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“Üreticigüçlerinuluslararasılaşması,kapitalizm
densosyalizmedoğruilerleyişinyenitarihibir
köklüdeğişiminevresinibaşlatmıştır.”

� Program,�Bölüm�A,�Paragraf�1,�Sayfa�16
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ÖnsÖz

Almanya� Marksist-Leninist� Partisi� (MLPD),� ku�ru-
luş�yılı�1982’den�beri�Bochum�Programı�te�me�lin�de�
çalışmaktadır.� 1999� yılındaki� Gelsenkirchen� Par-
ti� Kongresi’nde� bir� dizi� önemli� katkılar� ka�rar�laş-
tırılmıştır;�bu�eklemelerle�Almanya’nın�bir�leş�me�si�
ve�parti� çalışmalarının�proleter�düşünce� tar�zı� te-
melinde�yürütüldüğü�dikkate�alınıyordu.

Emperyalist� dünya� sisteminde� 1990’li� yıllardan�
be�ri� uluslararası� üretimin� yeniden� örgütlenmesi�
ne�deniyle� çok� önemli� değişiklikler�meydana� gel-
miş�tir.� O� günlerden� beri,� banka,� sanayi,� ticaret�
ve� ta�rım�sektörlerinde�faal�olan�aşağı�yukarı�500�
ulus�lararası�süper-tekelden�oluşan�egemen�bir�ta-
ba�kanın� dünya� pazarına� hakim� olma�mü�ca�de�le�si�
dün�yadaki� gidişata� damgasını� vurmaktadır.� Aşı�rı�
ser�maye�birikiminin�o�günlerden�beri�kro�nik�leş�miş�
olması,� emperyalist� dünya� sisteminin� bu�na�lım-
lılığını� arttırmaktadır.� Çevre� fe�la�ke�ti� tehlikesi� ve�
genel�savaş�tehlikesi,�insan�ya�şa�mı�nın�var�olu�şu�nu�
genel�anlamda�tehlikeye�dü�şür�mektedir.�Si�ya�set�ve�
ekonominin�ulus-dev�let�ta�rafından�dü�zen�lenmesi,�
gitgide�uluslararası�dü�zey�de�karara�bağ�lanan�kriz�
yönetiminin� uzan�tı�sı� ko�numuna�düş�müştür.� Kriz�
yönetimi� için�de�ki� or�tak�lık,� ön�ce�lik�le� emperyalist�
dünya� sis�te�mi�nin� sür�dürülmesi� ve� uluslararası�
mali-ser�ma�ye�nin� bir� avuç� lider� te�kel�lerinin� ege-
menliği� ile� sı�nır�lıdır.�Ay�nı� zamanda�kâr�lı� yatırım�



alanları,�dün�ya�pazar�pay�ları,�doğal�kay�nakları�ve�
siyasi�nü�fuz�böl�ge�le�ri�elde�etme�re�ka�beti�son�dere-
ce�kes�kin�leş�mek�te�dir.�Bu�bağ�lam�da�bir�dünya�dev-
rim�ci�bunalımının�po�tansiyeli�epey�ce�büyüdü.

2016� Sonneberg� Parti� Kongresi’nde� geliştirilen�
eli�nizdeki� program,� kapitalist� toplumdaki� önem-
li� de�ğişiklikleri� kısa� ve� özlü� biçimde� izah� eder.�
Prog�ram,� marksist-leninist� strateji� ve� taktiğin�
ulus�lararası� sosyalist� devrimin� hazırlanması� sü-
re�cinde�ilerletilip�daha�yüksek�düzeye�ulaş�tı�rıl�ma-
sına�ilişkin�sonuçlar�çıkarır.�Bu�bağlamda�özel�likle�
aşağıdaki�sorunlar�önemlidir:

•��ulusal�ile�uluslararası�sınıf�mücadelesinin�bir�li�ği,

•��toplumsal�kurtuluş�mücadelesi�ile�küresel�çev�re�
bunalımının� çözümü� için� mücadele� ara�sın�da�ki�
birlik,

•��işçi� sınıfının� ücretli� emekle� sömürülmesinden�
kur�tuluşu�mücadelesi�ile�kadının�özel�bir�bi�çim-
de� ezilmesinden� kurtuluşu� mücadelesi� ara�sın-
daki�birlik,

•��uluslararası�sanayi�proletaryasının�belirleyici�ço-
ğunluğunun�kazanılması�ile�dünya�ezilenleri� ile�
mücadele�ittifakının�kurulması�arasındaki�iliş�ki.

Parti� Programı� yardımıyla� herkesin,� toplumsal�
ger�çekliğinin� daha� karmaşık� hale� gelmiş� olan� ve�
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an�tikomünist� çarpıtma� ve� karalamalar� karşısında�
ye�ni�tip�parti�sıfatına�sahip�Almanya�Marksist-Le-
ni�nist� Partisi’nin� siyasetini,� hedefleri� ve� ça�lış�ma�
tar�zını�her�yönüyle�tanıma�ve�onu�ana�çiz�gi�le�riy�le�
anlama�imkânı�bulunmaktadır.�Prog�ram,�geç�miş�te�
sosyalizm�mücadelesinde�elde�edi�len�ba�şa�rı�lar,�ya-
şanan�yenilgiler�ve�yapılan�ha�ta�lar�dan�çı�ka�rılması�
gereken�sonuçlara�dikkat�çeker.�O,�işçi�sı�nıfına�ve�
tüm�ezilenlere�ve�sö�mü�rü�len�le�re�ken�di�lerinin�kur-
tuluşunun�sosyalist�ve�ko�mü�nist�top�lum�yolunda�
ilerlemesine�kılavuzluk�eder.

Program,� sınıf� bilincinin,� kadın� bilincinin,� çevre�
bi�lincinin� ya� da� enternasyonalist� bilincin� gü�nü-
müz�de�ne�düzeyde�olması�gerektiğini�belirtir.�Ay-
nı�zamanda�insanlığın�geleceğine�ilişkin�gö�rev�le�re�
katılmak� ve� kapitalist� sömürü� ve� bas�kı�dan� kur-
tuluş�uğruna�Almanya�Marksist-Leninist�Par�ti�si’�nin�
saflarında�yer�almak�için�çok�olanak�da�su�nar.

Geliştirilmiş�program,�MLPD’nin�yaklaşık�elli�yıl�lık�
tarihinde� yürüttüğü� parti� inşasının� tec�rü�be�le�ri�ne�
ve�uluslararası�marksist-leninist,�devrimci�ve�işçi�
hareketinin�öğretilerine�dayanmaktadır.�İş�çi�sınıfı-
nın�kurtuluşunun�karşısında�duran�önem�li�her�tür-
lü� oportünizm�ve� sekterliğe� açık� ve� kesin� olarak�
sınır� çeker;� aynı� zamanda� bütün� sö�mürülenlere�
ve�ezilenlere�ortak�mücadele� için�eli�ni�uzatır.�Bu�
program,�Devrimci�Parti�ve�Ör�güt�le�rin�Uluslarara-
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sı� Koordinasyonu� (ICOR)� ör�gü�tü�nü� desteklemeye�
bağlı� ve� dünya� gençliğine,� sos�ya�list� gelecek� için�
verilen�mücadeleye�ka�tıl�ma�ya�bir�çağrı�sinyalidir.

Stefan Engel  
MLPD parti başkanı  
2016



Gabi Gärtner
MLPD Parti Başkanı
(Nisan 2017'den itibaren)
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BÖlÜM A
Kapitalist üretimin uluslararasılaşmışlığı ve  
kapitalist toplumun Genel Bunalımı

1.�Birinci�Dünya�Savaşı� ile�1917�yılında�Rus�ya’�da�
ger�çekleşen�Ekim�Devrimi’nin�başlattığı,�ka�pi�ta�liz-
min�Genel�Bunalımı,�emperyalist�dünya�sis�te�mi�nin�
tümünü�kapsayan�bir�bunalımdır.�Bu�bu�na�lım,�ça-
ğımızın�kapitalizm-sosyalizm�ara�sın�da�ki�te�mel�çe-
lişkisinin� çözümünü� zorlamaktadır.� Gü�nü�müzde�
emperyalist�dünya�sisteminin�şu�beş�baş�lıca�çeliş-
kisi�onun�artan�istikrarsızlığını�ni�te�le�mektedir:

•��bir� tarafta,� en� önde� mutlak� egemenliğe� sahip�
ulus�lararası� mali-sermaye� ile� onların� em�per�ya-
list� hükümetleri� birlikte� olmak�üzere�burjuvazi�
ile,� karşı� tarafta,� dünyanın� ezilenleriyle� it�ti�fa-
kın�da� ve� dünya� çapında� bağlantılanmış� sa�na�yi�
pro�letaryasının�önderliği�al�tın�da�bulunan�ulus�lar�
arası�işçi�sınıfı�arasındaki�çe�lişki;

•��emperyalizm� ile,� onun� boyunduruğu� altındaki�
ulus�lar�arasındaki�çelişki;

•��kapitalist�üretim�tarzı�ile,�insanlığın�doğal�ya�şam�
temelleri�arasındaki�çelişki;

•��emperyalist� ulus-devletler� ile,� uluslar�arası� sü-
per-tekeller�arasındaki�çelişki;

•��uluslararasılaşmış�üretici�güçler�ile,�ulus-dev�let-
lere�bağlı�örgüt�biçimleri�arasındaki�çelişki.
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Kapitalizmin�ekonomik,�siyasi�ve� ideolojik�güç�le-
ri�nin�çürülme�ve�bozulma�sürecinde,�ulus�lar�ara�sı�
ka�pitalist�üre�timin�1990’lı�yıllarda�yeniden�ör�güt-
len�me�sin�den� beri� emperyalist� dünya� sis�te�mi�nin�
bu�nalımlılığı� evrensel�boyutta�ge�liş�miş�tir.� Bu�gü-
nü�müz�de,�onun�var�oluşu�biçimini�oluş�tur�mak�ta-
dır.� Üre�tici� güçlerin� ulus�la�ra�ra�sı�laş�ma�sı,� ka�pi�ta-
lizm�den� sosyalizme� doğru� ilerleyişin� ye�ni� ta�rihi�
bir� kök�lü� değişimin� evresini� baş�lat�mış�tır.� Dün�ya�
bir�le�şik�sosyalist�devletlerinin�mad�di�ko�şul�ları,�ta-
rih�te�hiç�olmadığı�gibi�ol�gun�laş�mış�du�rum�da�dır.

2.�Uluslararası� işçi�sınıfı,�kapitalist� toplumda�be-
lir�leyici� ve� toplumu� değiştirebilen� güçtür.� Gü�nü-
müz�de�işçi�sınıfının�başında,�en�ileri�üretim�tar�zı-
nın�temsilcisi�ve�mutlak�egemenliğe�sahip�ulus�lar�
arası� mali-sermayeye� doğrudan� zıt� olan� ulus�lar�
arası�sanayi�proletaryası�bulunmaktadır.�Ka�pi�ta�liz-
min�ekonomik�yapısının�ilerleyen�ra�di�kal�de�ği�şimi,�
işçilerin�gittikçe�artan�bir�bö�lü�mü�nü,�ma�ki�naların�
uzmanlaşmış�kölesi�ko�nu�mun�dan�kur�ta�rıp,�karma-
şık� üretim� süreçlerinin� çok� yön�lü� eği�tim�görmüş�
denetleyicisi�ve�yü�rü�tü�cü�sü�ne�dö�nüş�türmektedir.�
Üretim�süreci,�çoktandır�iş�çi�sı�nı�fının�yaratıcı�gücü�
ve�inisiyatifi�sö�mü�rül�me�den�iş�leyemiyor.

Toplumsal� hayatın� tümünün� sanayileşmesinin�
iler�lemesi,� işçi� sınıfının�muazzam�boyutta� bü�yü-
me�sine�neden�olmuştur.�Bu�arada� işçi�sınıfı�artık�

BÖlÜM A
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dün�ya�genelinde�ulusal�ve�toplumsal�kurtuluş�mü-
cadelesinin�ana�gücü�konumuna�geçmiştir.

Fakat� işçi� sınıfının�ve�kitlelerin�maddi,� sosyal�ve�
kül�türel�gereksinimlerinin�her�yönde�kar�şı�lan�ma-
sı�nı�engelleyen�şey,�kapitalist�sömürü�sis�te�mi�dir.

3.�Kapitalist�üretimin� sınırsız�genişlemesi� ile�pa-
zar�ların�sınırlı�gelişmesi�arasındaki�çelişki,�üre�ti-
min� uluslarasılaşması� nedeniyle� kro�nik�leş�miş�tir.�
Bu�çelişki,�aşırı�sermaye�birikiminin�kro�nik�leş�me-
si�ne�sebep�olmuştur.�Aşırı�sermaye�bi�ri�ki�mi�ise�ya-
sallıkla�ortaya�çıkan�ve�boyutu�ve�de�rin�liği�git�gi�de�
büyüyen�aşırı�üretim�krizlerinde�so�luk�al�ma�ya�ça-
lışmaktadır.�Aşırı�üretim�krizleri�de,�borsa,�ban�ka�
ya�da�döviz�krizi�gibi�çeşitli�ma�li�kriz�bi�çim�leriyle�
birlikte�ortaya�çık�mak�ta�dır�lar.

4.�Ayrıca�70’li�yıllardan�beri�kapitalist�üretim�tar-
zı�nın� gelişiminde� ileriye� atılan� her� yeni� adımda,�
ser�mayenin�yeniden�üretim�sürecinde�müthiş�ya-
pı�sal�bunalımlar�ortaya�çıkmış;�ve�her�yeni�bu�na-
lım�la�sürekli�olarak�üretici�güçler�ve�sermaye�yok�
edil�miştir.� Sermayenin� yok� edilişi,� kro�nik�leş�miş�
ulus�lararası�yapısal�bunalımda,�peryodik�aşı�rı�üre-
tim� krizlerinden� farklı� olarak,� nispeten� kont�rol-
lü� bir� şekilde� gerçekleşir.� Bu� sürecin� baş�lı�ca� so-
nuçları,�kitlesel�işsizliğin�gittikçe�bü�yü�me�si,�ek�sik�
istihdamın� süreklilik� kazanması,� üc�ret�lerin� ge�nel�

Kapitalist üretimin uluslararasılaşmışlığı ve  
kapitalist toplumun Genel Bunalımı
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olarak�düşürülmesi,� çalıştırma� tem�po�su�nun�daha�
da� arttırılması,� ücretlilerin� bü�yü�yen�bir� kıs�mının�
aşırı� sömürüsü� ve� sosyal� ka�za�nım�la�rın� tas�fiyesi�
ile�kitle�vergilerinin�yük�sel�til�me�si�dir.�Ulus�lararası�
üretimin� yeniden� ör�güt�len�mesi� te�me�linde� devam�
eden�yapısal�bunalım,�eko�no�mik�kriz�lerin�en�güçlü�
motoru�haline�gel�miş�tir.

