burjuva sınıf özelliği taşır. Bu sınıfsal alt yapı gençliği özelde 
dünyayı tanıma ve anlama noktasında avantajlara sahip öğ-
renci gençliği, işçi sınıfının kavgasına yani sosyalizm saflarına 
yaklaştırır. İçinde bulunduğumuz dönemde farklı ekoloji, 
lgbti+, kadın vb. farklı sebeplerle organize olan gençlik 
hareketlerinin kısa bir süre sonra anti-kapitalist bir 
aşamaya varması bundan dolayı tesadüfi değildir. Doğa-
sı gereği itiraz eden ve sorgulayan gençliğin varacağı ilk aşama 
mevcut sistemi yadsımaktır, ama bu tek başına bir alternatife 
sahip olmadan dünyayı değiştirmek için yeterli değildir. Ör-
gütlü ya da örgütsüz gençliğin sistem eleştirisi duruşu-
nun, sistem değiştiricisi noktasına taşınması komünist 
gençliğin ana siyasetidir.
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Toplumsal hareketler niceliğinden bağımsız olarak küçük ve 
etkisiz görünseler dahi tarihsel ve toplumsal haklılıklarının ver-
diği güçle tüm taşları yerinden oynatabilecek bir domino etkisi 
yaratma potansiyeline sahiptirler. Elbette böylesi bir reaksiyon 
kendiliğinden ve dağınık güçlerle gerçekleşemez. Domino etki-
sini öngören ve yaşama geçirmede sokak hareketlerinin önce 
parçası sonra önderliğini tecrübe eden bir yapının bu konuda 
fırsatları kollayan siyaseti belirleyici önemdedir. Sosyalizm 
hedefine kitlenmiş bir gençlik ise politik arenada oynayacağı 
aktif rol ile kapitalizmin kaçınılmaz krizlerini derinleştirme ve 
bu krizleri ezilenlerin sırtına yeni yükler koyarak aşma siyaseti-
ni tıkamak için önemli bir misyona sahibidir.

Devletler gençliğin bu potansiyelini, milliyetçilik, dinci fana-
tizm, kutsal aile, gerici eğitim, gelecek kaygısı, zorunlu askerlik 
vb. pek çok araçla ile tam bir cendere altına almıştır. Kâr ve 
sömürü merkezli kapitalizminin insan ve gezegenin 
doğasına karşıt yapısı tüm canlıların yaşam alanlarını 
hücrelerine kadar derinlemesine tahrip etmektedir. 
Kapitalizm rasyonel olmadığı gibi sürdürülebilir bir gerçeklik-
te değildir. Pandemi ile bir kez daha gördük ki, milyonlarca 
insanın yaşamını yitirdiği (ve esasen kapitalizmin vahşi yaşam 
alanlarını talanı ile insan toplulukları ile normal koşullarda 
teması olmayan canlıların yan yana gelmesinden kaynaklı 
hastalığın) Covid virüsünün aşı ya da patent hakları “para kay-
bederiz” gerekçesi ile yoksul ülkelerle paylaşılmamaktadır. Kar 
dışında hiçbir önceli olmayan kapitalizme karşı gençlik sos-
yalizm alternatifi ve örgütlü bir mücadele ile güçlü bir barikat 
kurabilir. SYM bu barikatın öznesi ve kendimizi değiştirirken 
dünyayı da değiştirmenin bir militanı olma iddiası ile sizleri 
birlikte mücadeleye çağırıyor.

4. SYM-TARİHÇESİ
Kuruluşu 1989/1990 yıllarına dayanan Sosyalist Gençlik 
Hareketi, 1980 darbesi sonrası Türkiye – Kuzey Kürdistan dan 
Avrupa’ya göç eden göçmenler tarafından kuruldu. İlk çıkışını 
“Yeni demokratik gençlik (YDG)” olarak ilan eden gençlik 
kurumu, daha sonraki yıllar da “Demokratik Gençlik Hare-
keti (DGH)”, kendisini göçmen örgütü olarak tanımlayan ve 
Türkiye’ye yönelik siyaset izleyen bir oluşumdu. Mücadelenin 
ilerleyen yıllarında Avrupa’da doğup büyüyen gençlerinde 
kuruma katılmasıyla birlikte değişim sürecine giren örgüt artık 
yaşadığı coğrafyaya yönelik siyaset yapıyor, buradaki ırkçılık ve 
eşitsizlik vb. çelişkileri tanıyor, üniversitelerde, işçilerin yanında 
ve her türlü yaşam alanlarında direnişin parçası olmaktay-
dı. Bu Enternasyonalizm ve Dünya Devrim bakış açısı 
gereği bir zorunluluktu. Bu süreçte Türkiye-Kuzey Kürdistan 
da faaliyet gösteren kardeş kurumu ile birlikte taşıdığı “De-
mokratik Gençlik Hareketi (DHG)” ismi, “Avrupa Demokra-
tik Gençlik Hareketi (ADGH) olarak değiştirildi. 2000’li 
yıllardan sonra ADGH Almanya, İsviçre, Fransa ve Avusturya 
da örgütlendi. Enternasyonalizm savunucuları olarak Tür-
kiye-Kuzey Kürdistan da ki gelişmelerin ve mücadelesinin 
parçası olmaktan vazgeçmedi ve örgütlü bulunduğu ülkelerde 
de emperyalist-kapitalist gericiliğe karşı mücadele yürüttü. 
Son olarak 21. Kurultay da tekrar bir isim değişikliğine gidildi 
ve “Socialist Youth Movement (SYM); Sosyalist Gençlik 
Hareketi” adına sahip oldu.

5. BİZ KİMİZ?
SYM kendisini sosyalist bir gençlik kurumu olarak tanımlar 
ve Almanya, İsviçre Fransa ve Avusturya da faaliyet gösterir. 
Sınıf mücadelesine bağlı kalarak tüm ezilen sınıfların 
ve gençliğinin saflarında yer alarak, nihai hedefimiz 
Komünizme ulaşmak için bilimsel sosyalizmi inşa 
etmek ve bu ışıkta kitleleri örgütlemek başlıca hedefle-
rimiz arasında yer alır. Başta kendimiz olmak üzere kitleleri 
politikleştirmek, eleştiri ve özeleştiri ile çizgimizi geliştirmek 
nihai hedefimize giden yolun temel taşlarını oluşturur. Teori 
olmadan pratik olamaz; sadece pratik uygulamak uzun soluklu 
bir çözüm olamaz ve yetersiz kalacaktır. Mevcut kapitalist 
sistemin yarattığı tahribatları doğru tespit edebilmek ve genç 
yığınların çelişkilerini kavramak için ideolojik eğitim şart. SYM, 
bulunduğu coğrafyada yaşayan, başta işçi sınıfından 
olmak üzere, çeşitli ulus ve azınlık halklara, farklı sınıf 
ve tabakalara mensup, öğrenci, işsiz ve göçmen genç-
liğin politik kitle örgütü olarak ezilen sınıf gençliğinin 
haklı- meşru isyanını örgütler. SYM, faaliyet alanlarında, 
ortak düşmana karşı birlikte yürüdüğü anti-emperyalist, 
anti-kapitalist ve anti- faşist gençlik örgütlülükleriyle politik 
birliktelikler kurar ve Politik nesnelliğini koruyan eylem birlikte-
liklerini savunur. Gençlere ulaşmak için kitle çalışması yürütür 
ve bunun için sınıf savaşının en keskin hissedilen ve göçmen-
lerin yoğun olarak yaşadığı Gettolar da özel çalışma yürütür. 
Emperyalist-Kapitalist sistemi tarafından eğitimin sermaye 
merkezli yürütülmesine karşı çıkar; Üniversitelerde ve Okullar 
da öğrencilerle buna karşı mücadele yürütür.

Kapitalist sistemde en çok zarar gören kesim içerisinde 
kadınlar da yer alır, çünkü kapitalist sistem özünde 
patriarkal bir sistemdir. Kadınlar sistematik olarak şid-
dete ve cinsel sömürüye maruz kalmakta. Sadece kadın 
cinsiyetine sahip oldukları için her yıl dünya çapında binlerce 
kadın erkekler tarafından katledilir. Bu tekil sorun olarak görü-
lemez, politik cinayettir. Buna bağlı olarak özelikle kadınların 
örgütlü mücadeleye katılması büyük önem taşır. SYM; ataerkil 
toplumun sonucu olarak ortaya çıkan cinsiyet ayrımcılığına 
karşı çıkar. ‘Kadın/ LGBTİ sorunu’ olarak ifade edilen mese-
leyi ‘cinsler arası eşitsizlik sorunu’ olarak görür ve toplumsal 
kurtuluşun, “cins bilinçli sınıf mücadelesi, sınıf bilinçli 
cins mücadelesi” perspektifinden geçtiğini savunur. Genç-
lik içerisinde hâkim olan erk-ek egemen düşünce ve bunun 
yansıması olan pratiklere karşı mücadele yürütür. Toplumun 
genelinde ve gençlik saflarında LGBTİ’lere (Lezbiyen, Gey, Bisek-
süel, Trans, İnterseks) karşı geliştirilen her türlü heteroseksist, 
heteronormatif algı ve bunun yansıması olan fiziksel cinsel, 
ekonomik, psikolojik vb. şiddet, inkâr etme ve ötekileştirme gibi 
küçümseyici aşağılayıcı vb. tutumların hepsini mevcut üretim 
ilişkilerinden bağımsız görmeyerek karşı çıkar. Bu temelde 
LGBTİ’lerin, diğer cinsiyet kimlikleriyle (kadın-erkek) tam hak 
eşitliğini savunur ve örgütlenmelerinin destekçisi olur.

6. HEDEFLERİMİZ
SYM sınıf mücadelesini merkezine alan, ekonomik-sosyal ve 
diğer sorunlara, sınıf mücadelesi merceğinden bakan bir 
çalışma yürütür. Kapitalizme karşı devrimci mücadeleyi 
yükseltir. Irkçılık, sosyal eşitsizlik, ötekileştirmek ve her türlü 
ayrımcılığa karşı mücadele eder. Patriarkale karşı ve ekonomi, 
toplum ve siyasetteki yapılanmasına karşı mücadele eder. 
Kadın mücadelesini yükseltir. Kapitalizmi devirmeye ve 
sosyalizmi kurmaya amaçlar.
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28 Ocağını 29’a bağlayan gece Suphi ve yoldaşları Karadeniz’de TC’ nin 
kanlı tarihine ilk cemre oldular. 101 yıl önce Komünist kıyımını ger-
çekleştiren Kemalist Ankara hükümetiydi. Bugün hala cadı avı misali 
15’lerin yolundan giden Bolşevikleri aynı cendere ye mahkum ederken; 
Ezilen halkların mücadelesi de direnerek devam ediyor. Ve ölümsüz-
leşen yoldaşlarımızın tarihsel mirasının izinden adımlarımızı atarken, 
onları mücadelemiz de yaşatacağız.

”TKP’nin yoldaşlarıyla birlikte katledilen ilk Merkez Komitesi Başkanı 
Mustafa Suphi,1882’de Giresun’da doğdu. Babası Ali Rıza Bey, çeşitli 
illerde valilik görevleri üstlenmiş üst düzey bir Osmanlı bürokratıydı. 
Suphi yüksek öğrenim için Fransa’ya gitti. Burada Jön Türklerle tanıştı, 
gazetelerde yazılar yazdı. Paris’teki siyasal bilimler öğrenimini 1910’da 
tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü, gazeteci ve öğretmen olarak 
çalıştı. Bu arada önce İttihat ve Terakki Partisi içinde yer aldı. 1912’den 
sonra da ”Pantürkizmi“ savunan Milli Meşrutiyet Fırkası’na katıldı. 
1913’de Mahmut Şevket Paşa’ya yönelik suikasttan sonra ittihatçıların 
başlattığı muhaliflere yönelik baskılar sonucu partinin önde gelenleriy-
le birlikte Sinop’a sürgüne yollandı.

1914’te oradan Kırım’a kaçtı. Daha sonra Bakü ve Batum’a gitti. 
Osmanlı İmparatorluğu da savaşa girince düşman ülkenin tebaası 
olduğu için tutuklandı ve esir kampına gönderildi. Urallardaki kapta 
Marksist fikirlerle tanıştı. Burada Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne, 
Bolşevik Partisi’ne katıldı.

1917 devriminin ardından Moskova’ya gitti. Burada da parti içindeki 
Tatar-Başkırt devrimcileriyle birlikte Yeni Dünya gazetesini çıkardı.10 
Eylül 1920’de çeşitli bölgelerden gelen 75 delegenin katılımıyla Bakü’de 
Türkiye Komünist Fırkası’nın 1’nci kongresi toplandı ve TKP kuruldu.

TKP’nin Merkez Komitesi Başkanı olan Suphi, Ankara hükümetiyle 
işbirliği yapma ve Türkiye’deki komünist harekete yön vermek üzere 
bir grup parti yöneticisiyle birlikte 28 Aralık 1920’de Anadolu’ya geçti. 
Ankara’ya gidip, Kemal Paşa ve yönetimindeki hükümetle görüşmeyi 
hedefliyorlardı. Kars’ta Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir 
Paşa tarafından karşılanan heyet uzun süre burada bekletildi. Kemal 
Paşa’nın Ankara’ya gönderilmemeleri talimatı üzerine, Erzurum – Bay-
burt – Gümüşhane – Maçka üzerinden, günler süren zorlu bir yolculuk 
sonucu Trabzon’a gönderildiler. Yolda idari, askeri yöneticilerin, yerel 
liderlerin, din adamlarının kışkırttığı kalabalıkların engellemeleri, 
baskı, hakaret ve eziyetleriyle karşılaştılar.

28 Ocak 1921 akşamı Trabzon’da doluşturuldukları bir taka güya 
Batum’a gitmek üzere denize açıldı. Trabzon ya da Sürmene açıkla-
rında, arkadan gelen ikinci teknedeki bir grubun saldırısına uğradılar. 

Bir bölümünü süngülenerek öldürüldü, bir bölümü elleri ve ayakları 
bağlandıktan sonra, denize atılarak öldürüldü. Bindirildikleri taka 29 
Ocak’ta Trabzon’a boş olarak döndü.”

Suphi ve Yoldaşlarının mirası bugün bizler açısından varlığımızın ilk 
feneridir.

Suphi ve 14 Yoldaşımızı ve TKP’nin ( Türkiye Komünist parti) Kadın 
üyesi Meryem (Maria) Suphi’yi anarken; Nazım hikmet’in kaleminden 
Suphi’leri hissetmek ve tarihsel süreci içselleştirmenin berraklığıyla:

”-Ne bakıyorsun iki de bir?
– Peşimizde adam var mı diye.
-Peşimizde niye adam olacak?
-Bolu’da yediğimiz haltlardan, Ayın-Pe’nin haberi olmadı mı sanıyor-
sun? Beni iyi dinle, Ahmet,(sesini kıstı) Mustafa Suphi’leri öldürdüler.
-Kim bu Mustafa Suphi’ler?
-Türk Bolşevikleri.
-Nerde, nasıl öldürdüler? Niçin öldürdüler?
-Bolşevik oldukları için.
Çamlık bir tepeye gelmişiz. Yusuf:
-Rusya’dan çağırmış adamları Mustafa kemal, dedi.
Suphi esir kalmış Rusya’da, sonra Bolşeviklere katılmış. Aralarında 
İstanbul’dan gelenlerde varmış. Bakü’de bir kongre mi ne yapılmış da, 
onun için gitmişler oraya.
– Sonra ?
-Davetiyeyi alınca Mustafa kemal’den, gelmişler sınıra. Kazım Karabe-
kir Paşa karşılamış.

Çamların altında oturduk. Hava bir güzel. Karadeniz’den bir de yel 
esiyor, püfür püfür.
– Erzurum’da hacılara, hocalara, ite, köpeğe, ”Muhafazayı Mukaddesat 
Cemiyeti” diye galiba bir Cemiyet kurdurmuşlar.
Daha şehrin kapısında namusuzlar yuhalamış, taşa tutmuşlar Sup-
hi’lerin yaylılarını. ”Camilerimize eşek bağlayacaklar!” ”Karılarımızın 
başlarını açacaklar!” ”Bize şapka giydirecekler! diye bağırırlarmış. 
Karabekir de, silahlarını alıp Trabzon’a sevketmiş Suphi’leri.
Karadeniz sağa, sola, ileriye bomboş uzanıp gidiyor alabildiğine. Ne bir 
vapur dumanı, ne bir yelken.
– Burada hepsini, Değirmendere’de, geceleyin, bir motora bindirmiş-
ler. Ocak ayının 28’inde oluyor bu iş. Burada bir Yahya Kahya var, 
kayıkçılar kahyası, it mi it. Topal Osman’ın adamı Kemal’in muhafız 
kumandanının. Suphi’lerin motoru az açıldıktan sonra, Yahya Kahya 
adamlarını başka bir motora yüklüyor. Bunlar Sürmene açıklarında 
rampa ediyor öteki motora. Suphi’ler 15 kişiydi diyorlar. Suphi karısını 
da getirmiş. Karı Rus. Boğuşma iki saat kadar sürmüş, diyorlar. Bir 

15’LERİN YOLUNDA  
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aralık Suphi bir tüfek geçiriyor eline. Tam ateş edecek, Trabzon’un 
itlerinden Faik adında bir hergele, arkadan, ensesinden, tabancayla 
vuruyor Suphi’yi. Ötekileri de bıçaklayıp, boğup, ayaklarına taş, demir 
bağlayıp denizde atıyorlar. Rus kadınını Trabzon’a getirmişler. Güzel 
kadınmış. Yahya’nın evinde hapis. Burada, bu iş üstün, bir şeyler ola-
cak diye korkuyor hala Ankara.

– Trabzon’da Komünist var mı ?

– Bilmem. Ayın-Pe tetikte

Karadeniz hep öyle bomboş, apaydınlık yayılıp gidiyor. 

Mustafa Suphi’nin resmini ilkönce Batum’da gördüm.

Moskova’da iki üç kere, karakalem büyüttüm. Gözlüklü, pensne gözlük, 
posbıyıklı. Yeryüzünde en çok çok saydığım, daha önemlisi, sevdiğim 
adamlardan biri.

Batum’da, parkta dolaşıyorum. Karnım aç. Bir iki milyon rublem 
var. Bavulu da sattım geçen hafta. Deri sanıyordum, muşambaymış. 
Sinemanın yanındaki çaycıda, sakarinle değil, kıtlama şekerli bir çay 
içsem. Denizin şamatasını duyuyorum. Çırılçıplak yatan kadınlara 
gidip bakmaya üşeniyorum. Dün gece plajdaydım. Gökyüzü de kapalı. 
Ilık karanlıkta deniz yakamozlu, durgun. Aklımda fikrimde Suphi’lerin 
öldürülmesi. Beni Batum’a getiren vapur, Sürmene açıklarından geçer-
ken karşı kıyılara baktım. Yeşil tepeler; kumsal, ağaran evcikler. Bizim 
Karadeniz kıyılarından bir kıyı. Suphi’lerin motoru geceleyin geldi bu 
kıyıların önüne ve pır pır eden ışık parçacıklarını gördüler yalnız. Belki 
de görmediler. Belki de buram buram kar yağıyordu. Deniz durgun 
muydu, dalgalı mı? Motorun tayfası, teknelerindeki yolcuların öldürüle-
ceklerini biliyordu. Bunu bile bile, sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi 
konuştular mı onlarla? Belki onlara tütün ikram ettiler, belki cigarala-
rından yaktılar cıgaralarını. Suphi’ler neler konuştu kendi aralarında? 
Öldürüleceklerini getirmediler mi akıllarına? Yoksa sezdiler mi? Ne 
zaman? Erzurum’da, Hükümet Konağı’nda tabancaları alınınca mı? 
Belki de Erzurum kapılarında yaylıları taşa tutulunca kuşkulandılar?