Egemenliğe� sahip� uluslararası� süper-tekeller,� bu-
na�lım�belirtilerinin�gitgide�ağırlaşan�yükünü�bur-
ju�vazinin� tekelci� olmayan� ve�mutlak� egemenliğe�
sa�hip� uluslararası�mali-sermayeye� dahil� olmayan�
te�kelci�kısmının�sırtına�da�yüklemektedir.�Bu�ne-
den�le,� yıldan� yıla� küçük� üreticilerin� onbinlercesi�
mah�volurken,� büyük� tekelci� holdinglerin� yo�ğun-
laş�ma� ve�merkezileşmesi� tüm� dünyayı� kapsayan�
bir�boyuta�ulaşmıştır.

5. Sosyal-emperyalist�Sovyetler�Birliği’nin�ve�onun�
egemenlik� alanının� 1990’lı� yılların� başında� çök-
mesi� sonucu� ortak� bir� dünya�pazarı� oluş�muş�tur.�
Bu�da,� ileri�gelen�bazı�emperyalist�ülkelerin�eko-
nomilerinde� geçici� yükselme� yaşanmasının� ve�
ulus�lararası�mali-sermayenin�ülke�sınırlarını�aşan�
bir� boyutta� yoğunlaşıp�merkezileşmesi� sü�re�cinin�
te�meli�olmuştur.

6.�2008’den�2014�yılına�kadar�devam�eden�dünya�
eko�nomik�ve�mali�krizi,�kapitalizmin�ortaya�çık�ma-

BÖlÜM A
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sından�bu�yana�en�derin,�en�uzun�süreli�ve�en�kap-
samlı�krizdi.�Kapitalizmde�ilk�defa�uy�gu�la�nan�kriz�
yönetiminin�başlıca�hedefi,�işçi�sı�nı�fı�nın�ve�ge�niş�
kitlelerin�devrimcileşmesinin�en�gel�len�me�siy�di.

Kriz� yönetimi� aynı� zamanda� emperyalist� dünya�
eko�nomisinin�krize�genel� yatkınlığını�devlet�büt-
çe�lerine�aktarır.�Devlet�borçlarının�aşırı�hızla�bü-
yü�mesi,� devletleri� devamlı� olarak� iflas� etme� teh-
li�kesine�sokup,�kamu�sosyal�hizmet�sis�tem�le�ri�nin�
adım�adım�kısıtlanmasına�neden�ol�mak�ta�dır.�Ulus-
lararası�Para�Fonu�(IMF),�Dünya�Ban�ka�sı�ve�Av�rupa�
Merkez�Bankası�(ECB)�halkların�sır�tına�ta�sar�rufların�
değerini�düşürerek,�emekli�maaş�la�rı�nı,�ücretleri�ve�
sosyal�kazanımları�kı�sıt�la�yarak�her�geçen�gün�yeni�
yükler� yük�le�mek�te�dir�ler.� Bu� po�litika,� kaçınılmaz�
olarak� işçi� sı�nı�fı�nın� ve� geniş� kit�le�lerin� direnişini�
uyandırıp,�ulusal� ve� top�lum�sal� kur�tuluş�mücade-
lesinin�yeniden�can�lan�ma�sı�nın�ve�dünya�devrimci�
bunalımının�ge�liş�mesinin�mad�di�temelini�de�oluş-
turur.

7.�Eskiden�yeni-sömürgeciliğe�bağımlı�olan�bir�di�zi�
ülke,�emperyalist�ülkelerin�2000�yılından�son�ra�o�
ülkelere�muazzam�miktarlarda�baş�lat�tık�la�rı�serma-
ye�ihraçlarından�yararlanarak�esas�iti�ba�riyle�tarım�
ülkesi�olmaktan�çıkıp�kapitalist�sa�na�yi�ülkeleri�ha-
linde� gelişmiştir.� O� ül�ke�ler�de� te�kel�ci� sermayenin�
ve�tekelci�devlet�ka�pi�ta�liz�mi�ya�pı�larının�oluşması�

Kapitalist üretimin uluslararasılaşmışlığı ve  
kapitalist toplumun Genel Bunalımı
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sonucu,� Hindistan,� Bre�zil�ya,� Gü�ney� Kore,� Güney�
Afrika,� Suudi-Ara�bis�tan,� Tür�ki�ye� vb.� yeni-emper-
yalist�ülkeler�ortaya�çık�mış�tır.�Sosyal-emperyalist�
Çin�devleti�eko�no�mik�li�der�güç�konumuna�yükse-
lip,� ABD,� Japonya� ve�ya� AB� ile� dünya� üzerindeki�
egemenlik�için�mü�ca�de�le�et�mek�tedir.�Günümüzde�
çok�taraflı�ku�tup�laş�ma�ile�be�lirlenen�dünyada�güç�
ve�nüfuz�böl�ge�leri�ka�zan�ma�rekabetinde�emperya-
listler�ara�sı�çe�lişkiler�kes�kinleşmektedir.

8.� Emperyalist� dünya� ekonomisinin� kriz� dev�re�si�
de�ğişti.� Kriz�devresinde�yükselmenin�yerine�geç-
miş�olan�ve�her�yeni�aşırı�üretim�krizinden�ön�ce�
or�taya�çıkan�gelgitli�duraklama�tüm�dün�ya�da�et�ki-
sini�göstermeye�başlamıştır.�Günümüzde�si�ya�set,�
mali�sistem,�ekonomi�ve�ekoloji�alan�la�rın�da�ki�sar-
sıntılar�eskilere�kıyasla�çok�daha�do�lay�sız�bir�bi-
çimde�ekonomik�gelişmeyi�etkileyip,�be�ra�be�rinde�
daima,� yeni�dünya� ekonomik�ve�mali� kri�zine�yol�
açılması�tehlikesini�getirirler.

Spekülatif� sermayenin� şişmesi� dünya� eko�no�mi�si-
nin�en�çarpıcı�belirtisi�haline�gelmiş,�ekonomik�ve�
siyasi�gidişata�gitgide�daha�geniş�ölçüde�ege�men�
olmaktadır.

9. Kapitalist�üretim�tarzının�ulus�la�ra�ra�sı�laş�ma�sın-
dan� dolayı� ulus-devletlerin� ekonomiyi� dü�zen�le-
me�politikası�her�geçen�gün�daha�zahmetli,�da�ha�
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Berlin, 2016: TTIP adı altında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı kitle 
yürüyüşü
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Arequipa, Peru, 2013, 1. Uluslararası Madenci Konferansı: İşçi toplan-
tısı ve kitle yürüyüşü
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pahalı�ve�aynı�zamanda�daha�etkisiz�hale�gel�mek-
tedir.� Tekellerin� ulus-devlet� çer�çe�ve�sin�de� ör�güt-
lenen� iktidarı� ile� kapitalist� üretim� tar�zı�nın� ulus-
lararasılaşması� arasındaki� çelişki� had� saf�ha�ya�
varmaktadır.

10.�Uluslararası�rekabet�keskinleşip,�süper-te�kel�le-
rin�birbirlerini�yok�etmelerine�kadar�tır�man�mak�ta-
dır.�Pazarların�durgun�kalması�yüzünden�mev�cut�
olan�ekonomik�blokları�ve�anlaşmaları�ge�niş�let�me,�
yeni�blok�oluşturma�ve�anlaşmalara�git�mek�ve�de�
uluslararası�düzeyde�birbiriyle�re�ka�bet�eden�ban-
kalar�oluşturma�dürtüsü�art�mak�ta�dır.

Buna� bağlı� olarak,� ücretli� ve� maaşlı� emekçilerin�
sö�mürülmesinin� müthiş� ölçüde� artması,� çalışma�
sü�resinin�gittikçe� esnekleştirilmesi,� emek�yo�ğun-
lu�ğunun�artması�ve�iş�gününün�uzatılması,�var�di-
ya,�gece�ve�hafta�sonu�işinin�çoğalması,�üc�ret�le�rin�
dü�şürülmesi,� düşük,� hatta� asgari� ücretin� al�tın�da�
üc�ret�verilmesi,�sosyal�hak�la�rın�kaybı,�be�lir�li�sü�re-
li�sözleşmelerle,�ki�ra�lık�ve�kısmi�iş�söz�leş�meleriyle�
ve�bir�firmanın�eser�sözleşmesi�te�me�linde�ça�lış�tı-
rı�lanlar� sayısının� art�ması� mey�da�na� gel�mek�te�dir.�
Bu�gelişme�ön�ce�lik�le�kadın�ve�genç�le�ri�et�ki�le�mek-
te�dir.� Bu� ge�liş�me� işçi� sınıfının� üc�ret,� çalışma� ve�
ya�şam� ko�şul�la�rının� iyi�leş�ti�ril�me�si� ve� top�lum�sal�
kur�tuluşu�için�verdiği�mü�ca�de�lede�bö�lün�müş�lü�ğü�



24

BÖlÜM A

teş�vik�eder�ken,�aynı�za�man�da�da�ya�nışma�ve�di�re-
ni�şi�uyan�dırmaktadır.

11.� Uluslararası� üretimin� yeniden� örgütlenmesi�
ve� ulus�lararası� mali-sermayenin� egemenliğiyle�
bir�lik�te�kapitalist�üretim�ve� tüketim,�yalnızca� in-
san�lı�ğın� doğal� yaşam� temellerinin� kronik� olarak�
bu�na�lım� yaratan� boyutlarda� tahrip� edilişi� te�me-
lin�de� iş�lemektedir.� Mali-sermayenin� dünya� tarım�
pa�za�rı�na� egemen� olması� ve� tarımda� genetik�mü-
hen�dis�liği� ve� biyomühendisliğin� kullanılması� ne-
de�niy�le�kronikleşmiş�tarım�krizi�de�rin�leş�mek�te�dir.�
Yüz�milyonlarca�küçük�ve�orta�ölçekli� köy�lü�le�rin�
ek�mek�kapılarının�kitlesel�olarak�yok�edil�me�si�ve�
git�tikçe�daha� fazla� tarımsal� alanların� tah�rip� edil-
me�si,� yeni� sömürgeciliğe� bağımlı� bir�çok� ül�kenin�
ka�pitalist�yönde�sanayileşmesinin�be�de�li�dir.�Aç�lık�
ve�yetersiz�beslenmeye,�köyden�ken�te�kit�lesel�göç�
ve�sürekli�çoğalan�bir�seyyar�iş�çiler�or�du�su�nun�or-
taya�çıkmasına�neden�ol�mak�tadır.

12.� Burjuva� devlet� ve� aile� düzeninin� görevi,� ka-
pi�ta�list� toplumda� insan� yaşamının� üretilmesi� ve�
ye�ni�den� üretilmesini� sağlamaktır.� Egemen� te�kel-
ler�için�kitlelerin�yaşamı�karşısında�düzenin�is�tik-
rar�et�keni�olarak�hizmet�eder.�Burjuva�aile�dü�ze-
ni,�ulus�lararası�üretimin�yeniden�ör�güt�len�me�siy�le�
ulus�lararası�boyutta�da�kronik�bir�bunalıma�düş-
müş�tür.� Bu� gelişim,� kapitalist� düzenin� iş�ler�li�ği�ni�
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teh�likeye�düşürmekte�ve�kadının�kurtuluşu�mü�ca-
delesinin�yeniden�canlanmasının�toplumsal�da�ya-
nağını�oluşturmaktadır.

13.�Emperyalistler�pazar,�ucuz�işgücü,�ham�mad�de�
kaynakları� ve� nüfuz� bölgeleri� elde� etme� re�ka�be-
tinde� yeni-sömürgeciliğe� bağımlı� ülkelerin� git�tik-
çe� daha� sert� sömürülüp� ezilmesine� baş�vur�mak-
tadırlar.�Bunun�yasal�sonucu,�yeni-sö�mür�ge�ci�liğin�
bunalımıdır.�Borçlanma�krizinin�kro�nik�leş�me�si�ile�
ortaya� çıkan� bunalım,� gittikçe� daha� çok� dev�letin�
ekonomisi�ve�siyasetinin�sar�sıl�ma�sı�na�yol�açmak-
tadır.

14.� Bütün� dünyada� büyüyen� mülteci� akımları�
dün�ya�nüfusunun�gitgide�büyüyen�kısmının�ar�tık�
es�ki� biçimde� yaşayamadığı� ve� yaşamak� is�te�me-
di�ği�nin�ifadesidir.�Göç�ile�birlikte�uluslararası�pro-
le�taryanın�bütün�sömürülen�ve�ezilenler�kit�le�le�riy-
le�birleşmesinin�temeli�genişlemektedir.

15.� Emperyalizmin� siyasi� özü,� dünya� ege�men�li-
ği�ni� kazanma� çabasıdır.� Emperyalizmin� sınırsız�
ege�menlik�kazanma�politikası,�ekonomi,�devlet�ve�
toplumun�askerileştirilmesini�gerektirir.