Kâzım Karabekir Paşa, ölümlerini bir savaş panı gibi hazırladığı insan-
larla konuşurken, kıs kıs gülüyor muydu içinden? Artık biliyorum: Paşa, 
Ermeni taşnaklarını Suphi’nin Rusya’daki Türk esirlerinden kurduğu 
Kızıl Alayın yardımıyla yendi. Ömrünün sonuna kadar övüneceği bu 
zaferi Suphi’yle arkadaşlarına borçluydu, öldürülsünler diye Trabzona 
yolladığı adamlara. Suphi’ler Trabzon’a gelince hapis mi edildiler? 
Bilmiyorum. Hapis edildilerse sezmişlerdir. Ama, edilmedilerse? 
Sürmene açıklarında arkalarından hızla yaklaşan motoru görünce ne 

düşündüler? Cephane almak için Batum’a gittiğini mi? Yoksa arkadaki 
motor, kar karanlığından fırlayıp ansızın mı belirdi bordalarında? Ama 
gürültüsünü işitmişlerdir. Belki de işitmediler, dalgaların ve kendi mo-
torlarının şamatasından. Ama işittilerse, “Ankara’dan emir geldi, özür 
dileyip bizi çağırıyorlar,” diye geçti mi akıllarından? Yoksa gelenin ölüm 
olduğunu anladılar mı? Halkımın yetiştirdiği en akıllı adamlardandılar. 
Yalnız en akıllı değil, en yiğit, en Türk. Topraklarımızı, bu topraklarda 
yaşayan yarı aç, yarı tok ve sıtmadan kırılan ve trahomdan kör olan 
ve çaputlar içinde dolaşan ve ufacık öküzleriyle taşlı tarlaları süren 
ve dört yıl, dört cephede, bit içinde kanını döktükten sonra yeni yeni 
cephelerde dövüşen halkımı kim sevdi onlar kadar? İnsandaki güzele, 
iyiye, umuda kim inandı bizde onlar kadar? Suphi’nin yüzünü görebili-
yorum, bir onun yüzünü, ötekilerinki dumandan. Öldürülecek olanların 
göğüslerini, boyunlarını, sırtlarını görüyorum, ama yüzleri dumandan. 
Öldürecek olanların ellerini, tüfeklerini, tabancalarını, bıçaklarını, 
urganlarını görüyorum, hatta bıyıklarının altında çarpılan ağızlarını. 
Gözümün önüne Trabzon itlerinden Faik’in tabancası geliyor. Faik’in 
yüzünü de görüyorum. Gaga burunlu, esmer ve elini görüyorum. 
Suphi’nin ensesine sıkıyor tabancayı. Suphi’nin elinden düşen tüfeği 
gördüm. Suphi bordadan denize devrildi. Ama belki denize devrilmedi 
de güverteye düştu ve ayağına demir bağlıyorlar işte. İşte denize atıyor-
lar. Ötekilerden önce. Ötekiler. Birinin adını biliyorum: Nejat. İstan-
bullu. Öğretmen. Motor teknesinde makine durdu mu, durmadı mı? 
Bir motor teknesinde, yalın ellerle, öldürmeyi bilmeyen ellerle, bıçaklı, 
tüfekli, tabancalı, urganlı ve öldürmeyi bilen ellerin iki saat boğuşma-
sını, bütünüyle gözünün önüne getiremiyor insan. İstanbullu Nejat’ın 
yüzünü değil, boynunu görüyorum. Boynuna halatla bağlanmış taşı. 
Denize attılar Nejat’ı. Belki sağdı daha, ağır yaralıydı. Karşı kıyıda pır 
pır eden ışıkları görüyorum. Açılıp kapanan karanlık suların şakırtısını 
işittim, işitiyorum. On beş kere açılıp kapandılar.”

15’ler Ölümsüzdür.

Yaşasın Devrimci Mücadelemiz.

Selam Olsun Ölümsüzleşenlerin İzdüşümünden Yürüyenlere

Kaynak:

Nazım Hikmet Ran, yaşamak güzel şey be kardeşim romanından

Birgün gazetesinde çıkan Mustafa Suphi ve yoldaşları 100 yıl önce 
bugün katledildiler: 15’leri kim öldürdü? Gürsel Köksal makalesinden 
yararlanılmıştır.

ONLARI ANIYORUZ!
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Sosyalist ve Komünistlerin din’e karşı bakış açısı üzerine:

Geçen derste dinin kapitalist toplumda nasıl sürdüğünü ve 
özellikle de farklı sınıfların ekonomik ve toplumsal rollerinin 
dine karşı tutumlarını nasıl belirlediğini ele almıştık. Şimdiyse 
din ele alınırken takınılabilecek çeşitli bakış açılarını işleyece-
ğim. Bu konuda temelden farklı iki bakış açısı vardır.

Birincisi akılcılığın bakış açısıdır. Bu bakış açısına göre din 
akla aykırı bir şeydir ve zihinleri terk etmesi için de bilgilenme 
kâfidir. “Akılcılık” tabirinin kaynağı din ve kiliseye karşı müca-
delelerinde “aklın” bakış açısını benimseyen on sekizinci yüzyıl 
Fransız filozoflarıdır; onlara göre din akla aykırı bir şeydir, 
bir hatadır ve aydınlanma ile ortadan kaldırılabilir. Bu bakış 
açısının en önemli özelliği tarihsellikten uzak olmasıdır. Akılcılık 
penceresinden din, tarihsel güçlerden doğan ve başka tarihsel 
güçlerce yıkılacak bir şey değildir. Bu bakış açısından özellikle 
söz ediyorum, çünkü bugün de sık sık karşımıza çıkmaktadır, 
özellikle de burjuva devrimcilerinde veya Aydınlanmacılarda. 
Bu bakış açısı her ne kadar radikal görünse de dinle mücadele-
de pek etkili değildir.

Dine karşı ikinci bakış açısı Marksist bilimin bakış açısı, yani 
diyalektik materyalizmdir: Bu bakış açısı dinin tarihsel bir 
fenomen olduğunu, köklerinin toplumun maddi şartlarında, 
üretim tarzında bulunduğunu, hatta toplumun doğayla ilişki-
sinde ve toplumun kendisinin inşasında dinin belli dönemlerde 
ilerici bir rol oynadığını saptaması bakımından akılcılıktan 
ayrılır. Diyalektik materyalist anlayışın dine karşı çıkmasının 
sebebi, kapitalist toplumda hålâ maddi köklere sahip olmasına 
rağmen artık toplumsal gelişmeyi engellemesidir; bu açıdan, 
sadece dini aydınlanmayla yok etmek yeterli değildir, dini 
tamamen yok etmek için maddi köklerine, yani üretim tarzına 
da uzanmak gerekir. Böylece iki tür değişim gerçekleşecektir: 
Birincisi, günümüz kapitalist sınıf düzeni yerine sınıfsız sosya-
list toplum geçer. Böylece dinin en güçlü kökü, yani kapitalist 
toplumun kendi kaderine egemen olamaması sorunu ortadan 
kalkar. İkincisi, sosyalist üretim tarzına geçişle toplumun ve 

bireyin doğayla ilişkisi de değişir °Sosyalist, sınıfsız toplum ka-
pitalizmin ardında bıraktığı teknolojik başarıları temel alarak 
çok daha verimli hale getirir.

Demek ki dini fantazinin bu iki nedeni yalnızca aydınlanmayla 
yok edilemez, son tahlilde ancak tam bir sosyal dönüşümle 
ortadan kaldırılabilir. Bu görüş din karşıtı aydınlanmayı dışla-
maz, çünkü bu aydınlanmanın kendisi devrime hazırlığın bir 
parçasıdır. Ama diyalektik materyalizm propagandanın etkisi-
nin doğru hesaplanmasını, siyasal ve ekonomik mücadelenin 
geneline tabi bir parça olarak genel devrim hazırlığına yöneltil-
mesini sağlar. Böylece din karşıtı propagandanın amaca uygun 
ve etkili olmasını mümkün kılar.

Şimdiyse Komünist Parti’nin teoride ve pratikte dine karşı tutu-
mundan bahsetmek istiyorum. Partiyle kastedilen şeyin temel 
bakış açıları aynı olan insanların gönüllü birlikteliği olduğunu 
zaten biliyoruz. °°Komünizmin temel bakış açısı diyalektik 
materyalizmdir, Bu ifadeden, Komünist Parti’de her bir üyeden 
dini anlayışlardan kendini kurtarmış ya da kurtarma sürecinde 
olmasının ve diyalektik materyalizmi benimsemenin beklen-
diği anlaşılıyor. Bu yüzden, hala dini inanışı olan ve inanmayı 
da sürdüren kişi, Komünist Parti üyesi olamaz haliyle. Ayrıca 
burada Rusya’da Komünist Parti’ye katılmak isteyen herkesin 
bir hazırlık okulunda okumak zorunda olduğunu biliyorsunuz; 
Parti’nin bakış açısı burada kendisine açıklanıyor. Parti’nin din 
karşıtı propaganda çalışması yürüttüğü de açıktır. Bir de, Parti 
bu okullar aracılığıyla genç nesillerin zihninden dini hurafeleri 
çıkarmak ya da hiç sokmamak için uğraşır.

Sovyetler Birliği’nde ise dinin yeri, Komünist Parti’deki yerinden 
tamamen farklıdır. Komünist Parti aynı düşüncedeki kişilerin 
gönüllü bir birliğidir. Sovyetler Birliği farklı farklı düşünce 
tarzları olan insanların birliğidir. Sovyetler Birliği’nde insanlarn 
istedikleri dine inanma ve ibadet etme hakkı vardır. Sovyetler 
Birliği bütün dini cemaatlere karşı tarafsız bir tutum içerisinde-
dir. Bu cemaatler kendi kendilerini geçindirmek, dini binaları-

DİNİ FANTEZİ SOSYAL DÖNÜŞÜMLE      ORTADAN KALDIRILABİLİR!

19



nın ve din adamlarının masraflarını karşılamak zorundadır. 
İkinci bir koşulun daha yerine getirilmesi gerekmektedir. Dini 
cemaatler Sovyetler Birliği aleyhinde karşıdevrimci kışkırtma-
larda bulunamazlar. Bildiğiniz gibi birçok din adamı devrim 
mahkemesine çağrılıp cezalandırılmıştır. Ancak, bu cezalar 
dini anlayışları, propagandaları vs. yüzünden değil, devrim 
karşıtı etkinlikleri yüzünden verilmiştir. Dini cemaatlerin kendi 
kendini geçindirmesi ve Sovyetler Birliği aleyhinde propagan-
da yapmaması koşuluyla, yani makul koşullar altında Sovyet 
Rusya’sındaki her dini cemaatin faaliyet özgürlüğü vardır. 
Sovyetler Birliği’nde dini hurafeleri ortadan kaldırmak için din 
karşıtı propaganda ve eğitim dışındaki en önemli araç sosyaliz-
min inşasıdır. İnsanın dini anlayışlardan kurtulması için yeterli 
entelektüel özgürlüğü yaratacak olan, pek çok burjuva devlette 
mevcut olan hukuksal özgürlük değil, tam maddi özgürlüktür. 
Büyük kitleler de ancak bu maddi özgürlük var olduğunda 
bilim ve sanatla uğraşmak için gerekli olan boş zamana sahip 
olabilir.

Din ortadan kalkınca yerine ne geçer, diye sorabilirsiniz. Alman 
şair Goethe’nin bir sözüyle yanıt verebilirim: ”Sanata ve bilime 
sahip olanın dini vardır, sanata ve bilime sahip olmayanın 
da bırakın bari dini olsun.” Goethe’nin azınlıktaki alimlere 
bahşetmek, ama büyük kitlelerden esirgemek istediği şey, artık 
herkesin olacak. Burjuva toplumunda bazıları entelektüel 
bakımından özgürleşebilirken tam gelişmiş sosyalist toplum-
da herkes özgürleşebilir. Bu meseleye diyalektik materyalist 
sıfatımızla da bakmalıyız. Yaptığımız araştırmalar neticesinde 
bugün özgür biçimde kendini geliştirmek için maddi olanağa 
sahip olanların imtiyaz sahibi azınlık olmasının toplumsal 
gelişmeyi engellediğini görmekteyiz. Oysa üretim güçlerinin 
gelişmemiş olduğu eski dönemlerde bu imtiyazlar, geniş halk 
kitlelerinin günümüzdeki maddi ve manevi kurtuluşunu müm-
kün kılan koşulların yaratılması için kaçınılmazdı. Bir azınlı-
ğın- sınıfın, kastın ya da zümrenin- dolaysız üretim emeğinden 
kurtarılması doğa bilimlerinin ve teknolojinin gelişmesinin 
önkoşuluydu, böylece gerekli toplumsal koşullar yaratıldığında 
herkesin özgür kültürel gelişmesi için maddi olanaklar ortaya 

çıkacaktı. Ayrıca bu örneği kullanarak tarihsel diyalektikle ne 
demek istediğimi de 

size göstermek istedim. Bu örnekten şunu anlıyoruz: Belli 
koşullarda zorunlu olan ve ilerleme anlamına gelen bir olgu, 
değişen tarihsel koşullarda tam tersine dönüşür, gelişmeyi 
engeller. Çeşitli tarihsel dönemlerde dinin rolüne baktığımızda 
tarihsel gelişmenin, yani karşıtlıklarla veya çelişkilerle geliş-
menin genel yasasını görüyoruz. İleride karşıtlıklarla gelişme 
yasasının yalnızca tarihsel hareketin değil, tüm hareketlerin 
yasası olduğunu göreceğiz.

Paylaştığımız bu eser, Alman Komünist Partisi’nin kurucula-
rından ve teorisyenlerinden Augst Thalheimer’ın Sun-Yet-Sen 
üniversitesinde verdiği derslerdendir.

Dipnot:

° Kolektifimizin bu hususta düşüncesi Sosyalist toplum sınıfsız 
değildir.

°° MLM’nin temel bakış açısı diyalektik materyalizmdir. Kolektif 
olarak düşüncemiz.

Kaynakça:

Agust Thalheimer, Diyalektik Materyalizme Giriş (Üçüncü Ders 
Yunan Materyalizmi. Sayfa: 37-41) Yordam kitap
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Emperyalist güçlerin pazar savaşlarının bugünkü adresi Ukray-
na oldu. Ukrayna’nın işgal edilme gayesi ile geçmişten bugüne, 
Lenin yoldaşın dediği gibi:

”Kapitalist düzen içinde, bir yanda üretici güçlerin gelişmesi 
ve sermaye birikimi ile diğer yanda mali sermaye için sömür-
gelerin ve etki alanlarının paylaşılması arasındaki eşitsizliği 
ortadan kaldırmanın savaştan başka bir yolu var mıdır?”

Kapitalist düzen içerisinde ekonomik açıdan pazarların pay-
laşımının savaştan başka çaresi yoktur. Bugün Ukrayna’da 
yaşananda budur.

ABD başta olmak üzere Avrupa ve diğer cephe olan Çin ve 
Rusya: pazar savaşları bu ülkelerin tekelci kapitalizm, mal ve 
sermaye fazlasına karşı pazar alanlarını genişletme amaçları 
doğrultusunda bugün Ukrayna da bu durum çatışmalara yol 
açtı.

ABD’nin tekelci sermayesi bugün birçok alanda güç kaybetmek-
tedir. Süreç içerisindeki en yakın ittifakı olan İngiltere ile dünya 
üzerinde kaybettiği alanları tekrar ele geçirme ve talan etme 
siyasetini gerçekleştirmeye başladı. Rusya’nın Avrupa içerisinde 
genişlemesine karşın, Rusya ile sınır olan ülkelere askeri üs ve 
pazar alanlarını daraltmaya çalışmaktadır. Çin’e de ekonomik 
yaptırım, Tayvan’a askeri üs ile Çin’nin pazar alanını kısıtlama-
ya, diğer yandan Almanya’ya karşı da Rusya ile enerji ve birçok 
altyapı ortaklıkların sonlandırmaya ve Almanya’nın piyasalar-
daki genişlemesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bugünkü 
tüm çelişkiler Ukrayna üzerinde halkların daha da ezilmesine, 
birbirleri ile savaşmasına neden oluyor.

Emperyalizm dünya üzerinde yoksulluğu derinleştirerek; 
İnsanları savaşlar ile topraklarından göç ettirerek, daha iyi bir 
yaşam ümidiyle mültecileştiren, ekolojik tahribat ile yaşayan 
her canlıyı yok oluşa sürükleyen ve iyice ayyuka çıkan kirli si-
yasetleri: Kapitalistlerin yarattığı bu talana karşı aymazlığı gün 
geçtikçe teşhir olmaktadır.

Almanya’nın artan silah satışları ile dolaylı olarak savaş-
ları teşvik etmesi, Deutsche bank ile kara para aklamaları, 
Balkan ülkelerinde hakimiyet kurmaya çalışarak; ucuz emeğin 
sömürüsü, Fransa’nın; Cezayir, Libya ve Afrika ülkelerinde ki 
istikrarsızlığı arttırarak bu ülkeleri sömürmesi, İsviçre bankala-
rında; kaçakçıların, işkence ve savaş suçlularının yasa dışı bir 
şekilde milyarlarca doların aklanması ve daha sayamadığımız 
kirlenme Avrupa demokrasinde gerçekleşirken, bugünkü bu 
durum gençliğin sisteme karşı çelişkilerini de 

keskinleştiriyor.

Diğer bir yandan AB-ABD emperyalizmi, Rusya üzerinden genç-
liğe geçmişte yarattığı soğuk savaş psikolojisini geri getirmeye 
çalışmaktadır. Batılı güçlerin göstermelik demokrasileri ve 
derinleşen yoksullaşma, halkların kapitalizme olan çelişkilerini 
keskinleştirmekte, bu duruma karşı Rusya’yı ve Çin’i düşman 
olarak göstererek halkları birbirine kırarak, kendi egemen 
anlayışlarını var ettirmeye çabalıyorlar. Bugün sözde sosyal 
demokrat iktidarları içerisinde gençliği ve tüm emekçi halkları 
sindirmeye çalışmaktadırlar. Kapitalizm derin bir ekonomik ve 
siyasi krizin içerisine doğru sürüklenirken, halkları da savaşla-
ra sürüklüyor. Gençliğe dayatılmak istenen korku ve savaş kay-
gılarıdır. Emperyalizmin savaş gücü ve emperyalist Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali de bugün bizlere bunu göstermektedir.

Bu duruma karşı biz gençlerin emperyalist pazar savaşlarına 
karşı çıkması, haksız savaşları bulunduğumuz her alanda teş-
hir etmemiz ve bu sömürü sistemine karşı başkaldırıyı örgütle-
memiz gerekmektedir. Tekelci kapitalizm yani emperyalizm var 
oldukça savaşlar da çıkmaya devam edecektir.