ABD,� ekonomisi� eski� sınırsız�üstünlüğünü�ne�ka-
dar�büyük�hızla�kaybediyorsa�da�şu�anda�em�per-
ya�list� tek� süper� güç� olarak,� ezilen� halklar� ve� sı-
nıf�ların� ulusal� ve� toplumsal� kurtuluşlarına� karşı�
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Ortak mücadelede destek veren göçmenler

Rojava / Kuzey Suriye’deki Kürt kurtuluş mücadelesiyle dayanışma
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dün�ya�jandarmalığı�rolünü�üstlenmeye�kal�kış�mak-
tadır.� Onun� saldırgan� mutlak� egemenlik� ta�le�bi,�
Çin�veya�Rusya�gibi�yeni�ortaya�çıkan�em�per�ya�list�
güçlerin� egemenlik� talepleriyle� karşı� kar�şı�ya� bu-
lunmaktadır.�Emperyalist�amaçları�ger�çek�leş�tirme�
kavgası,�nükleer,�biyolojik�ve�kimyasal� si�lahların�
kullanılacağı�üçüncü�dünya� savaşının�pat�lak� ver-
mesi�tehlikesini�doğurmaktadır.�Bu�dün�ya�savaşı-
nı�tek�engelleyebilecek,�uluslararası�pro�letaryanın�
önderliği� altında� dünya� halklarıdır.� Em�peryalizm�
var�olduğu�sürece�savaş�ve�savaş�teh�likesi�var�ola-
caktır.

16.�Alman�emperyalizmi�dünya�çapında�ka�zan�dı�ğı�
siyasi�nüfuzu,�günümüzde�her�şeyden�önce�ken�di�
mali-sermayesinin� ustaca� bir� şekilde� ulus�lar�arası�
pazarların�ve�ülkelerin�ekonomilerine�nü�fuz�etme-
sine�dayandırmaktadır.

ABD’nin� müttefiği� olarak� NATO� çerçevesinde� si-
ya�si� ve� askeri� bakımdan� nüfuzunu� genişletmeyi�
ba�şaran�Almanya,�giderek�emperyalist�müt�te�fik�le-
riyle�daha�yoğun�bir�rekabet�içine�girmektedir.�Al-
man�emperyalizmi,�egemenlik�kazanma�ta�le�bi�nin�
altını,�sadece�BM’nin� ikiyüzlü�bir�şekilde� in�san�cıl�
yardım� eylemlerinin� bayraktarlığı� altında� ulus-
lararası� askeri� müdahalelere� katılarak� çiz�mek�le�
kalmıyor;�artık�saldırı�savaşlarına�da�ka�tı�lı�yor.
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17.� Mutlak� egemenliğe� sahip� uluslar�arası� mali-
ser�maye,� burjuvazinin� yok� denecek� kadar� küçük�
bir� tabakası� olup,� değişik� ulus-devletlere� dayalı�
ve� bağlı� olan� uluslararası� süper-tekeller� grup�la-
rın�dan� oluşmaktadır.� Birleşik� uluslararası� sanayi�
pro�letaryasının�karşısında�duran�mali-ser�ma�ye�nin�
zayıflığı,�strateji�açısından,�ortak� iktidar�ay�gı�tına�
sahip�olmamasıdır.�Egemenliğinin�sür�dü�rül�mesi�ve�
sömürülen�kitlelerin�bastırılması�için�de�ğişik�em-
peryalist� ülkelerin� iktidar� organlarına� da�yanmak�
zorundadır.�Uluslararası� düzeyde� ik�ti�dar� yapıları�
inşa�etmek�için�gösterilen�ve�gös�te�ri�lecek�çabalar�
ne�varsa,�sonunda�uluslararası�te�kel�lerin�güç�üssü-
nün�bir�ulus-devlete�bağlı�ol�ma�sı�ve�değişik�tekel�
gruplarının� çıkarlarının� bir�bi�riy�le� çatışmasından�
dolayı�her�zaman�başarısız�ka�lır.

Uluslararası�mali-sermaye,�modern� kitle�medyası�
ve� burjuva� kitle� kültürü� ile� kamuoyunu�ma�ni�pü-
le�et�mektedir.�Burjuva�parlamentarizmini,�mut�lak�
ege�menliğini� maskelemek� için� kullanırlar.� Te�mel�
top�lumsal� dayanakları� olan� burjuva� par�ti�ler� ve�
el�lerindeki� aldatma� aygıtları� sayesinde� kit�le�leri�
ka�pitalist� düzene� bağlamaya� ça�lış�mak�ta�dır�lar.�
Bur�juva�demokrasisi�kitleler� için� ilk�etap�ta�al�dat-
ma�ca�demektir�ama,�devlet�aygıtlarının�git�tikçe�fa-
şistleştirilmesinde�görüldüğü�gibi,�bas�kı�ve� te�rör�
anlamına�da�gelir.





BÖlÜM B
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Almanya’daki toplumsal gelişme ve  
küçük-burjuva düşünce tarzı sistemi

1.� Almanya’da,� kapitalist� üretimin� ulus�la�ra�ra�sı-
laş�ması� çerçevesinde� tekelci� devlet� kapitalizmi�
aşa�masına� ulaşmış� bir� kapitalist� toplum� düzeni�
var�dır.� Bu� aşama,� sosyalist� bir� toplumu� doğru-
dan�ha�zırlayan�son�ön�aşamadır.�Ülkede�yerleşik�
ve�mut�lak�egemenliğe�sahip�mali-sermayeye�dahil�
olan� uluslararası� süper-tekeller� devleti� kendisine�
ta�mamen�tabi�kılmış,�tekelci�sermayenin�or�gan�la-
rı� devlet� aygıtının� organlarıyla� tamamen� kay�naş-
mış� durumdadır.� Burada� yerleşik� süper-tekeller,�
te�kelci�olmayan�kapitalistler�ve�başka�tekeller�de�
da�hil� olmak� üzere� tüm� toplum� üzerinde� mutlak�
ege�menlik� kurmuşlardır.� Avrupa� Birliği’nin� or-
gan�ları�aracılığıyla�diğer�Avrupa�ülkeleri�üze�rin�de�
nüfuz� geçirmektedirler.� Aynı� şekilde� başka� ül�ke-
lerin� süper-tekelleri�Almanya�üzerinde�nüfuz�ge-
çirmektedirler.

2.� Toplumsal� büyük� üretim,� başta� mali-ser�ma�ye�
ola�rak� birbiriyle� kaynaşmış� sanayi,� tarım,� ti�ca�ret�
ve� banka� tekelleri� olmak� üzere,� ser�ma�ye�dar�lar�
ta�ra�fından� özel� mal� edinilmeye� tabidir.� Te�kel�ci�
dev�let�kapitalizminde�egemen�olan�bu�ulus�la�ra�ra-
sı�laşmış� üretim� ilişkileri,� günümüzde� Al�man�ya’-
da�ki� kapitalizmin� gelişmesinin� temel� çe�liş�ki�si�ni�
oluş�turmaktadır.�Bu�üretim�ilişkileri�ulus-dev�let�le�
sü�rekli�çatışmaktadır;�çünkü�ulus-dev�let�ulus�la�ra-
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rasılaşmış�üretici�güçlerin�iler�le�me�sinin�bir�en�ge�li�
haline�gelmiştir.�Aynı�za�man�da�ise�ulus-dev�le�tin�ve�
onun�iktidar�aygıtının�da�ha�da�güç�len�di�ril�mesinin�
önemi�de�artmaktadır.�Ulus-dev�let,�sı�nıf�egemenli-
ğinin�sürdürülmesinin�be�lir�leyici�ale�ti�ve�dünyayı�
yeniden�paylaşım�mü�ca�de�lesinde�eko�nomik,�siyasi�
ve�askeri�kuvvet�üs�sü�ko�nu�mun�da�kalmaktadır.

3.� Toplumsal� sorunun� çözümü� için,� hem� ücretli�
eme�ğin� kapitalist� sömürülmesini� hem� de� burju-
va�dev�let�ve�aile�düzenini�bertaraf�etmek�gerekir.�
Bur�juva� devlet� ve� aile� düzeni,� emekçi� kadınlar�
kit�lesinin� çifte� sömürülüp� ezilmesinin� de� te�me-
li�dir�ler.�Toplumsal�yaşam,�azami�kâr�getiren�mal�
üre�timi� ve� yeniden� üretimi� sürecine� tamamen�
bağ�lıdır.�Gıda�üretimi�süreci�toplumsallaşmış�du-
rum�dayken,�insan�türünün�muhafazası�ve�üre�me-
si� geniş� ölçüde� tek� tek� ailelerin� sorumluluğunda�
bu�lunmaktadır.�Kapitalizmde�erkek� ile�kadın�ara-
sın�daki� toplumsal� eşitsizlik� bu� çelişkiye� da�yan-
mak�tadır.�Kadının�erkeğe�ekonomik�ba�ğım�lı�lı�ğı�nın�
hakim� olması,� çoğunlukla� ev� işleri� ve� aile� ida�re-
sinden� sorumlu� olması,� burjuva� ahlak� ile� dinin�
zin�cirleri�ve�ayrıca�yaygın�seksizm�ile�aile�içi�şid-
det�kapitalist� toplumda�kadının�özel�bir�biçimde�
ezil�mesini�devam�ettiren�bir�sistem�oluş�tur�mak�ta-
dır.
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4.�Alman�emperyalizmi,�19.�yüzyılın�sonunda�geç�
gelişmesinden� dolayı�modern� teknik� ve� daha� iyi�
organizasyon� aracılığıyla� rakip� emperyalist� bü-
yük�güçler�karşısında�öne�geçmeye�çalıştı.�Sal�dır-
ganlıkla� dünyanın� yeniden� paylaştırılmasında� ıs-
rar� edip,� bu� amaçla� iki�dünya� savaşı� çı�kar�mış�tır.�
Bu� dünya� savaşları,� bütün� emperyalist� ül�ke�ler�de�
tekelci�kapitalizmden�tekelci�devlet�ka�pi�ta�liz�mine�
geçişin�motorları�olmuştur.

5.�Tekeller,�1917’de�zaferle�sonuçlanan�Ekim�Dev-
rimi’ne� ve� kitlelerin� I.� Dünya� Savaşından� son�ra�
devrimcileşmesine� önlem� olarak,� kendi� ege�men-
liklerini�sürdürebilmek�için�1933�yılında�fa�şist�bir�
diktatörlük�kurdular.�Saldırgan�bir�an�ti�ko�mü�nizmi�
gerçekleştirip,� sosyalizmin� kav�ram�la�rı�nı� kötüye�
kullanan�bir�ırkçı�sosyal-faşist�de�ma�go�ji�yi�kullan-
dılar.�İşçi�sınıfının�bö�lün�müş�lü�ğü�ne�de�niy�le�faşist�
diktatörlüğün�kurulması�en�gel�le�ne�me�di.�Diktatör-
lüğün,� ana� gücünü� sos�ya�list� Sov�yet�ler� Birliği’nin�
oluşturduğu� Hitler� kar�şıtı� koa�lis�yon� tarafından�
parçalanmasından� son�ra,� İkinci�Dün�ya� Savaşı� so-
nunda�galip�dev�let�ler�tarafından�Sta�lin’in�yön�ve-
rici�katkısıyla�Pots�dam�Ant�laş�ma�sı�imzalandı.�Ant-
laşma,�Alman�ulu�sunun�bir�li�ği�nin�korunup�Alman�
em�per�ya�liz�mi�nin� ege�men�lik�ten� mahrum� bırakıl-
masını�ön�gö�rü�yordu.
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İlk� etapta� tekelci� parababaları� holdinglerinin� yö-
ne�timinden�çekilmeye�zorlandılar.�Ancak�kısa�bir�
sü�re� sonra�Batılı� işgal�devletleri,�ABD’nin�Al�man-
ya� politikasını� antikomünist� yönde� de�ğiş�tir�me�si�
so�nucu,�BatıAlmanya’daki� tekelci�ka�pi�ta�list�le�rinin�
ye�niden� egemenliği� ele� geçirmelerini� sağ�la�dılar.�
23�Mayıs�1949�tarihinde�Federal�Almanya�Cum�hu-
riyeti’nin� (FAC)� kuruluşu� aracılığıyla� Al�man�ya’�yı�
ikiye� bölüp,� Potsdam� Antlaşmasını� bo�za�rak� ye�ni�
Alman�emperyalizminin�yük�se�lişini�hız�lan�dır�dı�lar.

6.� Almanya’nın� Batılı� güçler� tarafından� bö�lün�me-
si�ne� yanıt� olarak,� 7� Ekim�1949� yılında�De�mok�ra-
tik�Almanya�Cumhuriyeti� (DAC)� kuruldu.� Son�ra�ki�
yıl�larda� kitlelerin� inisiyatifi� sonucu� ve� Sov�yet�ler�
Bir�liği’nin�desteğiyle,�antifaşist�bir�halk�de�mok�ra-
si�sinden�Alman� topraklarında� ilk� sosyalist� top�lu-
ma�geçişte�umut�verici�bir�gelişme�meydana�gel�di.

7.� Şubat� 1956’da� yapılan� SBKP� 20.� Parti� Kong�re-
si’n�den� sonra� Sovyetler� Birliği’nde� kapitalizmin�
res�tore�edilmesinin�ardından�DAC’de�küçük-bur�ju-
va�parti,� devlet,� işletme�ve� silahlı� organların�bü-
rokrasisi� tarafından� bir� bürokratik-kapitalist� sis-
tem�kuruldu.�Gerçi�kitlelerin�yaşantısındaki�bir�çok�
sosyalist�kazanım,�biçimsel�olarak�kalsa�da,�niteli-
ği�kapitalizmin�restore�edilmesinden�do�la�yı�değiş-
ti.�Söz�konusu�kazanımlar,�yeni�dü�ze�nin�kapitalist�
niteliğini�örtbas�etmek�için�yu�ka�rı�dan�reform�uy-
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gulanmasını� içeren� revizyonist� bir� sis�teme� dahil�
edildi.�Sosyalist�Birlik�Partisi’nin�(SED)�revizyonist�
yönetimi�1961�yılında�Berlin�Du�varı’nı�yaptırarak�
birleşik�sosyalist�Almanya�için�verilen�mücadeleye�
sırt�çevirdi.

8.�1950’li�yılların�başında�FAC’de,�İkinci�Dünya�Sa-
vaşı�sonucu�dünya�çapında�artan�mal�talebinin�yol�
açtığı�ve�yüksek�düzeyli�makineleşme,�oto�mas�yon�
ve�devletin�yaptırımları�ile�özendirilen,�eşi�görül-
memiş� uzun� süreli� bir� ekonomik� yük�sel�me� baş-
ladı.� Sıçramalı� olarak� gelişen� üretici� güç�ler,� yeni�
Alman�emperyalizminin�inanılmaz�bir�sü�ratle�güç-
lü�bir�ekonomik,�siyasi�ve�askeri�et�ken�ko�numuna�
yükselmesini�hızlandırdılar.

9.�Tekelci�kapitalistler,1970’lı�yılların�başında�so-
na�eren�uzun�süreli�yüksek�konjonktür�dö�ne�min-
de� Alman� emperyalizminin� dünya� çapında� öne�
geç�mesinin�grevler�nedeniyle�tehlikeye�düş�me�si�ni�
engellemek� amacıyla,� özellikle� sağcı� SPD� ve� sen-
dika� yöneticileriyle� kapitalist� birlikleri� ara�sın�da�
olmak�üzere�bir� iş�ortaklığı�politikası�yü�rüt�tü�ler.�
Bu� “yukarıdan� reformlar”� politikası,� iş�çi� sı�nı�fı�nın�
devrimcileşmesini� engelleyen,� felce� uğ�ratan� bir�
zehirdi.�Fakat�tekelci�devlet�ka�pi�ta�liz�mi,�80’li�yıl-
ların� başında� sosyal� reformların� tas�fiyesini� baş-
latmasından� beri� gizli� bir� siyasi� bu�nalım� için�de�
bulunmaktadır;�ki�bu�bunalım�git�tikçe�daha�sık�açı-
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ğa�çıkıp�kitlelerin,�tekellerin�dik�ta�tör�lü�ğü�ne�karşı�
çıkmasına�neden�ol�mak�ta�dır.

10.�DAC’de,�ülkenin�teknolojik�ve�ekonomik�açı�dan�
Batı’ya�kıyasla�artan�bir�şekilde�geri�kalması,�80’�li�
yıllarda� toplumsal� kazanımların� sür�dü�rül�me�siyle�
gittikçe�keskinleşen�bir�çelişkiye�düştü.�Bu�temel-
de�kitleler�arasında�bürokrasinin�yoğun�bir�kontrol�
ve� kumanda� rejimini� uygulaması,� sah�te-sosyalist�
cafcaflı�lafları�ve�siyasi�baskı�sonucu�de�rin�bir�ha-
yal�kırıklığı�yarattı�ve�1989’da�geniş�bir�demokra-
tik�halk�hareketi�gelişti.

Hareketin� sonucu� ülkenin� 1990� yılında� barışçıl�
yol�dan� yeniden� birleşmesiydi;� tüm� Alman� hal�kı-
nın,�ulusun�bölünmüşlüğünü�aşmaya�yönelik�de-
rin� arzunun�da� bir� katkısı� vardı.�Dış� siyaset� açı-
sın�dan� bunun� önemli� bir� koşuluysa,� Sovyetler�
Bir�liği’ndeki� sosyal-emperyalizmin� egemenliğinin�
sar�sılmasıydı.� Birleşme� sosyalist� koşullar� altında�
ger�çekleşmediğinden,�Batı�Alman�tekelci�ser�ma�ye-
sinin�DAC’yi� ilhak�edip�kendi�ekonomik�ve�si�ya�si�
egemenliği�altına�alması�mümkün�oldu.

11.� Yeniden� birleşmiş� Almanya,� hem� ekonomisi�
hem�de�nüfusu�bakımından�Avrupa�Birliği’nin�en�
bü�yük�ülkesidir.�İkinci�Dünya�Savaşı�müt�te�fik�le�ri-
nin�savaştan�sonra�ona�kabul�ettirdikleri�bazı�si-
ya�sal� kısıtlamalardan� artık� kurtulan� yeni� Alman�
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em�peryalizmi,� günümüzde� Avrupa’nın� diğer� bü-
yük� devletleriyle� ittifak� çerçevesinde� dünya� ha-
ki�mi�yetini�kazanmak� için�çaba�gösteriyor.�Alman�
em�peryalizmi,� Almanya’daki� emekçilerin� baş�düş-
manıdır.

12.� Alman� emperyalizminin� ekonomik� ve� siyasi�
yük�selişi� için,� II.� Dünya� Savaşı� sonrasında� bur-
ju�va� demokrasisi� en� uygun� egemenlik� biçimiydi.�
Fa�kat�işçi�sınıfı�müttefikleriyle�birlikte�devrim�hü-
cumunu� başlatınca,� tekelci� sermayenin� ik�ti�da�rı�
sar�sılıp� egemenliği� burjuva� demokrasisi� yön�tem-
le�riyle�artık�sürdürülemezse,�tekelci�sermaye�bur-
juva�demokrasisinin�sağladığı�hak�ve�öz�gür�lük�leri�
ortadan� kaldırıp,� açık� terörist� dik�ta�tör�lü�ğü� ege-
menlik�düzeni�haline�getirmeye�ça�lı�şa�cak�tır.

13.�Burjuva�ideolojisi�bunalım�içine�düşmüş�olup,�
açık�gerici�biçimleriyle�kitleler�üzerinde�ar�tık�gittik-
çe�daha�az�etki�yapabilir.�Egemenler,�iş�çi�sı�nıfının�
sınıf�bilincini�çürütmek�ya�da�o�mü�ca�de�le�nin�daha�
yüksek�bir�düzeye�ulaşmasını�en�gel�le�mek�amacıy-
la� toplumda� adım� adım� kü�çük-bur�ju�va� düşünce�
tarzını�yaygınlaştıran�bir�sis�tem�ge�liş�tirmişlerdir.�
Sistemin�görevi�proleter�sı�nıf�mü�ca�delesini�yolun-
dan�şaşırtmak,�ör�güt�lü�lü�ğünü�sars�mak�ve�moralini�
bozmak�olan�bu�sis�tem,�si�ya�si�bakımdan�tekeller�
iktidarının�hayati�da�ya�na�ğı�haline�gelmiştir.
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Küçük-burjuva� düşünce� tarzı,� toplumsal� ilişkiler�
kar�şısında�sözde�eleştirel�bir�tutum�takınırken,�ay-
nı�zamanda�kapitalizmi�her�türlü�toplumsal�al�ter-
natife�karşı�savunur.

14.� Alman� tekeller� ve� hükümetleri� 1996� yılında�
sı�nıf� işbirliği� politikasını� açıkça� sona� er�dir�dik�le-
rin�de,�sınıf�bilinci�geniş�çapta�uyanmış�olduğunu�
ifa�de�eden,�sanayi�proletaryasının�sendika�yö�ne�ti-
minden�bağımsız�yürüttüğü�grevler�dalgası,�Kohl�
hükümetini�sona�erdiren�ilk�adım�oldu.�1998’�den�
itibaren,� Sosyaldemokratlar� ile� Ye�şil�ler’�den� Ger-
hard�Schröder�ile�Joschka�Fischer’in�baş�kanlığında�
oluşturulan�yeni�hükümet,�işçi�atı�lı�mı�ateşini�sön-
dürme� görevini� üstlendi.� Schrö�der�/�Fischer� hükü-
meti�ilk�defa�küçük-burjuva�dü�şün�ce�tarzı�sistemi-
ni�yönetme�yöntemi�haline�ge�tir�miştir.

2004�yılında�işçi�atılımına�geçiş�süreci�başladı;�ve�
bunun� doruk� noktaları� olarak� Opel� Bochum� iş�çi-
lerinin� bağımsız� yaptığı� grev� ve� Pazartesi� Yü�rü-
yü�şü� hareketi� oldu.� Schröder/Fischer� hükümeti�
kendi�kit�le�tabanını�kaybetti�ve�sosyal-demokrasi�
de�rin�bir�bunalıma�düştü�ve�bir�değişikliğe�gi�di�le-
rek�Merkel� yönetiminde�CDU/CSU/SPD� (Hris�ti�yan�
De�mokrat� /� Hristiyan� Sosyal� /� Sosyal-De�mok�rat)�
hü�kümeti�kuruldu.�Egemenler,�işçi�atılımına�ge�çiş�
sü�recini� durdurmak� için,� küçük-burjuva� dü�şün�ce�
tar�zı� sisteminde� değişiklik� yaptılar:� gerçek� sos-
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Bochum, 2004: Opel işçilerinin bağımsız yaptığı grev büyük destek gördü.

 
2004 yılında Hartz Yasalarına karşı Pazartesi Yürüyüşleri başladı; o sene-
den bugüne dek Almanya’da her hafta birçok kentte yapılmaktadır.
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yalizme�ve�MLPD’nin�etkisinin�büyümesine�kar�şı,�
küçük-burjuva� antikomünist� düşünce� tar�zı�nı� yö-
netimin�esas�yöntemi�yaptılar.

15.� Eski� saldırgan� antikomünizmin� başarısızlığa�
uğ�ramasından� beri� egemenler�modern� an�ti�ko�mü-
niz�mi� kullanmaktadırlar.� Modern� antikomünizm,�
ka�pitalist� toplum� karşısında� “eleştirel”� bir� tavır�
ta�kınır�gibi�yapar,�asıl�amacı�ise�sosyalizmi�ka�ra-
la�maktır.� Eski� sosyalist� Sovyetler� Birliği� ve� Mao�
Ze�dung’un�Çin’i�üzerine�tekrar�tekrar�yeni�vah�şet�
hi�kayeleri� ve� tarih� çarpıtıcılığı� ile� kitleler� ara�sın-
da� sistematik� bir� biçimde� sosyalist� alternatif� ve�
MLPD�karşısında�antikomünist�önyargılar�ve�olum-
suz�duygular�yaratılmak�isteniyor.�Bunun�için�de-
magojik�bir�biçimde�“stalinizm”�ve�“ma�o�izm”�gibi�
burjuva�mücadele�terimleri�kul�la�nıl�mak�tadır.�Aynı�
zamanda� eski� sosyalist� ülkelerde� ka�pitalizmin�
restore�edildiği�kabul�edil�me�mek�te�dir.�Egemenler�
MLPD’ye� karşı� sansür� uy�gu�la�ya�rak� ve� akıllıca� bir�
medya�boykotunu�ter�tip�le�ye�rek�par�tiyi�tecrit�etme�
politikasını�yü�rüt�mek�te�dir�ler.

Modern� antikomünizmin� baştemsilcileri,� genelde�
sırf� kendi� kariyeri� peşinde� olan� “solcular”,� kendi�
iha�netlerini� meşrulaştırmak� isteyen,� “ku�sur�la�rın-
dan�arındırılmış”� eski� küçük-burjuva� solcu�ya�da�
çök�müş� bürokratik-kapitalist� ülkelerde� egemen�
sı�nıfların� eski� mensuplarıdırlar.� Bu� unsurlar� ve�
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on�ların� partileri� tekelci� sermaye� tarafından� sos-
ya�lizmin�güya�başarısızlığının�başşahitleri�olarak�
sis�tematik�bir�şekilde�teşvik�edilir�ve�onlara�hü�kü-
mete�katılacak�kadar�itibar�biçilmektedir.

Kitleler,� küçük-burjuva� düşünce� tarzının� çeşitli�
içe�rik� ve� biçimlerinin� üstesinden� gelip� proleter�
dü�şünce� tarzını�benimsedikçe,�proleter� sınıf�mü-
ca�delesi�yolunda�yürümeye�kararını�ve�re�cek�ler�dir.



BÖlÜM C
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1.�Almanya’da�değişik�ulusal�kökene�sahip�in�san-
lar�dan� oluşan� işçi� sınıfı,� sömürü,� baskı� ve� doğal�
ya�şam�temellerinin�tahrip�edilmesinin�esas�yü�kü-
nü� taşıyor.� Tek� devrimci� sınıf� olarak� tekelci� ser-
ma�yeye�karşı�uzlaşmaz�zıtlık� içinde�bu�lun�mak�ta-
dır.�O�hem�Batı’nın�tekelci�devlet�kapitalizmi,�hem�
Doğu’nun�bürokratik�kapitalizmi�ve�hem�de�DAC’-
nin�ilk�yıllarındaki�sosyalizmin�inşasının�ümit�bes-
leyen�ilk�adımlarıyla�yoğun�deneyimlere�sa�hip�tir.�
İşçi�sınıfı�kitlesel�olarak�büyük�sanayi�üre�ti�minde�
ve� sınaileşmiş� lojistik,� kamu� hizmeti,� eği�tim� ve�
iletişim� holdinglerinde� yoğunlaşmıştır.� Bu�nunla�
o�sınıf�mücadelesinde�önderlik�rolünü�üst�lenecek�
örgütsel�disiplini�de�öğrenir.�Al�man�ya’�da�işçi�sınıfı-
nın�başında,�uluslar�arası�birleşik�üre�tim�sistemleri�
içinde�çalışarak�uluslararası�sa�na�yi�proletaryasına�
dahil� olan� işçiler� bu�lun�mak�ta�dırlar.� Uluslararası�
sanayi�proletaryası�ulusal�ve�uluslararası�sınıf�mü-
cadelesinin�yü�rü�tül�me�si�nin�önder�gücüdür.�Dünya�
birleşik�sosyalist�dev�let�lerinin�kurulması�ve�gerek�
çevre� gerekse� de� top�lumsal� sorunun� sosyalizm/
komünizm�içinde�çö�zülmesinin�potansiyelini�tem-
sil�etmektedir.

Sömürüden� ve� haklardan� mahrum� olmaktan� en�
çok�işçi�gençliği�etkilenmektedir.�İşçi�sınıfının�ge-
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leceğini� canlandıran� işçi� gençliği,� gençlerin�ka�pi-
talist�düzene�karşı�isyanının�çekirdeğini�oluş�tu�rur.

2.�Çifte�sömürülüp�ezilen�kadın�işçilere,�mü�ca�de-
le�ci�kadın�hareketinin�gelişmesinde�önderlik�rolü�
düş�mektedir.� Onlar,� kadınların� sosyalist� top�lum-
da�ki� kurtuluşlarına� yönelik� mücadeleyi� temsil�
edip,�işçi�hareketinde�kadının�kurtuluşu�mü�ca�de-
le�sinin�öncüleridirler.�Gelişen�kadın�bilinci�işçi�sı-
nıfının� sınıf� bilincinin� önemli� ölçeklerinden� bi�ri-
dir.