Kahrolsun Nato, ABD ve Rusya emperyalizmi, yaşasın Sosyalizm!

UKRAYNA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN İŞGALE KARŞI GENÇ-
LİK OLARAK EMPERYALİZM İLE MÜCADELE EDELİM!
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8 Mart Dünya Kadınlar Mücadele Günü vesilesiyle Mart’ın ilk 
haftası dünya çapında pek çok yürüyüş ve gösteri düzenlene-
cek. 8 Mart’a 1911’den günümüze sosyalist ve devrimci kadın-
ların uzun süreli mücadeleleri damgasını vurmuş. 8 Mart bu 
yönüyle kadınlara yönelik uygulanan sistematik baskı, sömürü, 
şiddet ve kadın cinayetleri ve buna karşı yürütülen direnişin 
simgesi olmuştur.

Almanya’da her üç günde bir kadın erkek arkadaşı, evli olduğu 
erkek, babası veya erkek kardeşi tarafından öldürülüyor. Geçti-
ğimiz yıl 104 kadın bu şekilde öldürüldü. Avusturya’da 29, İsviç-
re’de ise 21 kadın katledildi. Türkiye’de ise vahşet kadın adeta 
kırımına dönüşmüş, katledilenlerin sayısı 416’ya yükselmiştir. 
Dünya’nın diğer ucu Meksika’da da her gün 10 kadın cinayeti 
işlenmektedir.

Dünya çapında, kadınlar kesişimselliğe maruz kalmaktadır. 
Kadınlar, lezbiyenler, interseksueller, Non-binary, trans ve 
agenderler her gün şiddete maruz kalıyor, transfobi saldırıya 
uğruyor. Mülteci kadınlar veya göç geçmişi olan insanlar ırkçı 
saldırılara uğruyor. Kadınlara hala erkeklere göre eşit emeğe 
rağmen daha az maaş veriliyor. Egemen sınıf kadını ucuz ve 
esnek emek olarak sömürüyor. Ev içi emeği, çocuk ve aile ba-
kımı kadına biçilmiş rol olarak tanımlanıyor ve ağırlıklı olarak 
kadın tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu anlamda 
kadınlar çifte sömürüye – ekonomik sömürüye, ki burada erkek 
egemenliği altındaki sömürü dahil ve  kadına özgü biçilmiş 
roller doğrultusundaki sömürüye – maruz kalmaktadır.

Kadınlara yönelik sistematik ayrımcılık, sömürü ve baskı doğal 
ya da tesadüfen ortaya çıkmadı, kapitalist ve ataerkil güç 
ilişkilerine dayanmaktadır. Kadınlara yönelik tarihsel gelişen 
patriarkal, cinsel baskı ve eşitsizlik günümüzde hükmünü 
sürdürmeye devam eden erkek egemenliği üzerinden kendini 
üretmektedir. Ayrımcılığı ve cinsler arasındaki eşitsizliği sebep 
olan kapitalizm, patriarkarı baskı unsuru olarak kullanır ve 
bundan başta ekonomik çıkar olmak üzere faydalanır.

Kadın mücadelesini ileriye taşıyan sosyalist Clara Zetkin siste-
min sadece belirli şeylerini değiştirmenin yeterli olmadığını, ka-
pitalist sistemin tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı: 
“Kadınlar Günü’nün sadece kadın cinsiyetinin siyasi 
eşitsizliği için parlak bir gösteri değil, aynı zamanda ka-
pitalizme karşı bir isyanın, hükümetin, egemenlerin ve 
ona hizmet eden tüm gericilere karşı tutkulu bir savaş 
ilanının ifadesi olmasını sağlamalıyız.”

Kapitalizm ve sınıflı toplum devrilmediği sürece kadına yönelik 
baskı ve sömürü devam edecektir ve kadınların özgürleşmesi 
mümkün olmayacaktır, aynı zamanda kadınlar özgürleşmedik-
leri sürece, kapitalizm ve sınıflı toplum devrilemez. Kadınların 
özgürleşmesi mücadelesi aynı zamanda sosyalizm için yürütü-
len ortak mücadeleyi de kapsar. Bu sebeple ataerkil zihniyeti 
ve yarattığı tahribat erkekler tarafından da kabul edilmeli. İşçi 
sınıfı, Devrimci hareket ve yaşamın her alanında kutuplaşmaya 
sebep olan cinsiyetçi zihniyet açığa çıkarılmalı ve kaldırılmalı-
dır. Kadın mücadelesi, mutlak kadınların öncülüğünde yürütül-
mesi gereken bir mücadele olma şartıyla, tüm işçi sınıfının ka-
pitalizme karşı birleşik devrimci mücadelesiyle yürütülmelidir. 
“Kadın sorusu ve buna bağlı karmaşık sorunlara dair, 
kurtuluş toplumsal tepkide değil, toplumsal devrimde 
yatmaktadır” Clara Zetkin.

8 Mart Dünya Kadınlar Mücadele Günü kapsamında tüm 
kadınları ve erkekleri, cinsiyetçilik, ırkçılık, ataerkil ve kapita-
list yapıların olmadığı bir toplum için mücadeleye katılmaya 
çağırıyoruz. Dünya çapında patriarkara, tahakküm ve sömürü 
stratejilerine karşı, sosyalizmi inşa etmek için direnişe geçelim. 
“Sosyalizm olmadan kadınların özgürleşmesi olamaz – 
kadınların özgürleşmesi olmadan sosyalizm olamaz.” 
– Alexandra Kollontai

Cins baskısına karşı direnişe geç!

Sınıf olarak savaş, Patriarkayı parçala!

PATRİARKAYA VE KAPİTALİZME KARŞI MÜCADELEYİ 
YÜKSELT!
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Pierre- Joseph Proudhon 1800 yılların başında doğdu. Napol-
yon savaşlarının yarattığı yoksulluk yıllarını, çocukluğunda 
hissetti. Köylü bir ailenin çocuğuydu. Okul bursu kazandıysa 
da okula devam etmemiştir. Matbaacılık işinde çalışmış ve bu 
dönemde ciddi bir gelişim göstermiştir. Fransa’da sınıfların 
ve özgürlükçü hareketlerin geliştiği yıllarda siyaset ile uğraştı. 
Bu dönem ile birlikte süreç içerisinde siyasi tezleri ile damga 
vurmuştur.

Gerek dönem gereği sınıfsal çatışmaların arttığı Paris’de; 
Ütopik sosyalistler, anarşistler, feministler, diğer yandan işçi 
sınıfının mücadelesinin örgütlenme şekilleniş arayışları ile iç 
içe ciddi bir politik sahne oluşmuştu. Proudhon bu dönem 
içerisinde öne çıkmış, halkların sınıf mücadelesinde önemli bir 
konuma yükselmişti. İşçi sınıfını temsil eden önemli aktörler-
den biri oldu. Fakat onun anlayışı küçük burjuva anlayışının 
tohumlarını taşımaktaydı.

İşçi sınıfının mücadelesinin gelişimini değil, küçük burjuva ön-
derliğinde gelişebilecek bir işçi sınıfı düzleminde bakmaktaydı. 
Bu durumun farkına varan, açığa çıkaran da Karl Marx oldu!

Birçok konuda kişileri etkilemiştir. Bakunin başta olmak üzere; 
Kropotkin, Tolstoy ve birçok kişinin fikirsel formasyonuna katkı 
sağladı. En önemlisi de eğitim sürecini kendi bireysel çalışma-
ları ile tamamlamasıydı. Federalist düşünce ve birçok çalışma 
üretmiştir.

Mecliste yer aldı bir süre sonra anlamsızlığını anlayarak 
milletvekilliğinden istifa etti. Hapishaneye atıldı. Sürgün edildi. 
Ve 1863 de ülkesine döndü. Kendisini sosyal çalışmalara ve 
inzivaya çekti. 1865 de Paris’de vefat etti.

Karl Marx 1843 yılında Paris’de Proudhon ile tanışmıştı. Pa-
ris’de yakın ilişkiler kurmuşlardır. Marx Alman felsefesini Prou-
dhon’a tanıştırmış ve felsefi çalışmalarda yardımcı olmuştu. Bu 
durumu Marx şöyle anlatmakta:

”1844’de Paris’te kaldığım sırada Proudhon’la şahsen temasa 
geldim. Bunu burada anmanın sebebi İngilizlerin ticari mallara 
fesat karıştırmasına verdikleri ismi kullanarak söyliyeyim, 
onun bu ‘saffetsiz’ liğinden bir ölçüye kadar benim de sorumlu 
olmamdır. Çoğu zaman bütün gece süren uzun tartışmalar 

esnasında ona, Almanca bilmediği için gerektiği gibi inceliye-
mediği, Hegelciliği ben aşıladım. Benim Paris’ten sürülmemden 
sonra, bu işe Herr Karl Grün devam etti. Bir Alman felsefesi 
öğretmeni olarak,öğrendiğinden kendisi hiç bir şey anlamadığı 
için, bu bakımdan benden üstündü”

Proudhon’un önemli eserlerinden ilki Mülkiyet nedir? kitabıydı; 
bu eseri ile tanınmış ve çevresini geliştirmişti. Mülkiyetin varlı-
ğını hırsızlık olarak nitelendirerek mülkiyet üzerine ciddi savlar 
gelirştirmiştir.

Özel mülkiyet kitabına karşı olumlu bir yaklaşım sunanlardan 
biride Marx olmuştur, J. B. Schweitzer’e yazdığı mektupta ”İlk 
eseri Qu’est ce que la propriete? (Mülkiyet Nedir?)

şüphesiz en iyi eseridir. Bu kitap, muhtevasının yeniliği ile de-
ğilse bile, hiç değilse her konuda yeni ve cüretli anlatış tarzıyla 
çığır açıcı olmuştur.” yazmıştır.

Ayriyetten Marx J. B. Schweitzer’e yazdığı mektupta

”Proudhon’un, bu ifadeyi kullanmama izin verilirse, gürbüz 
üslubu bu kitabında henüz yaşıyor. Ve onun başlıca meziyeti, 
benim görüşüme göre, üslubudur. Eskiyi yeniden üretmekle 
kaldığı zaman bile Proudhon’un, söylediğinin kendisi için yeni 
olduğunu keşfettiği görülebilir. Kutsal ekonomik [kavramlara 
-ç.] el kaldırmakla gösterdiği kışkırtıcı cüret, alelade burjuva 
kafasını alay konusu yapan parlak pradoksları, kemirici eleş-
tirileri, acı alayları ve şurada burada beliren,”mevcut·düzenin 
rezaletlerine karşı derin ve içten kızgınlık duygusu, devrimci bir 
içtenlik -bütün bunlar Mülkiyet Nedir?’in okuyucularını elekt-
riklendirmişti, ve ilk çıkışında büyük bir heyecan yaratmıştı.” 
Marx bu mektubu yazarken analizlerini 1865 tarihinde kaleme 
almıştı.

Çalışmalarına ağırlık vererek gerek gazete gerekse yeni eserle-
rini üretmeye çalışmış dönem itibari ile etkili düşünürler ile de 
hareket ederek. Kitle içerisinde önemli bir figür haline gelmiş-
tir. Daha sonra kaleme aldığı Felsefenin sefaleti kitabı ile, kendi 
ideolojik yapısını oturtmaya başlamıştır. Bu kitap ile birlikte 
tasavvuf ettiği düşünceleri pratiğe dökmeye başlamıştır. Bu 
süreç içerisinde Karl Marx’dan ciddi bir reddiye almıştır:

BİR KÜÇÜK BURJUVA            PROUDHON’U ANARKEN
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Marx, proudhon’un Sefaletin felsefesi kitabına karşılık Felse-
fenin sefaleti adlı eseri ile cevap olmuş ve Proudhon’un küçük 
burjuva anlayışını ayyuka çıkartarak; Marx kendi siyasi ve eko-
nomi programını bu reddiye de geliştirmiş, yazıya dökmüştür. 
Marx ve Proudhon yakın ilişkiler içerisinde olmuş, felsefe’nin 
sefaletinden sonra J. B. Schwitzer’e yazdığı mektupta:

”Önemli ikinci eseri Philosophie de la Misere’in çıkışından kısa 
bir zaman önce Proudhon, bana çok ayrıntılı bir mektubunda 
[kitabının çıkacağını] bildirdi; burada, daha başka şeylerle 
birlikte “eleştirinizin kırbacını bekliyorum.” diyordu. Misere de 
la Philosophie, ete., Paris 1847, (Felsefenin Sefaleti) eserinde bu 
kırbacı, dostluğuma son veren bir tarzda, yedi.”

Sefaletin Felsefesi ile iktisadi bir yapı kurmaya çalışırken; halk 
bankası ve karşılıklı alış-veriş sistemi gibi yöntemler ile des-
teklemeye çalışmıştır. Jean-Baptiste Say’dan iktisat etkileri ile 
birlikte kantcı bir felsefe yapısı içerisinde önermeler yapmış ise 
de Hegelci yaklaşımdan ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Tarihsel 
süreci kavrayamadığını marx şöyle anlatmakta:

”M. Proudhon niçin Tanrıdan, evrensel akıldan, insanlığın hiç 
yanılmayan, gayri şahsi, bütün çağlar boyunca hep kendisi-
nin aynı kalmış olan ve gerçeği bilmek için sadece onu doğru 
kavramak gereken, aklından bahsediyor? Kendisine soğukkanlı 
bir düşünür görünüşü vermek için, o zayıf Hegelciliğe niçin 
başvuruyor? Bu bilmecenin anahtarını bizzat kendisi veriyor. 
M. Proudhon tarihte bir dizi sosyal gelişme görüyor; ilerle-
meyi, tarihin içinde gerçekleşmiş buluyor; nihayet insanların 
bireyler olarak ne yapmakta olduklarını bilmediklerini ve kendi 
hareketleri konusunda yanılmış olduklarını, yani onların sosyal 
gelişiminin ilk bakışta bireysel gelişimlerinden ayrı ve bağımsız 
göründüğünü buluyor. O, bu olayları izah edemiyor. Ve bu 
yüzde sadece, kendi kendini açığa vuran evrensel akıl varsayı-
mını icat ediyor. Mistik sebepler, yani genel anlamdan yoksun 
cümleler icat etmekten kolay bir şey yoktur. Fakat M. Proudhon 
insanlığın tarihi gelişimi konusunda hiç bir şey anlamadığını 
kabul ederken -o bunu evrensel akıl, tanrı vs. gibi büyük laflar 
kullanmakla kabul ediyor- o, ekonomik gelişimi anlama kabili-
yetinden yoksun olduğunu zımnen ve ister istemez kabul etmiş 
olmuyor mu?”

Proudhon için eşitlik saf aklın içerisinde bulunan tözdür. Bu 
hususta hiçbir ekonomik veya farklı argümanların toplumsal 
değişimde etkisi olamayacağını, ancak eğitim ve eşitlikçi tözü 
tekrardan dışa çıkartmanın gerekliliğine doğru savunmuştur, 
şöyle demektedir:

”İlkel toplulukta tüm insanlar eşittir; çıplaklıkları ve cehaletle-
riyle eşittir; yeteneklerinin sonsuz gücüyle eşittir. Ekonomistler 
genellikle bu özelliklerden yalnızca birincisini kabul ederler: 
İkinciyi tamamen ihmal ederler ya da görmezden gelirler. 
Bununla birlikte, modern zamanların en verimli filozoftan olan 
La Rochefoucauld, İmtiyazius, Kant, Fichte, Hegel, Jacotot’ya 
göre, bireylerin zekası ancak niteliksel belirlenimle birbirinden 
ayrılır, bu da her bir kişinin özelliğini ya da yeteneğini oluştu-
rur, oysa ki, zekanın özünü oluşturan şey açısından, yani yargı 
yetisi açısından herkeste niceliksel olarak eşittir.”

toplumların gelişme düzeyinden kopuk bir bakış açısı taşımak-
la birlikte gelişen ekonomik ve üretim araçlarının tarihsel seyri 
ve bilinç yarattığını görmemezlikten gelmektedir.

Marx bu durumu şöyle izah etmekte:

”Şekli ne olursa olsun, toplum nedir? İnsanların karşılıklı eylem 
ve etkilerinin ürünüdür. Kendileri için şu veya bu toplum şeklini 
seçmekte, insanlar özgür müdürler? Asla. İnsanın üretim güç-
lerinin gelişiminin özel, (belli) bir aşamasını ele alırsanız, tica-
retin ve tüketimin özel (belli) bir şeklini bulursunuz. Üretimde, 
ticarette ve tüketimde özel, gelişme aşamalarını ele alırsanız, 
buna tekabül eden bir sosyal yapı, buna tekabül eden bir 
aile ve sınıf kuruluşu, bir tek kelimeyle buna tekabül eden bir 
uygar toplum bulursunuz. Belli bir uygar toplumu ele alırsanız, 
ancak uygar toplumun resmi ifadesi olan, belli siyasi şartlar 
bulursunuz. M. Proudhon bunu katiyen anlamıyacaktır; çünkü 
o, devletten topluma, yani, toplumun resmi özetinden resmi 
topluma seslenmekle büyük bir iş yaptığını sanıyor”

Küçük burjuva mahiyeti içerisinde ele alış ve kavrayış koşulları 
Proudhon’u nesnel bakış açısından uzaklaştırmış ve ardılları 
bakımından da tarihsel süreci diyalektik materyalist düşün-
ceden hala kopuk olmasını sağlamıştır. Etiksel davranışların 
toplum içerisinde ahlaklaşarak ilerici toplumun yaratılacağını 
düşünmek empatik süreçlerin getirdiği yanılmalar toplumların 
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“Homeros dizelerini söylesin ben de bu yüce dehayı dinleyeyim. 
Basit bir çoban, naçiz bir ırgat olan ben Homeros’a kıyasla 
hiçbir şeyim. Gerçekten de, işler kıyaslanacak olursa bir ilyada 
karşısında benim ürettiğim fasulye, peynir nedir ki ? Fakat 
Homeros o benzersiz şiirleri karşılığında sahip olduklarımı 
elimden almaya, beni kölesi yapmaya kalkarsa memnuni-
yetle dizelerinden vazgeçer, kendisine hoşçakal derim. İlyada 
olmadan da yapabilirim… Fakat Homeros benim ürettiklerim 
olmadan yirmi dört saat geçiremez. Bu yüzden benim kendi-
sine sunduğum çoban armağınını kabul etsin, onun şiirleri de 
beni yüreklendirip teselli etsin.”

Yeteneklerdeki eşitsizlik servet eşitliğinin zorunlu koşuludur. 
Proudhon her ne koşul olursa olsun diyalektik materyalizme 
ve bilimsel sosyalizme katkıda bulunmuştur. O’nun çelişkisel 
durumu bilimselliğimizin koşullarını yarattı.