3.�Oniki�yıl�süren�faşist�Hitler�diktatörlüğü�ve�Al-
man�işçi�hareketinin�büyük�ölçüde�imha�edil�miş�li-
ğinin�bir�sonucu�olarak�sınıf�bilinci�savaş�son�ra�sı�
yıllarda� oldukça� düşüktü.� Almanya’nın� bö�lün�me-
si,� işçi� hareketini� bölmüştü.� Almanya’nın� bir�li�ği�
için,� yeni� Alman� emperyalizminin� yük�sel�me�si�ne�
ve� 1950’li� yıllarda� ülkenin� yeniden� as�ke�ri�leş�ti-
rilmesine�karşı�verilen�mücadele,�Almanya’nın�ye-
niden�birleşmesine�değin�Doğu�ve�Batı’daki�işçi�sı-
nıfının�son�ortak�eylemi�olarak�kalmıştır.

4.�DAC’de,�1952�yılında�antifaşist�demokratik� ih-
ti�lalden� sosyalizmin� inşasına� geçmeye� baş�lan�dı-
ğın�da,� başlangıçta� işçi� sınıfının� gittikçe� büyüyen�
bir� bölümünde� sosyalist� bilincin� güçlenmesini�
be�raberinde�getirdi.�Fakat�SED’nin�1956’dan�iti�ba-
ren�revizyonist�yozlaşması,�DAC’deki� işçi�sınıfını�
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İşte kadın gücü: Taban Kadınlar Dünya Konferansı iki kez başarılı olarak 
düzenlenmiştir; birincisi 2011 yılında Venezuela, ikincisi de 2016 yılında 
Nepal’de yapılmıştır.

Maden çırakları, işyerleri için verilen mücadelede dayanışma gösteriyor.



46

BÖlÜM C

MLPD ile ICOR’un 2012 yılında düzenlediği Avrupa Semineri

2012 yılında “MLPD’nin kuruluşunun 30. yıldönümü” şenliği yapıldı.
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dev�rimci�önderliğinden�yoksun�bıraktı.�Modern�re-
vizyonizm,�kitlelerin� içine�derin�bir�şekilde�sı�za-
rak,�sosyalist�bilinçlerini�çürütmüştür.�Bundan�do-
layı�DAC’de� kapitalizmin� restore� edilmesi,� kay�da�
değer�bir�direniş�olmaksızın�ger�çek�leş�ti�ri�le�bil�di.

Batı� Almanya’da� KPD� (Almanya� Komünist� Partisi)�
de�revizyonist�par�ti�olarak�yozlaştı;�ki�bu,�SED’ye�
olan� bağımlılığıyla,� ayrıca� 1956’da� ya�sak�lan�ma-
sıy�la� bunu� kolaylaştırdı.� Sowjetler� Birliği’nde� ve�
DAC’�de� var� olan� bürokratik-kapitalist� sömürü�
iliş�kilerinin� “reel� sosyalizm”� diye� adlandırılması,�
sos�yalizm�fikrinin�itibarını�uzun�süre�derin�bir�bi-
çimde� düşürmüştür.� Kapitalizmin� eski� sos�ya�list�
ülkelerde� restore� edilmesiyle� yaşanan� olum�suz�
olay� ve� gelişmeler,� modern� antikomünizmin� et-
kisinin�önemli�temellerinden�biridir.

FAC’de� 1960’lı� yılların� sonundan� itibaren� mark-
sist-leninist�bir�partiyi� inşa�çalışmaları,�MLPD’nin�
1982�yılında�kurulması�ve�yeniden�birleşmiş�olan�
Al�manya’da�tüm�ülkede�onun�inşası�sosyalizm�mü-
cadelesinin�yeniden�canlanmasının�zorunlu�bir�ko-
şuluydu.

5.�Modern� revizyonizm,� kendisini�marksizm�ola-
rak� kamufle� ederken,� gerçekte� bilimsel� sos�ya�liz-
min� temel� ilkelerini� inkar� edip� çarpıtır.� Re�viz�yo-
nizm,� işçi� hareketinde� burjuva� ideolojisinin� bir�
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tü�rüdür.�Oportünizmi�yayıp,�sahte�sosyalist�po�li-
ti�kasıyla� kapitalizme� toplumsal� alternatif� arayan�
in�sanları�yönlerinden�saptırır.

Sovyetler�Birliği,�Doğu�Avrupa�ve�DAC’de�bü�rok�ra-
tik� kapitalizmin� çöküşü�nedeniyle�modern� re�viz-
yonizm�açık�bir�bunalıma�düşmüştür.�Bu�du�rum,�
sosyalizm�mücadelesinin� yeniden� can�lan�ma�sının�
önünü�açmıştır.

6.�Reformizm,�Batı�Almanya’da�uzun�süre�uy�gu�la-
nan� yukarıdan� uygulanan� bir� reformlar� politika-
sı� ve� işçi� kitleleri� arasında� küçük-burjuva� yaşam�
ko�şullarının� oluşması� sonucu� 1970’li� yıllara� ka-
dar� benzersiz� bir� et�ki�li�lik� kazandı.� Bu,� ka�pi�ta�list�
ege�menliğin� yı�kıl�ma�sı�na� yönelik� sınıf� mü�ca�de�le-
si�ni� yürütmek� yerine,� ka�pitalizmin� kur�ta�rıl�ma�sı-
na�yönelik�sınıf�uz�laş�ma�cılığı�politikasıyla�iş�çi�sı-
nı�fının�mücadele�ira�de�sini�felce�uğratıyor.�1980’li�
yıl�ların�başında�sos�yal�reformlar�politikasına�son�
ve�rilmesinden�iti�baren�reformizm�de�bir�bu�na�lı�ma�
düşmüştür.� Bu� arada� reformizm,� kitlelerin�üc�ret,�
çalışma� ve� ya�şam� koşullarının� kö�tü�leş�ti�ril�me�si�ni�
al�ter�na�tif�siz�diye�direniş�vermeden�kabul�et�tir�mek�
gö�re�vi�ni�üstlendi.�Bundan�dolayı�re�for�miz�min�kit-
leleri�sis�teme�bağlama�gücü�oldukça�za�yıflamıştır.

7.�Kapitalizmin�FAC’de�göreli� istikrara�kavuşması�
ne�deniyle�sınıf�mücadelesinde�uzun�süreli�bir�dev-
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rimci�olmayan�durum�aşaması�yaşanmıştır.�An�cak�
1980’li� yılların� başından� itibaren� sınıf� bi�lin�cinin�
gelişiminde�bir�dönüşüm�meydana�geldi.�Sı�nıf�bi-
linci,�çevre�bilinci�ve�kadın�bilinci�uyandı.�Bir�çok�
kez�işçi�atılımına�geçiş�başlatıldı.

8.� Burjuva� ideolojisinin� akımlarının� işçi,� kadın,�
halk�ve�gençlik�hareketi�içindeki�etkisi�gü�nü�müz�de�
her� şeyden� önce� küçük-burjuva� düşünce� tar�zı�na�
dayanmaktadır.� İşçi�hareketi� içindeki�baş�teh�li�ke,�
kitlesel�etkisi�açısından�reformizm,�ideo�lo�jik�etki-
si�açısından�ise�revizyonizmdir.�Sağ�opor�tü�nizmin�
karşılığı,� emekçileri� sosyalizme� sırt� çe�vir�ten� aşı-
rı� sol� sekterliktir.� Gençler� arasında� özel�likle�mo-
dern�antiotoritarizm�zararlı�bir�rol�oy�namaktadır.�
Sınıf�mücadelesinde�uzun�süre�ha�kim�olan�göreli�
sakinlik� evresinin� çözülme� eği�lim�leri� gösterirken�
modern� antikomünizm� bur�ju�va� propagandasının�
odak� noktasına� otur�tul�mak�ta�dır.� Küçük-burjuva�
antikomünist�düşünce�tarzı�sı�nıf�bilincinin�ve�işçi�
atılımının�gelişmesinin�önün�deki�asıl�engel�haline�
gelmektedir.

9.� Küçük-burjuva� düşünce� tarzının� kitlelerin� dü-
şün�ce,�duygu�ve�hareketlerinde�onyıllarca�be�nim-
sen�mesi� ve� “kamu�oyunun”� her� alanda� manipüle�
edil�mesi,�herhangi�ekonomik,�ekolojik�veya�si�ya�si�
bunalımın�aniden�devrimci�bunalıma�dö�nüş�me�sine�
engel�olmuştur.�İşçi�ve�kitle�hareketi�sis�te�matik�bir�
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biçimde�burjuva�dünya�görüşü�ile�et�ki�lenmeye�ça-
lışılıp,�bilim�ve�kültür�alanlarında�da�egemen�rol�
oynamaktadır.

İşçi�sınıfı,�stratejik�açıdan�atılıma�geçebilmek�için�
marksist-leninist� parti� yardımıyla� değişik� kü�çük-
burjuva�düşünce�varyosyonlarıyla�başa�çık�ma�lıdır.�
Proleter� düşünce� tarzı� ile� bilinçli� olarak� kü�çük-
burjuva�düşünce�tarzının�üstesinden�gel�mek,�pra-
tikte�işçi�atılımına�ve�aktif�halk�di�re�ni�şi�ne�geçmek�
anlamına� gelmektedir.� Bu,� sosyalist� dev�rimin� ol-
gunlaşmasının�temel�koşullarından�bi�rini�oluştur-
maktadır.

10.� Burjuva� parlamentarizminin,� onun� par�ti�le�ri-
nin�ve�kurumlarının�bunalımı�kendisini�kitlelerin�
git�tikçe�artan�sayılarda�seçimlere�katılmaması�ve�
“par�tilerden� bıkması”nda� göstermektedir.� Bu� ay-
rı�ca�Almanya’daki� siyasi�partiler�yelpazesinin�bir�
ta�rafta�sol� reformizmi,� revizyonizmi,�diğer� ta�raf-
ta�da�aşırı�gericilik,�hatta�faşizmi�bile�temsil�eden�
ye�ni�parti�ve�hareketlerin�art�arda�kurulmasından�
do�layı�sürekli�olarak�değişmesinde�kendisini�ifa�de�
etmektedir.� Egemenler� bu� değişikliği� pro�tes�to�cu-
lar�potansiyelini�kanalize�etmek�ve�kitlelerin�dev-
rimcileşmesinin� önüne� çıkmak� amacıyla� kul�la�nıp�
teşvik�etmektedirler.
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11.� İşçi� sınıfı,� kendi� devrimci� partisinin� önderli-
ği�ol�madan�mutlak�egemenliğe�sahip�uluslararası�
ma�li-sermayenin� devlet� iktidarına� karşı� hücuma�
ge�çemeyecektir.�Devrimci�parti,�proleter�düşünce�
tar�zı� temelinde� çalışan� ve� çok� değişik� alanlarda�
kit�lelerin�çeşitli�özörgütlenmeleri�ve�örgütlü�kitle�
ha�reketleriyle�her� yönde�kar�şılıklı� ilişkiler� içinde�
bu�lunan�gerçek�kitle�par�ti�si�haline�gelmelidir.
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Hayati önem taşıyan küresel çevre felaketi tehlikesi

1.�İnsan,�doğanın�en�üst�seviyeli�ürünüdür.�İnsan�
ta�rihi�başlangıçtan�itibaren�insan�ile�doğa�ara�sın-
da�ki� birliğin� gittikçe� yükselmesine� dayanır.� İn-
san�lar,�modern�fen�bilimleri�ve�sınai�üretim�tarzı�
yar�dımıyla� o� birliğin� şimdiye� kadarki� en� yüksek�
aşa�masını� yaratmışlardır.� Kapitalizm� şartları� al-
tın�da� başlangıçtan� itibaren� aynı� zamanda� doğal�
çev�renin�yapısının�bozulmasını�ve�insanın�do�ğa�ya�
yabancılaşmasını�içeren�bir�süreç�gelişmiştir.

2.�1960’lı�yılların�sonunda�sınır�tanımayan�ka�pi�ta-
list�kâr�hırsı�ve�onun�doğayı�hızlı�ve�aşırı�bi�çim�de�
sömürülmesi� bütün� dünyayı� kapsayan� çevre� bu-
nalımını�başlatmıştır.� Bu�bunalım,� insan� ile�do�ğa�
arasındaki�birliği�genel�anlamda�sars�mak�tadır.

3.� Çevre� bunalımı,� uluslararası� üretimin� 1990’lı�
yıl�larda�başlanan�yeniden�örgütlenmesi�em�per�ya-
liz�min�bir�yan�etkisi�olmaktan�çıkıp�yasallıkla�baş�
gösteren�sürekli�bir�olay�haline�gelmiştir.�Bu,�kü-
resel� çevre� felaketine�geçiş� sürecini�baş�lat�mış�tır.�
Sürekli�hızlanan�kendi�kendini� tahrip�edici� sü�reç�
ifadesini� şimdiye� kadar� aşağıda� sıralanan� do�kuz�
başlıca� etkenin�derece�derece�be�lir�gin�leş�me�sinde�
bulmaktadır:
•��ozon�tabakasının�tahribi,
•��ormanların�yok�edilişinin�hızlanması,
•��iklim�felaketinin�baş�göstermesi,
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•��bölgesel�çevre� felaketlerinin�sıçramalı�olarak�ço-
ğal�ması,

•��okyanusların�biyolojik�bakımdan�ölmesi�teh�li�ke�si,
•��bölgesel�eko-sistemlerin�tahrip�edilmesi�ve�tür�le-
rin�yok�oluşu,

•��tabii�maddelerin�pervasızca�sömürülmesi,
•��çevrenin�çöpe�boğulması,�zehirli�maddelerle�tah-
ri�bi�ve�kirletilmesi,

•��nük�leer�enerjinin�sorumsuzca�kullanılması.

Yukarıdaki� etkenler� arasındaki� etkileşim� ve� do-
ğa�dan� gelişen� geribeslenimler,� durumun� küresel�
çev�re�felaketine�dönüşmesi�sürecini�hız�lan�dır�mak-
tadırlar.

4.�Uluslararasılaşmış�kapitalist�üretim�tarzı,�kü�re-
sel�bi�yosferin�eko-sistemlerini�yasallıkla�yok�edip,�
in�sanlığın�varlığını�doğrudan�tehlike�içine�at�mak-
ta�dır.� Bu� süreç,�mutlak� egemenliğe� sahip�ulus�lar�
ara�sı�mali-sermaye�ve�hükümetlerin� ta�ma�men�bi-
lin�cinde�devam�etmektedir.

Kitleler�küresel�çevre�felaketinde�yok�olmak�is�te-
mez�ler,�çevre�felaketi�kaçınılması�imkansız�kader�
de�ğildir.� Sömürü�ve�baskıdan�kurtulmuş�bir� top-
lu�mu� yaratmak,� toplumsal� sorunun� çözülmesi�
olan� stratejik� hedef,� günümüzde� yalnızca� çevre�
so�rununun� çözülmesiyle� birlikte� ger�çek�leş�ti�ri�le-
bil�mektedir.�Çevre�sorunu,�artık�sistem�sorunu�ve�
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Peru: Newmont Mining altın madeninin çevreyi tahrip etmesini protesto

Zehirli atığın yeraltında depolanmasına karşı protesto eylemlerinden biri
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Rotfüchse örgütü çocukları doğal çevrenin korunması için aktif oluyor

“Stuttgart 21” adlı yeraltı istasyon yapım projesini protesto eylemlerinden bi-
rine katılan peyzaj düzenleme işçileri
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sınıf�mücadelesinin�ve�uluslararası�sosyalist�dev-
rimin� hazırlanıp� gerçekleştirilmesinin� en� önem�li�
sorunlarından�biri�olmuştur.

5.�Mutlak�egemenliğe�sahip�uluslar�arası�mali-ser-
ma�yenin� çevre� hareketinin� bütün� dünyada� yü-
rüt�tü�ğü� direniş� ve� emperyalistlerin� dünyanın�
maddi�kay�nakları�hakkındaki�rekabetin�keskinleş-
mesi�kar�şısında�ortaya�koyduğu�cevap,�emperya-
list�eko�lojizmdir.�Emperyalist�ekolojizmin�kılavuz�
sa�vı� kapitalist� ekonomi� ile� ekolojinin� sözümona�
bir�biriyle�bağdaştırılabilirliğidir.�Bu�savın�anlamı,�
çev�re� korunması� ancak� kârların� artması� şartıyla�
olur.�Bu�ideoloji,�küçük-burjuva�ekolojist�dü�şün�ce�
tarzı�olarak�kitlelerin�düşünce,�duygu�ve�ha�re�ket-
leri� üzerinde� etki� bırakarak,� insanlığının� kü�re�sel�
çevre� felaketinden� kurtarılması� için� gerekli� olan�
çevre�bilincini�sarsar.

6.�Çevre�mücadelesinin�toplumu�değiştirici�ni�te�li-
ği,� dünya� işçi� hareketinin� ve� devrimcilerinin,� Al-
man�ve�uluslar�arası�çevre�hareketinin�kendini�de-
rin�lemesine� değiştirip� yenileme� sürecini� yaşama�
ge�çirmelerini� gerektirmektedir.� Uluslararası� dev-
rim�de� çevre� sorununun� sosyalizm/�komünizmde�
çö�zülmesinin�önder�gücü�uluslararası�sanayi�pro-
le�taryası�olmalıdır.�Çevre�mücadelesi�aynı�za�man-
da� sosyalizm� mücadelesine� hiç� tü�ken�mek�si�zin�
yeni�güçler�kazandıracaktır.
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Toplumsal hedef olarak sosyalizm ve komünizm

1.�Emperyalist�dünya�sisteminde�artık�hakim�olan�
uluslararasılaşmış�üretim�tarzı�dünya�bir�le�şik�sos-
yalist�devletlerinin�maddi�hazırlanışını�ta�mam�lar.�
Günümüzde� üretici� güçler� öylesine� ge�liş�miş� du-
rumdadır�ki,�insanca�yaşam�koşulları�ve�yük�sek�bir�
kültür�seviyesi�insanlığın�tümü�için�do�ğal�çevreyle�
uygun�bir�biçimde�ger�çek�leş�ti�ri�le�bi�lir.�Mutlak�ege-
menliğe�sahip�uluslararası�mali-ser�mayenin�iktida-
rı�her�türlü�toplumsal�ilerleyiş�önün�de�belirleyici�
engel�haline�gelmiştir.

2.�Emekçi�kitlelerinin�her�türlü�sömürüsü�ve�ezil-
me�sinin�ortadan�kaldırılması�ancak�kapitalist�ege-
menliğin�yıkılması�ve�sosyalist�toplum�dü�ze�ni�nin�
inşasıyla� mümkündür.� Ekonomik� krizler� ve� sa-
vaşlar� aşılır,� üretici� güçler� kapitalist� ayak� bağ�la-
rından�kurtulur;�insan�ile�doğa�arasındaki�bir�li�ğin�
yeniden�sağlanması,�pekiştirilmesi�ve�daha�yük�sek�
düzeye�ulaştırılması�yön�gösterici� top�lum�sal� ilke�
olur.

3.� İşçi� sınıfı,� uluslararası�mali-sermayenin� dik�ta-
tör�lüğünü� yıktıktan� ve� değişik� ülkelerde� devlet�
ik�tidarını� ele� geçirdikten� sonra� proletarya� dik�ta-
tör�lüğünü� kurmalı,� üretim� araçlarını� tüm� emekçi�
hal�kın�ortak�mülkiyeti�haline�getirmelidir.

Kapitalist� üretim� tarzı� temelden� değiştirilmeli,�
sos�yalist�üretim� tarzı�gerçekleştirilmelidir.�Ge�liş-
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miş�sosyalist�bilinç�ve�sanayi,�kültür,�fen�bi�lim�le�ri�
ile� teknik� sosyal� sistemin� yüksek� düzeyde� ge�liş-
miş�olması�temelinde�toplumsal�yaşam�in�san�la�rın�
gereksinimlerine�uygun�bir�biçimde�ör�güt�le�ne�bilir,�
insan�ile�doğa�arasındaki�me�ta�bo�liz�ma�bi�linç�li�ola-
rak� düzenlenebilir.� Sosyalist� da�ğı�tım� il�ke�si,� her-
kesin� kendi� yeteneğine� göre� top�lum�sal� üre�time�
katılmasını� ister�ve�herkesin�ken�di�ve�rim�liliği�öl-
çüsünde� toplumsal� zenginliklerin� da�ğı�lımından�
pay�almasını,�ayrıca�toplumun�yaş�lı,�has�ta�ve�özür-
lülerin�gereksinimlerinin�sağ�la�ma�sı�nı�garantiler.

4.� Tüm� toplumu� kapsayan,� kılavuz� ilkesi� insan�
ile�doğa� arasındaki�birlik�olan�bir�paradigma�de-
ği�şimi�üretim,�düşünce,�çalışma�ve�yaşam�tarzını�
in�sanlığın� daima� değişen� maddi� ve� kültürel� ge-
rek�sinimlerine� yönlendirir.� Sosyalist� üretim� tarzı�
bi�linçli� olarak,� hem� uluslararası� büyük� üretimin�
ya�rarlarından�faydalanıldığı�hem�de�maksada�uy-
gun�bir�şekilde�yerel�üretim�alanlarının�ve�döngü�
eko�nomisinin� kullanıldığı� bir� biçimde� örgütlenir.�
Dün�ya� birleşik� sosyalist� devletlerinde� halklar� ve�
ulus�lar�eşitlik�ve�karşılıklı�yarar�temelinde�iş�bir�li�ği�
yaparlar.

5.�Toplumun�bu�devrimci�yönde�değişimi,�ke�sin-
lik�le�sosyalist�toplumun�makamlarının�salt�yö�net-
melik�çıkarması�yoluyla�değil,�sadece�ve�sa�de�ce�işçi�
sınıfı�ile�müttefiklerinin�bilinçli�kitlesel�ey�lemleri�
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ile�gerçekleştirilebilir.�İşçi�kitleleri�ve�on�ların�özör-
gütlenmeleri,� marksist-leninist� par�ti�nin� önderli-
ğinde� üretimi� ve� toplumun� yönetim� ve� idaresini�
ellerine�almalıdırlar.�Bilinçli�olarak,�emek�çi�halkın�
yararına� en� üst� düzeyde� diyalektik� yön�temi� her�
yönde�ve�her�alanda�uygulamalı,�pro�leter�bir�tar-
tışma�kültürünü�gerçekleştirmeli,�gö�nüllü�disiplin�
ve�en�yüksek�yaratıcı�inisiyatifi�ge�liştirmelidirler.�
Kitlelerin� öz�örgütlenmeleri,� sos�yalizmde� iktidarı�
kul�lan�ma�nın� hem� okulu� hem� organı� olarak,� bü-
rokrasinin�denetlenmesi� ve� kit�lelerin� çı�kar�la�rı�nın�
gerçekleştirilmesinde� özel� bir� rol� oynarlar.� Tüm�
toplum�için�gerekli�bütün�gö�revler�top�lum�sal�ola-
rak�düzenlenir.

Kadının�kurtuluşu,� sosyalizmin�öncelikli� top�lum-
sal� görevlerinden� biridir;� kadının� toplumun� ya-
pı�la�rı� veya� ataerkil� gelenekler� içinde� bin�yıllardır�
gör�düğü�baskının� tüm�zincirlerinin�parçalanması�
ve� cinsiyete�bağlı�her� türlü�baskı�ve�ayrımcılığın�
aşıl�ması� anlamına�gelir.�Aile,� ekonomik�birim�ol-
ma�işlevinden�adım�adım�kurtarılır;�yaşamın�biz-
zat� üretiminin� ve� yeniden-üretiminin� so�rum�lu�lu-
ğu�özel�ailenin�sırtından�alınıp�giderek�toplumun�
so�rumluluğuna� geçer.� Kadınların� da� sosyalizmin�
in�şası�için,�tüm�potansiyelleri�etkili�olur;�iş�ha�ya-
tın�da,� kişisel� ilişkilerde�ve� aynı� şekilde� siyasi� ve�
kül�türel�yaşamda�teşvik�edilir.
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Gençlik,� yeninin� pratik� öncüsü� olup,� “Halka� hiz-
met”�şiarına�bağlı�olarak�sosyalist�inşanın�pra�ti�ği-
nin�öncüsü�haline�gelmelidir.

6.� Uluslararası� sosyalist� devrim,� adım� adım,� he-
de�fi� dünya� çapında� komünizm� olan� dünya� bir�le-
şik� sosyalist� devletlerinin� inşasıyla� sonuçlanır.�
Sos�yalizm,�kapitalizmden�komünizme�geçen� top-
lu�mu� oluşturmaktadır.� Mutlak� egemenliğe� sahip�
ulus�lararası� mali-sermayenin� diktatörlüğü� kar�şı-
sın�daki� zaferin� tamamlanıp� güvence� altına� alın-
ma�sı�için�üstün�bir�gücün�var�olması�gerekir:�İşçi�
sı�nıfı,� proletarya� diktatörlüğü� aracılığıyla� sos�ya-
lizm�deki�sınıf�mücadelesini�örgütler,�proleter�en-
ter�nasyonalizmi� gerçekleştirir.� Proletarya� dik�ta-
tör�lüğünün� özü,� ekonomik� tabanın� ve� toplumsal�
ya�şam� koşullarının� sosyalist� yönde� dö�nüş�tü�rül-
me�sidir.�Bu�sü�reç,�kitleler�için�en�geniş�de�mok�ra-
si�nin� sağ�lan�ma�sı� temelinde� gerçekleşir.� Sosyalist�
bi�lincin�ge�liş�mesi�için�sistematik�olarak�yü�rü�tü�len�
ideolojik� mü�cadele,� burjuva� ahlakının� aşıl�ma�sı�
ve�ka�pi�ta�list�lerin�direnişinin�bastırılması�so�nu�cu,�
devletin� iş�levleri�ve� idare�aygıtı�gitgide�kit�le�le�rin�
eline�ge�çer.�Böylece�bizzat�devlet�gittikçe�ge�reksiz�
olur.

Sosyalist�toplumun�özdenetim�sistemi�iş�let�me�ler-
de,� devlet� ve� partide� sorumluluk� taşıyan� yö�ne�ti-



63

Almanya, 1918 Kasım Devrimi: Brandenburg Kapısında işçi milisleri

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

Toplumsal hedef olarak sosyalizm ve komünizm
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Berlin’de her yıl, devrimciler Lenin, Liebknecht ve Luxemburg’un anısı 
kutlanmaktadr. Bu etkinlikler, Avrupa’da sosyalizm bayrağını açma  
gösterilerinin en büyüğüdür.

Devletin işlevleri kitlelerin eline geçecektir.

BÖlÜM e
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cilerin�düşünce,�çalışma�ve�yaşam�tarzının�de�ne-
timine�yönelik�olmalıdır.