Son olarak Karl Marx’ın dediği gibi:

”Sınıf çelişmesi üzerine kurulmuş olan her toplumda 
ezilen bir sınıfın varlığı, yaşama şartıdır. Ezilen sınıfın 
kurtuluşu böylece zorunlu olarak yeni bir toplumun 
yaratılmasını içerir. Ezilen sınıfın kendisini kurtarabil-
mesi için esasen kazanılmış bulunan üretici güçlerin ve 
mevcut sosyal ilişkilerin, artık yanyana yaşayamaz hale 
gelmiş olmaları gereklidir. Bütün üretim araçları içinde 
en büyük üretici güç, bizzat devrimci sınıftır. Devrimci 
unsurların bir sınıf olarak kurulup örgütlenmesi, eski 
toplumun sinesinde doğmuş olabilecek bütün üretici 
kuvvetlerin varlığını varsayar. Bu demek midir ki eski 
toplum düzeni sona erdikten sonra, yeni siyasi ikti-
darda yeni bir sınıf egemenliği olacaktır? Hayır. İşçi 
sınıfının kurtuluş şartı, bütün sınıfların [sınıflı toplum 
düzeninin -ç.] kalkmasıdır; nasıl ki üçüncü imtiyazlı 
sınıfın [yani] burjuvazinin kurtuluş şartı, bütün imti-
yazlı sınıfların ortadan kalkması idi. İşçi sınıfı, gelişme 
seyrinde, eski uygar toplumun yerine, bütün sınıfları ve 
bunlar arasındaki çelişmeleri kendi dışında tutan, bir 
birlik koyacaktır; ve uygar toplumdaki çelişmenin tam 
resmi ifadesi olan siyasi güç, bu anlamıyla artık mevcut 
olmayacaktır. Şimdiki durumda proletarya ile burjuvazi 
arasındaki çelişme, sınıfın sınıfa karşı bir mücadelesi, 
en yüksek ifadesine götürüldüğü zaman toptan bir 
dönüşüm olan bir mücadeledir. Gerçekten sınıflar arası 
karşıtlık temeli üzerine kurulmuş bir toplum düzeni-
nin bir çelişmeyle son bulmasında şaşacak bir şey var 
mıdır? Sosyal hareketin siyasi hareketi kendi dışında 
bıraktığını söylemeyin. Aynı zamanda sosyal olmayan 
hiç bir siyasi hareket asla yoktur. Ancak artık, sınıfla-
rın ve sınıf çelişmelerinin bulunmadığı bir düzendedir 
ki sosyal evrimler artık siyasi devrimler olmaktan 
çıkacaklardır. O zamana kadar toplumun her yeniden 
değiştirilip düzeltilmesinin arefesinde sosyal bilimin 
son sözü daima şu olacaktır: Mücadele veya yok olma. 
Mesele, çürütülemez bir tarzda, işte böyle konmuştur.”

Kaynakça:

Felsefenini sefaleti (Karl Marx)

Mülkiyet nedir?, Sefaletin Felsefesi ( Proudhon )

gelişim tarihini görmemezlikten gelerek bireyci yaklaşımlar 
sunmaktan öteye geçememiş, geçmemektedir. Bugün içeri-
sinde de sistem değişikliği değil ona muhalif kalış ile ahlaksal 
tepkimeler, kültürel reddiye gibi bireyci tepkimeler (politik) 
gerçekleştirmektedir.

Marx’ın da dediği gibi ”Mülkiyet nedir?” kitabı Proudhon’un en 
önemli ve ilerici nüveler taşıyan eseridir. Bu eser dönem ba-
kımından ciddi bir etkiye sebep olmuştur. Bugün hala etkisini 
yazındaki sihirleri sayesinde korumaya devam etmektedir. O 
mülkiyetin mutlak bir şekilde yıkılmasını yazmaktadır. Medeni 
kanunun ve adalet anlayışının tamamı mülkiyet üzerine kurul-
duğunu, ”adalet mülkün temelidir” göstermektedir. Devlet ise 
bunun koruyucusu veya Proudhon’nun dediği gibi “hükümet 
(devlet) bir şirkettir ama teminat vermediği için – sigorta şirketi 
değil, öç alan ve baskılayan bir şirkettir. “Mülkiyetin temel 
koruyucusudur devlet ve onun aygıtları; asker, polis, adalet 
vb.” buraya kadar haklı olduğu kadar da ilerici bir durumda 
olsa da Mülkiyetin varlığını doğru bir süreç olarak ele alama-
mış herşeyin nedenini Mülkiyet olduğuna odaklanmıştır. Ve bu 
şekilde mülkiyetten arınmak için herkesin eşitlikçi bir yapıda 
davranmasını umut etmiştir.Aynı hususta kavrayamadığı bir 
diğer hususta ekonominin toplumun varlığını ve gelişimini 
görememesiydi. Bu durum sefaletin felsefesinde ciddi şekilde 
görünmüş ve Marx şöyle açıklamıştır:

”Şimdi size M. Proudhon’un diyalektiğinden bir örnek verece-
ğim. Özgürlük ve kölelik bir çelişme meydana getirirler. Öz-
gürlüğün iyi ve kötü yanlarından bahsetmeme, veya kölelikten 
bahsederken bunun kötü yanları üzerinde durmama ihtiyaç 
yoktur. Açıklanması gereken, sadece onun iyi yanıdır. Dolaylı 
kölelikten, proleteryanın köleliğinden değil doğrudan doğruya 
“kölelikten, Surinam’da, Brezilya’ da, Kuzey Amerika’nın güney 
devletlerinde siyah ırkların köleliğinden bahsediyoruz. Doğ-
rudan doğruya kölelik bugün sanayiciliğin, makineler, kredi 
vs. gibi, bir mihveridir. Kölelik olmadan pamuk olmaz, pamuk 
olmadan çağdaş sanayi olmaz. Kölelik sömürgelere değer 
kazandırmıştır; sömürgeler dünya ticaretini yaratmıştır; dünya 
ticareti büyük boyutlu makineleşmiş sanayinin zorunlu şartı-
dır. Böylece zenci ticareti başlamadan önce sömürgeler, eski 
dünyaya sadece az miktarda ürünler sağlıyordu. Ve yeryüzün-
de görünebilir bir değişiklik meydana getirmiyordu. Kölelik bu 
sebeple çok önemli bir ekonomik kategoridir.Kölelik olmasaydı, 
en ileri ülke olan Kuzey Amerika, patriyarkal bir ülke haline 
dönüşmüş olurdu. Kuzey Amerika’yı uluslar haritasından silip 
çıkarırsanız bir keşmekeş, çağdaş uygarlığın ve ticaretin toptan 
çürüyüp yok olması sonucunu elde edersiniz. Fakat köleliğin 
ortadan kalkmasına izin vermek, Kuzey Amerika’yı uluslar 
haritasından silip çıkarmaktır. Ve öyleyse, kölelik bir ekonomik 
kategori olduğu için, dünyanın başlangıcından beri her ulusta 
köleliği buluruz. Çağdaş uluslar sadece köleliği yeni dünyaya 
açıkça ithal ederken onu kendi ülkelerinde nasıl gizliyecekleri-
ni öğrendiler. Kölelik üzerine bu düşüncelerden sonra, bizim 
değerli M. Proudhon’umuz yoluna nasıl devam edecektir? Öz-
gürlükle kölelik arasındaki sentezi kölelikle özgürlük arasındaki 
itidal noktasını veya dengeyi arıyacaktır.”

Proudhon sınıfları yadsımıştır. Onu sadece kategorize ede-
rek ele almış ve suni bir durum olarak görmüştür. Herşeyin 
akıl içerisinden vuku bulacağını yani sosyal adaletsizliğin ve 
karşılıklı kardeşçe yaşanılacağı umut ederek; eğitim ve karşılıklı 
dayanışma ile çözebileceğini sanmıştır.

O yeteneğine göre ücretlendirme veya derecelendirmeyi servet 
eşitliğinin zorunlu koşulu olarak görmekteydi. Şöyle anlatmıştı:
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Devrimsel süreçler için hazırlanmak, örgütlenmek zor olduğu kadar irade isteyen 
bir durumdur. Toplumların gelişim tarihinde gerçekleşen isyanlar sınıf sorunları-
nı içerisinde barındırmaktaydı. Her bir isyan, eylem kendi özgülünde sınıf eksen-
liydi. Bu toplumsal hareketlerin oluşumu hızlı fakat sonuca varamayacak şekilde 
ilerlemekteydi. Kendi sınıfsal varlığını göremeyen (sentezleyemeyen) ve örgütlü 
bir zemine getiremeyen nicel hareketler olarak kaldı. İsyanların başarıya ulaştığı 
dönemler olduysa da, ezilen sınıf ciddi kazanımlar sağlayamamıştır: Atinalı 
yurttaşların, Spartaküslerin, Şeyh Bedreddinlerin ve birçok isyan ezilen halkların 
sınıf karakteri taşıdığı olaylar olarak sayılabilir. Köle emeğinin sömürülmesi ile 
Helen medeniyeti var oldu. Roma’nın çağdaşlaşması kavimlerin köleleştirilmesi 
ve emeğine dayanıyordu, burjuva ise proletaryanın emeğinin üzerine gelişti, 
evrimleşti. Her bir medeniyet ezilen sınıfın emeği ile kurulmuştur.

Bertolt Brecht

Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim?
Kitaplar yalnız kralların adını yazar.
Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?
Bir de Babil varmış boyuna yıkılan, 
Kim yapmış Babil’i her seferinde?
Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar
Altınlar içinde yüzen Liman’nın?
Ne oldular dersin duvarcılar
Çin Seddi bitince? 

Gelişen bu tarihsel süreçler içerisinde yönetim biçimleri ve insanlığın hep birlikte 
mutlu, el ele yaşayacağını hayal eden filozoflar olmuştu. Tarihin gelişim seyri 
içerisinde toplumsal yapıyı kendi idealleri doğrultusunda sorunsuz ve mutlu bir 
şekilde yaşamasını sağlayacak ütopyalar yaratan filozoflar, yeni yaşam biçimleri 
sunmaya çalışmışlarsa da; ki bunlar kendi cephelerinden iyi niyetli argümanlar 
taşımaktaydı; Platon’un Devlet’i, Thomas More’un Ütopyası, Etienne Cabet’in 
İkaria’ya Yolculuk’u veya Farabi’nin İdeal Devleti vb. çalışmalar. 