Sosyalist�dünya�devriminin�zaferle�ve�dünya�bir�le-
şik�sosyalist�devletlerinin� inşası�başarıyla�so�nuç-
lanmasından�sonra�komünizme�geçiş�ger�çek�leş�se�
de,�proletarya�diktatörlüğü�ilk�etapta�belirli�bir�bi-
çimde�varlığını�koruyacaktır.�Onun�bu�aşa�ma�daki�
esas�görevi,�sınıfların�adım�adım�ta�ma�men�ortadan�
kaldırılması�olacaktır.� Burjuva� ide�o�lo�jisi� gelenek-
sel� etkisini� daha� uzun� süre� gös�te�re�cek�tir.� Ancak�
burjuva�ideolojisinin�kesinkes�ye�nil�mesinden�son-
ra�sınıf� ile�devlet�sönecek,�sı�nıf�sız�toplum�başla-
yacaktır.� Kişilerin� hükümet� ara�cı�lığıyla� yönetil-
mesinin�yerine�gereken�şeylerin�ida�resi�ve�üretim�
süreçlerinin�yönetilmesi�ge�çe�cek�tir.�Çalışmak,�ya-
şamın�birincil�gereksinimi�ha�li�ne�gelmiş�olacaktır;�
çünkü�o�herkese,�bedensel�ve�zihinsel�yeteneğini�
gitgide� daha� geniş� alan�lar�da� geliştirip� toplumun�
yararına�kullanma�im�ka�nı�nı�verir.�Toplumsal�üre-
timin�ürünleri,�artık�sos�ya�lizmde�olduğu�gibi�çalış-
ma�verimine�göre�de�ğil,�insanların�gereksinimleri-
ne�göre�pay�laş�tı�rı�la�cak�tır.�Bu�temel�üzerinde�erkek�
ile�kadın�ara�sın�da�ki�eşitsizlik�bertaraf�edilecektir.�
Kol� ile�kafa�eme�ği�ve�kır� ile�kent�arasındaki�ayrı-
lık�gibi�in�sa�nın�ve�doğanın�sömürülmesi�de�tarihe�
ka�rı�şa�cak�tır.�Dünyanın�ulus-devletlere�bölünmüş-
lüğü� adım�adım�ortadan�kalkarken,� uluslar� gitgi-
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de�daha�çok�bir�biriyle�kaynaşacaklar.�Komünizm,�
“insanlığın zorunluk âleminden özgürlük âlemine
yükselmesidir”�(Friedrich�Engels).
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1917’de Rusya’daki Ekim Devrimi: Kışlık Sarayına hücum

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

1.� Sovyetler� Birliği� ve� gerçekleştirdiği� ölümsüz�
ba�şarılar,� neredeyse� 40� yıl� boyunca� tüm� dün�ya-
da�ki� proleterlere� ve� ezilen� halklara� mücadelede�
des�tek�ve�örnekti.� Şubat�1956’da�düzenlenen�20.�
SBKP� Kongresi’nde� Sovyetler� Birliği’nde� yeni� bir�
bur�juvazi�Kruşçev’in�liderliğinde�iktidarı�eline�ge-
çirdi.� Modern� revizyonizm� propagandasını� ya�pa-
rak�adım�adım�kapitalizmi�restore�etti.�Bu�yeni�tip�
tekelci�devlet�kapitalizmi�temelinde�Sovyet�sos�yal-
emperyalizmi� oluşmuştur.� ABD� gibi� ulus�lar�arası�
gericilik,�sömürü,�yeni-sömürgeci�baskı,�çev�re�tah-
ribatı�ve�emperyalist�savaş�ha�zır�lık�la�rı�nın�merkezi�
oldu.

2.�Kapitalizmin�adım�adım� restore� edilmesi,� sos-
ya�list�ilkelerin�kaldırılmasına�yol�açtı.�Yeni�bur�ju-
va�zi,� en� önemli� üretim� araçları,� bankalar,� ticaret�
ku�ruluşları� ve�ulaşım�araçları�üzerinde�denetime�
sa�hipti;� azami� kârlar� elde� etmek� ve� kendi� siyasi�
nü�fuz�bölgelerini�genişletmek�için�gayret�etti.

3.� Yeni� Sovyet� burjuvazisi� Lenin� ve� Stalin’in� ön-
der�liğinde�çevre�koruma�alanında�ger�çek�leş�ti�ri�len�
başarıların� tasfiyesi� için� kıran� kırana� mü�ca�de�le�
etti.� Sosyalist� çevre� yasalarının� yürürlükten� kal-
dırılması� yıkıcı� sonuçlar� getirirken,� doğa� so�rum-
suzca�ve�yıkıcı�bir�biçimde�sömürüldü.
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4.� SBKP’nin� revizyonist�yönetimi,�diğer�komünist�
par�tilerdeki� uşaklarının� yardımıyla� DAC’yi� (De-
mok�ratik�Almanya�Cumhuriyeti)�ve�es�ki�sos�ya�list�
kamp�ülkelerinin�çoğunu,�kapitalist�yo�lu�iz�le�me�ye�
zorlayıp,�(Batı’da�“Comecon”�adı�ve�ri�len)�Eko�no�mik�
Yardımlaşma�Konseyi’ni�ve�“Var�şo�va�Sa�vun�ma�Ant-
laşması�Örügütü”nü�ka�pi�ta�list�bir�ku�ru�luşa�dönüş-
türerek� bu� ülkeleri� yeni-sö�mür�ge�ci�lik� biçiminde�
Sovyetler�Birliği’ne�ba�ğım�lı�yap�mış�tır.

5.�DAC’deki�yeni�burjuvazi,�halk�kitlelerini�al�dat-
mak� için� kendi� egemenlik� sistemine� “işçi� köylü�
dev�leti”�adını�taktı�ve�o�sistem�için�“gerçekten�var�
olan� sosyalizm”�diye�propaganda�yaptı.� Re�viz�yo-
nist� SED� (Almanya� Sosyalist� Birlik� Par�ti�si)� ken�di-
si�ni� şeklen� işçi� sınıfının�marksist-le�ninist� par�tisi�
di�ye�gösterip,�halk�kitlelerine�sah�te�bir�mark�sist-
le�ninist� ideolojiyi� kabul� ettirdi� ve� ay�nı� za�manda�
ba�zı� sosyal� ıslahları� getirdi.� DAC’�nin� bü�rokratik-
ka�pitalist�karakterini�çarpıtmak�için�on�lar,�ken�di-
le�rini�esirgemeksizin�sos�ya�liz�min�in�şa�sı�için�çaba�
gös�termek� isteyen�bir�çok� in�sa�nın� iyi�niyet� ve� fe-
da�karlığını�kötüye�kul�lan�dı�lar.�Mark�sizm-le�ni�nizm�
yönlüsü� şöyle� dursun,� her� tür�lü� demokratik�mu-
halefet�bile�daha�ilk�adım�ları�at�madan�Devlet�Gü-
venlik� Teşkilatı� ta�ra�fın�dan� aman�sız� bir� şekilde�
ta�ki�bata� uğratıldı.� İnsanlar� ken�di� ka�rar� verme� ve�
ha�reket�etme�hakkından�edil�di,�bü�rokratik�ta�hak-
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küm� altında� tutulup,�muh�bircilik� ve� jurnalcilikle�
kor�ku�dolu�bir�ortam�ya�ratıldı.

6.�Kapitalizmin�restorasyonu,�uzun�süregelen�bir�
sü�reç�içinde�sosyalist�işletme,�devlet�ve�parti�yö-
ne�timi� içerisinde�oluşan�ve�küçük-burjuva�yönde�
yoz�laşan�bürokrasinin�iktidarı�ele�geçirmesinin�so-
nucuydu.�Bu�sürecin�maddi�temelleri,�ka�pi�ta�list�ile�
sosyalist�ülkeler,�kafa�ile�kol�işi�ve�kır�ile�kent�ara-
sında�henüz�var�olan�çelişkiler,�meta�üre�ti�minin�ka-
lıntıları,�burjuva�ve�küçük-burjuva�aile�iliş�kilerinin�
var�oluşu,�burjuva�hukukun�devamı,�in�sanın�emek�
ve� doğadan� yabancılaşmasının� he�nüz� bertaraf�
edilmemiş� olması� ve,� en� önemli� et�ken�lerden�biri�
olarak,�burjuva�ideolojisinin�et�ki�siy�di.

Erich Honecker (ortada) ve Walter Ulbricht (sağda): eski DAC’nin yeni 
burjuvazisinin temsilcileri
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7.� Sovyetler� Birliği’nin� ve� onun� yeni-sömürgeci�
ege�menlik� yapısının� 1991� yılında�hem� eko�no�mik�
hem�de�siyasi�açıdan�çökmesi,�burjuva�kitle�med-
ya�sı� tarafından� tüm�dünyada� “sosyalizmin� so�nu”�
ve�“yeni�dünya�düzeni”nin�başlangıcı�diye�coş�kuy-
la� kutlandı.� Oysa� dünyanın� gerçekte� tanık� ol�du-
ğu�olay,�emperyalist�dünya�sisteminin�za�yıf�la�yan�
revizyonist� kısmının� batışıydı.� Modern� re�viz�yo-
nizmin� iflasının�bir� ifadesi�olan�bu�durum,�Ka�pi-
talizmin�Genel�Bunalımını�ağırlaştırmıştır.

Küçük-burjuva� bürokrasi,� özel� ayrıcalıklar� arar,�
ka�yırıcılık� ve� kariyer� hırsını� teşvik� eder,� kitleler�
ve�partiden�gelen�dürüst�eleştiriyi�bastırır,�kendi�
yet�kisini�bencil�güdüler�için�kötüye�kullanır,�ken-
di�sini�içi�boş�ve�dalkavukça,�marksist-leninist�ci�la-
lı�sözlerle�sivriltmeye�çalışır.�Günümüzde�mo�dern�
antikomünizm,�küçük-burjuva�düşünce�tar�zın�dan�
kaynaklanan� bu� davranışları� insanları� ya�nıl�ta�rak�
marksist-le�ni�nistlere�karşı�mücadelesi�için�kullan-
maktadır.

8.�MLPD,�Sovyetler�Birliği’nde�ve�DAC’de�sosyaliz-
min� in�şasında�gerçekleştirilen�kazanımları� takdir�
edi�yor.�Fakat�aynı�zamanda�o�dönemde�ortaya�çı-
kan�ih�mal,�hata�ve�sorunların�ve�işlenen�cü�rüm�le-
rin�ge�rek�li�eleştirisini�de�yürütmektedir.
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Sovyet�halkının�Hitler�faşizminin�yıkılışına�kat�kı�sı�
ölümsüzdür.�Lenin’in�erken�ölümünden�sonra�tüm�
iç� ve� dış� düşmanların� çetin� direnişine� karşı� Sta-
lin’in�önderliğinde�kararlılıkla�Sovyetler�Bir�li�ği’�nin�
sosyalist�yolda�ilerlemesini�sağlamıştır.

Fakat�aynı�zamanda�küçük-burjuva�düşünce�tar�zı-
na�karşı�yürütülmesi�gereken� ideolojik�mü�ca�de�le�
ihmal�edildi;�kitlelerin�bürokrasinin�küçük-bur�ju-
va�yozlaşmış�unsurlarına�karşı�seferber�edil�me�sin-
den�büyük�ölçüde�vazgeçildi.�Bu�noktalar,�Sta�lin’in�
iki� temel�ha�tasıydı.�Kitlelerin�harekete�ge�çi�ril�me-
si�nin� ye�ri�ne,� ekonominin� bürokratik� ve� kötü� bir�
şe�kil�de�yö�netilmesine�ve�sabotaja�karşı,�biz�zat�bü-
rok�rat�laş�mış�olan�gizli�servis�aracılığıyla�ve�sadece�
ida�ri� tedbirler�yürütüldü.�Parti,� işletme�ve�devlet�
yö�ne�timindeki� bürokratik-merkeziyetçi� yö�netme�
yön�temleri� değiştirilmeden� kaldılar.� Su�çu� ol�ma-
yan�insanlar�da,�yanlış�suçlamalar�ne�de�niy�le�ve�çe-
lişkilerin�yanlış�ele�alınması�nedeniyle�kor�ku�tul�du,�
iftira�edildi,� jurnallendi,� idam�edildi,�hak�sız�yere�
hapis�cezalarına�çarptırıldı,�hatta�idam�edil�di.

1921�yılında�Lenin’in�önderliğinde,�başta�partinin�
Mer�kez� Komitesi� karşısında� olmak� üzere� kaygı-
sız� bir� denetimi� sağlamak� amacıyla� bağımsız� bir�
Mer�kez�Denetim�Komisyonu�oluşturuldu.�1934’te�
SBKP� XVII.� Parti� Kongresinde� Stalin’in� yö�ne�ti�min-
de�Merkez�Denetim� Komisyonu’nun� bağımsız� ni-



74

BÖlÜM F

te�liğini� yitirmesi,� vahim�bir�hata�ve�kapitalizmin�
res�torasyonu�tehlikesinin�küçümsendiğinin�ifa�de-
siydi.

9.�DAC’de,�SED’nin�üst�düzey�yönetiminde�küçük�
bur�juva� bü�rok�ratizmi� erken� gelişmişti.� Kitlelere�
kar�şı� gü�ven�sizlik� ve� bürokratik-merkeziyetçi� yö-
net�me�yön�temleri,� gittikçe�daha�geniş�ölçüde�sa-
bır�lı�ik�na�çalışmasının�ye�ri�ne�geçti�ve�demokratik�
mer�ke�zi�yet�çi�li�ğin�temelini�çürüttü.

17�Haziran�1953’te� tüm�DAC’de�yüzbinlerce� işçi,�
bü�rokratik� bir� biçimde� yukarıdan� emredilen� üre-
tim�plan�rakamlarının�yükseltilmesine�karşı�gre�ve�
gittiler.�SED�yönetimi,�haklı�olan�bu�kitlesel�eleş-
tiriden�ne�ciddi�bir�biçimde�ders�almak� istedi�ne�
de� ders� alacak� durumdaydı.� Bunun� yerine,� em-
peryalizmin�bu� kitle� hareketini� sosyalizm�kar�şı�tı�
hedefler�yönünde�kötüye�kullanma�çabaları�ne�den�
gösterilerek,�bu�hareketin�silahla�bas�tı�rıl�ma�sı�yo-
luna�başvuruldu.�Bu�eylem�sonucu�sos�ya�liz�min�in-
şası�için�uğraş�veren�bir�çok�dürüst�in�san�sosyaliz-
min�düşmanı�diye�damgalandı�ve�sos�yalizm�fikri�
derinlemesine�itibardan�dü�şü�rül�müş�tür.

10.�Emekçi�ve�parti�üyesi�kitlelerin�sosyalist�bi�lin-
cinin�yeterince�pekişmiş�olmaması,�devrimci�uya-
nıklıklarının� yetersizve� yönetimlerde� so�rum�lu�luk�
taşıyanlar� üzerindeki� demokratik� de�ne�ti�min� za-
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1920’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşası
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Mao Zedung – devrimci ve marksizm-leninizmin teorisyeni

Büyük Proleter Devrim döneminde düzenlenen büyük mitinglerden birinde 
kültürel etkinlikler
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yıf�olması,�parti,�devlet�ve� işletme�ay�gıt�la�rın�daki�
bürokrasinin� küçük-burjuvaca� yoz�laş�ma�sı�na� ve�
SED’yi� SBKP’nin� XX.� Parti� Kongresinden� son�ra� re-
vizyonist�yola�yönelip�yeni�tip�bü�rok�ra�tik�burjuva-
zi�ha�line�gelmesine�yol�açmıştır.