Aydınlar her tarihsel süreçte dönemleri gereği ütopyalar oluşturmuştur. Bahsi ge-
çen her bir kitabın niteliği, insanlığın iyi bir şekilde yaşaması, herşeyin idealist bir 
şekilde gelişerek insanların birbirlerine empati ve ahlaklı yöneticiler ile mutlu ve 
sorunsuz yaşayacağını umut ederek; geleceği soyut yönetim biçimleri ile tasavvur 
etmişlerdir. Bahsi geçen eserler de toplumsal sorunları çözecek olanı, yönetici ve 
aristokraside görmekteydiler. Bu bakış açısının sonucu olarak gerçeklikten kopuk 
olan iyi bir yaşam arayışlarına zemin hazırlanmıştı. Platon Atina’yı Atina yapan 
köle emeğini yadsımıştı, Farabi, din ile merkezi bir yönetim sunarken; tarihsel sü-
reçte oluşan sınıflı (ilk müslümanlar ve daha sonra olanlar gibi) müslümanlığı, ci-
hatçılığı ve sömürüyü yadsımıştı, Thomas More, serfleri görmemezlikten gelerek, 
feodal sömürüyü yadsımıştı, Etienne Cabet, emekçilerin sömürüsüne neden olan 
burjuvayı yadsımıştı. Daha sonraki dönemde ütopik sosyalistler ve anarşistler 
dönemleri gereği somut duruma doğru bir yaklaşım sunmaya çalışmıssalarda, 
sömürülen sınıfların kurtuluşlarını yanlış zeminde aramaya çalışmaktaydılar:

Marx ve Engels:

“bu sistemlerin mucitleri sınıf karşıtlığını da çözücü unsurların etkinliğini de 
hüküm süren toplumun kendisinde bulurlar. Ama proletarya tarafında tarihî 
bir özdevim, kendine özgü bir siyasi hareket görmezler. Sınıf karşıtlığı sanayinin 
gelişmesiyle uygun adım geliştiğinden proletaryanın kurtuluşunun maddi koşul-

larını bulamaz ve bu koşulları yaratacak bir toplumsal bilim, toplumsal yasalar 
ararlar. Toplumsal faaliyetin yerini onların kişisel yaratıcı faaliyeti, kurtuluşun 
tarihî koşullarının yerini onların kafalarında yarattıkları koşullar, proletar-
yanın adım adım sınıf hâlinde örgütlenmesinin yerini de bu mucitlerin kendi 
kafalarından özel olarak bulup çıkardıkları bir toplum örgütlenmesi alacaktı. 
Gelecek dünya tarihi bunların gözünde kendi kafalarındaki toplum planlarının 
propagandası ve pratik uygulamasından ibarettir. Planlarında özellikle en çok 
acı çeken sınıf olarak çalışan sınıfın çıkarın savunduklarının gerçi bilincindedir-
ler. Proletarya onlar için sadece bu acı çeken sınıf özelliğiyle vardır. Ama gerek 
sınıf mücadelesinin gelişmemiş biçimi gerek kendi yaşam koşulları kendilerinin 
bu sınıf karşıtlığının çok üstünde olduklarına inanmalarını beraberinde getirir. 
Toplumun bütün üyelerinin, hatta durumu en iyi olanının bile yaşam koşullarını 
düzeltmek isterler. Dolayısıyla ayrım yapmaksızın sürekli toplumun tümüne, 
hatta tercihen hakim sınıfa seslenirler.”
Paris komünü ile ezilen sınıfların ilk yönetiminin gerçekleşmesi perdenin 
aralanmasına yardımcı olmuştur. Bununla beraber perdeyi açarak gerçeği tüm 
çıplaklığıyla bilimsel çalışmaları ile gözler önüne seren, Marx ve Engels oldular. 
Sömürülen sınıfın örgütlenmesi ile sınıf düşmanı olan burjuvaya karşı örgütlen-
mesinin gerekliliğini bilimsel sosyalizm ile gerçekleşeceğini gösterdiler.

Lenin bunu örgütlü bir güçte Bolşevik parti ile, Mao ise muazzam bir diyalektik 
içerisinde ele alarak, günün koşullarına ML’yi var ettirerek; Marksist Leninist 
yöntemi yeni bir nitel boyuta ulaştırmıştır. Böylesi bir tarihsel süreçte, ezilen 
sınıfların örgütlenmesi ve devrimlerin niteliği Bolşevik Parti’nin ihtiyacında ve 
birliğinde olgunlaşmıştır. Ekim devrimi, Çin devrimi ve Büyük Proleter Kültür 
Devrimi (BPKD) ile ezilen sınıfların, sınıfsız yaşama arzusu gerçeğe dönüşmüştür. 
Süreçler içerisinde geriye gidişler olmuş ise de ardılları olan Bizlere; içinde nelerin 
eksik kaldığı, nasıl oluşacağı ve yöntemler üzerine büyük bir deneyim bırak-
mıştır. Bu tarihsel gerçeklik ülkemizde bizler açısından TKP (Mustafa suphiler) 
ile gelişimini devam ettirmiş: İbrahim kaypakkaya’nın önderliğinde ete kemiğe 
büründürerek örgütsel sürecimiz yeni bir niteliğe kavuşmuştur. Bugüne değin 
bu mirasın ardılları bilimselliğini koruyarak Türkiye/ Kuzey Kürdistan’da siyasi 
mücadele vererek, devrim iddiasını kararlılıkla sürdürmektedir. Tarihimizin 
ardılları olan Bizler için, dünden bugüne verilen emek ve alınteri bizleri daha da 
sıkı sıkıya kenetlenmemizi, örgütlü bir güç olmamızı sağlaması gereklidir. Bunun 
dışında ki hiçbir şeye tolerans gösterilmemesi gerekmektedir! Gerileyen her süreç 
içerisinde örgüt ile bütünleşmeyi amaç edinerek hareket etmek önemlidir. Daha 
da örgütlü güç olmak, mücadeleci yönlerimizi geliştirerek esas yönelim olan 
sosyalist toplum hedefimize ilerlememizi sağlayacaktır. Örgütlü bir gücün varlığı 
olmadığı müddetçe sosyalist devrimin varlığıda söz konusu olamaz. MLM anla-
yışın üretken olması bugün en ihtiyaç olandır. Böylesi zorlu süreçlerden gelirken 
kapitalist hegemonya, geçmişten bugüne devrimcileri yok etmeye çalışmasını 
görmemezlikten gelmeyerek demokrasisine aldanmamalıyız. Bunca emeğin 
içerisinde gelişen örgütlülüğümüzü ‘bolşevikliğimizi‘ gerileyen süreçlerde kararlı 
bir şekilde göstererek sürecin daralmalarına göğüs gelmek- Bugünkü devrim 
iddiamızın kararlılığını gösterecektir.

Karl Marx’ın dediği gibi:

‘’Bilinçsiz yığınların başındaki bilinçli azınlıkların gerçekleştirdiği 
devrimlerin dönemi kapandı. Toplumsal örgütlenmenin eksiksiz bir 
dönüşümü söz konusu olduğunda, yığınların da buna doğrudan doğ-
ruya katılması: neyin hedeflendiğini, neyi canla başla savunacaklarını 
öncesinde kavramış olmaları zorunludur. Bunu bize son elli yılın tarihi 
öğretti. Ama yığınların yapılması gerekeni anlaması için uzun, ısrarlı 
bir çalışma gerekir ve şu anda, düşmanı umutsuzluğa sürükleyen bir 
başarıyla, tam da bu çalışmayı yürütüyoruz.’’
Bu umutsuzluk ile Kapitalist devlet aygıtı, her bir MLM’den korkmakta 
ve onun gelişimini engellemek için çabalamakta. MLM’yi iyice kavradı-
ğımız zaman değişimin gerçekliği, kapitalist sistemin “kağıttan kaplan” 
dan başka bir şey olmadığı görülecektir. ‘Bir kişiye dahi tahammül 
edemediği: şiddet, düşünce özgürlüğününe karşı tutuklama, sosyalist 
bir şekilde yaşamaya çalışan bireylere baskı tüm dünya da görülmekte-
dir. ‘ Bu durumda sisteme karşı mücadele etmek basit ele almamalıyız. 
Kapitalist demokrasi: bir sosyalist’e dahi bütün gücünü kullanan, tüm 
dünyada aynı prensipler ile müdahale eden kapitalizme karşı örgütlü 
güç olma gerekliliği ve bu iradeyle sürekli gelişime açık olarak, teori ve 
pratiği yaşama dokumak önemlidir. örgütlü güce olan inancın tazelen-
mesi; süreçlerin getirdiği küçülmelere veya kırılmaların beraberinde 
getirdiği bireyselliğin farkına vararak, örgütlü yaşama daha da sıkı 
sarılmalıyız.

Böylesi bir tarihsel süreçten gelen bizler, bugüne sıkı sıkıya sarılarak 
ölümsüzleşen yoldaşlarımızın bıraktığı mirası ilkelerimizin içerisinde 
yaşadığını unutmayarak yarına yeniyi örmek için öncel adımları-
mızı sağlamlaştırma gerekliliği ile karşı karşıyayız. Çalışmalarımızı 
kolektifleştirerek, bireyci yaklaşımların yarattığı sorunlarla mücadele 
edebilmek burada yatmaktadır. Gençliğin dinamik gücü bunun bilincin-
de, harekete dönük adımlarını atarak sürecin daralmalarında devrim 
kararlılığında önderleşecektir.
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