11.�Çin�KP’si�1956�yılından�sonra�Mao�Zedung’un�
ön�derliğinde�modern� revizyonistlerin� iktidarı� ele�
ge�çirmelerine� karşı� mücadeleye� öncü� oldu.� Mao�
Ze�dung� 1966� yılında,� sınıf�mücadelesinin� sos�ya-
lizm�deki� en� yüksek�biçimi� olarak� Büyük� Proleter�
Kül�tür�Devrimi�fikrini�geliştirmiştir.�O,�mil�yon�lar-
ca�işçi,�köylü,�devrimci�aydın�ve�gençlik�kit�le�le�ri-
nin�ideolojik�ve�siyasi�alanda�harekete�ge�çi�ril�me-
si�nin,� kapitalizmin� restorasyonunu� engellemeye�
uy�gun�en�önemli�set�olduğunu�kavramıştı.�Büyük�
Pro�leter�Kültür�Devrimi,�kitlelerin�sosyalist�bi�lin-
ci�nin� sıçramalı� bir� biçimde� yükselmesi� ve� pro�le-
tar�ya� diktatörlüğünün� pekiştirilmesi� yoluyla� re-
viz�yonizmin�iktidara�el�koyması�tehlikesine�karşı�
mü�cadelenin�belirleyici�yöntemidir.

Mao� Zedung’un� 1976� yılında� ölmesinden� sonra�
Çin�Halk�Cumhuriyeti’nde�yeni� tip�bürokratik� te-
kel�ci� bürokrasinin� Deng� Siao-ping’in� liderliğinde�
re�vizyonizm�yönünde�iktidara�el�koyması,�Büyük�
Pro�leter� Kültür� Devrimi’nin� kazanımlarını� tasfiye�
et�miştir.�Bu�durum,�Çin’de�de�kapitalizmin�res�to�re�
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edilmesine� başlanıp� Çin� sosyal-em�per�ya�liz�mi�nin�
ortaya�çıkmasına�neden�olmuştur.

12.�Devrimci�işçi�hareketinin,�sosyalizmin�tüm�es-
ki� sosyalist� ülkelerde� tahrip� edilmesinden� do�la-
yı� tarihte� uğradığı� bu� en� ağır� yenilgi,� uzun� süre�
ka�rışıklığın,� yılgınlığın,dağınıklığın� ve� tasfiyeci�
eği�limlerin� hakim� olduğu� bir� dönemi� meydana�
ge�tirdi.� Dünyanın� hemen� hemen� her� ülkesinde�
mark�sist-leninist�partilerin�büyük�zahmetlerle�ye-
niden�inşa�edilmesi�gerekli�oldu.

Bütün�bunlardan�alınması�gereken�en�önemli�ders�
şudur:� Küçük-burjuva� bir� düşünce� tarzı� ile� sos-
yalizm� inşa� edilemez.� Sosyalizm� ancak� pro�le�ter,�
sosyalist� düşünce� tarzı� hakim� olunca� mu�zaf�fer�
olabilir.� Bunun� için� bütün� alanlarda� so�rum�lu�luk�
taşıyan� bürokrasinin� düşünce� tarzının� de�net�len-
mesi�ve�kitlelerin�proleter�düşünce�tarzının�ge�lişip�
pekişmesi�son�derece�büyük�önem�ta�şı�mak�tadır.

13.� Dünya� kitlelerinin� toplumsal� alternatif� ara-
yı�şın�da� olduğu� bir� dönemde� ideolojik� mücadele�
ala�nında�özellikle�revizyonizmin�değişik�nü�ans�la-
rının�eleştirisi�önem�kazanmaktadır.�

Çok�değişik� revizyonist� teorilerin� ortaya� çıkması�
ve�yayılmasının�maddi�kay�nak�la�rın�dan�biri,�gü�nü-
müzde� Çin,� Vietnam,� Küba,� Kuzey� Kore� vb.� dev-
letlerdir.� Onlar� sosyalizm/�komünizm� bay�ra�ğı�na�



79

Eski sosyalist ülkelerde kapitalizmin restore edilmesinden  
alınması gereken dersler ve revizyonizme karşı mücadele

sarılırken,� gerçekte� kapitalizmin� res�to�ras�yo�nu�nu�
gerçekleştirmişlerdir.� Bununla� sosyalizm� ve� ko-
münizmin�itibarının�ağır�ve�kalıcı�bir�bi�çim�de�ze-
delenmesine�yol�açmaktadır.

Marksist-leninistlerin� revizyonizme� karşı� yü�rüt-
tük�leri� mücadele� kitlelerin� küçük-burjuva� re�viz-
yo�nist�düşünce�tarzının�üstesinden�ge�le�bil�me�le�ri-
ne�yardımcı�olmalıdır.�Marx,�Engels,�Lenin,�Sta�lin�
ve� Mao� Zedung’un� öğretileri,� onların� yaratıcı� bir�
biçimde�geliştirilmesi�ve� ilerleyen�toplumsal�ger-
çekliğe� uygulanması,� sosyalizm� mü�ca�de�le�si�nin�
yeniden�canlanmasının�belirleyici�ideolojik-po�litik�
temelini�oluşturmaktadır.

14.�Sosyalizm,�insanlığın�en�ileri�fikir�ve�ka�za�nım-
larının� yoğunlaşmış� ifadesidir.� O,� kaba� ve� ku�ru�
bir� eşitlikçilik� şöyle� dursun,� uydurulmuş� bir� şe-
ma�olmayıp,�kitlelerin�değişik�yaşam�ve�mü�ca�de-
lelerinden�doğar.�Sosyalizm,�üretici�güçlerin�sağ-
ladığı�devrimci�ilerlemenin�tüm�toplumun�ya�ra�rına�
ve�doğa�ile�birlik�içinde�kullanılması�için�bun�dan�
sonra�ileriye�doğru�atılması�gereken�adım�dır.

Sosyalizm� fikri,� tüm� ülkelerin� halk� kitleleri� ara-
sın�da�canlılığını�korumuştur�ve�yeniden�çekicilik�
ka�zanacaktır;�çünkü�kapitalizmin�genel�bu�na�lım�lı-
lığı,�her�geçen�gün�sosyalist�top�lu�mun�ge�rek�li�li�ği�ni�
kanıtlayan�canlı�örnekler�ser�gi�le�mek�te�dir.
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Almanya’da işçi sınıfının kurtuluşunun ve  
kadının kurtuluşunun yolu ve hedefi

1.�Almanya’daki�işçi�sınıfının�sınıf�mücadelesinin�
stra�tejik�hedefi,�uluslar�arası�sosyalist�devrimin�bir�
parçası�olarak�siyasi�iktidarı�ele�geçirmektir.

MLPD’nin�görevi,�Almanya’daki�sanayi�pro�le�tar�ya-
sı�nın�belirleyici�çoğunluğunu�sosyalizm�için�ka�za-
nıp,�onun�mücadelesini�mutlak�egemenliğe�sa�hip�
uluslar�arası� mali-sermaye� ve� onun� siyasi� ege-
men�lik�aleti�olan�devlete�yönelteceği�kapsamlı�bir�
mücadele�düzeyine�kadar�yükseltmektir.�Parti�bu�
görevini�yerine�getirmek�için,� işçi�sınıfını�bo�yu�tu�
sınırlı� sorunlarla� ilgili� eylem� birliklerinden� baş-
layarak�tüm�esas�sorunlara�ilişkin�birleşik�cep�heye�
kadar�birleştirmek�amacıyla�sistematik�ve�sebatlı�
bir�özenli�günlük�çalışma�yü�rüt�mek�te�dir.

2.�Bütün�marksist-leninistlerin�görevi,�özellikle�iş-
yerlerinde�ve�sendikalarda�aktif�bir�biçimde�işçi�sı-
nıfının�günlük� taleplerine� ilişkin�mü�ca�de�le�le�ri�nin�
hazırlanması�ve�geliştirilmesi�için�etkin�olup,�on-
ların�sınıf�mücadelesi�düzeyine�kadar�yük�selt�mek�
için�çaba�göstermektir.

3.� Sosyalizm� mücadelesi,� kadının� kurtuluşu� için�
ba�ğımsız� bir� mücadeleyi� gerektirir;� bütün�mark-
sist-leninistler�bu�mücadeleyi�sistematik�bir�şe�kil-
de� desteklemelidirler.� Kadın� ile� erkek� ara�sın�da�ki�
hukuki�eşitlik�için�mücadelenin�hedefi,�ka�dın�ların�
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kapitalist� toplumda� gördüğü� ayrımcılığa� kar�şı�
koyup� toplumsal� eşitliği� elde� etmektir.� Bu� mü-
cadele,� kadının� kurtuluşu� ve� gerçek� sos�ya�lizm�/�
komünizm�de� tam� özgürleşmesi� mü�ca�de�le�si�nin�
oku�lu�ol�malıdır.

4.� MLPD’nin� devrimci� taktiğinin� özü,� ekonomik�
mü�cadele� ile� siyasi� mücadeleyi� birleştirmek� ya�
da� ekonomik� mücadeleyi� siyasi� mücadeleye� dö-
nüş�türerek� sınıf� mücadelesini� sosyalizm� hedefi�
doğ�rultusunda� yönlendirmektir.� Sınıf� bilincine�
sa�hip� işçiler,� sınıf� mücadelesinin� ulusal� yanının�
ulus�lararası�yanı� ile�olan�birliğini�kavramalı,� top-
lum�sal� sorunun� çözülmesinin� ekolojik� sorunun�
çö�zülmesiyle� sıkı� sıkıya�bağlantılı�olduğunu�kav-
ra�malı,� sosyalizme� yapılan� revizyonist� ihanetten�
ders�almalı,�kadının�kurtuluşuna�sahip�çıkmalı�ve�
tüm� bu� görevleri� gerçekleştirebilmek� için� de�rin-
le�mesine�küçük-burjuva�düşünce�tarzı�sisteminin�
üs�tesinden�gelmelidirler.

5.� Sınıf�mücadelesinin� strateji� ve� taktiği,� kit�le�le-
rin�düşünce�tarzı�için�mücadelenin�strateji�ve�tak-
tiğiyle�bütünleşmelidir.�Bu�strateji�ve�tak�ti�ğin�ne-
ticesi� olarak�proleter� sınıf� bilinci� sosyalist� bi�linç�
dü�ze�yine�ulaşır.

6.� İşçi� sınıfı,� halkın� geniş� kitlelerini� tekeller� ve�
hü�kümete� yönelik� mücadeleye� dahil� etmeyi� öğ-
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ren�melidir.� MLPD,� çevrenin� kâr� ekonomisinden�
kur�tarılması,� kadının� kurtuluşu,� sosyal� ka�za�nım-
la�rın�ve�burjuva-demokratik�hak�ve�özgürlüklerin�
sa�vunulup�genişletilmesi,�uluslararası�dayanışma�
ve�proleter�mülteci�ve�sığınmacı�politikası�için�ve�
dev�let�aygıtının�faşistleştirilmesine,�devlet�ve�top-
lumun� askerileştirilmesine� karşı� ve� de� an�ti�fa�şist�
ve� barışın� korunması� için� bir� mücadeleyi� ör�güt-
lemektedir;�bu�mücadelenin�esas�yanı�ise,�pro�leter�
birleşik�cephenin�oluşturulmasıdır.�Parti�ay�nı�za-
manda,� halkın� geniş� kitlelerinin�mü�ca�de�le�lerinde�
işçi�sınıfının�önderliğini�ger�çek�leş�tir�me�li�dir.

MLPD,� kendi� gençlik� örgütü� Rebell� (“İsyancı”)� ile�
genç�ler�kitlesini�sosyalizm�mücadelesinde�pra�tik-
te� öncü� olması� için� kazanır.� Parti,� kararlı� bir� bi-
çim�de�reformizm�ve�revizyonizme�karşı�mü�ca�de�le�
yürütüp,�işçi�sınıfını�ve�diğer�emekçi�ta�ba�ka�la�rı�nı�
bilimsel�sosyalizm�ruhuyla�eğitmektedir.

7.�MLPD�çalışmalarını�KPD,�Alman�pro�le�tar�ya�sı�nın�
ve�onun�büyük�önderleri�Karl�Marx,�Friedrich�En-
gels,� Karl� Liebknecht,� Rosa� Luxemburg� ve� Ernst�
Thälmann’ın� devrimci� geleneklerine� da�yan�dır-
maktadır.�Eski�komünist�ve�işçi�hareketinin�içe�rik�
ve� yöntemlerini� kalıp� biçiminde� gü�nü�müz�de� de�
uygulamaktansa�bugünkü�ilişki�ve�ko�şul�la�ra�uygun�
olan�yeni�tip�partiyi�geliştirmiştir.
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Partinin�görevi,�işçi�sınıfının�sürekli�çoğalan�mü�ca-
deleleri�içinde�gittikçe�daha�geniş�ölçüde�kit�le�le�rin�
partisi�haline�gelmektir.�Bunun�için�sen�di�ka�lar�ve�
kitlelerin�diğer�özörgütlenmeleriyle�kar�şı�lık�lı�etki-
leşimi�teşvik�edip�sürekli�daha�yüksek�bir�düzeye�
geliştirmelidir.

O,�bu�yolda�ilerleyebilmek�için�bilimsel�sos�ya�lizm�
ile� iyi� hazırlanmış� olmalı,� kapsamlı� deneyim� ha-
zinesine�sahip�ve�sınıf�mücadelesinde�çe�lik�leş�miş�
olmalı,�uluslararası�mali-sermayenin�ege�men�liğine�
karşı�mücadelesinde�işçi�sınıfına�ön�der�lik�edebil-
melidir.

8.�Emperyalist�dünya�sisteminin�genel�bu�na�lım�lı-
lı�ğı,�tüm�toplum�üzerinde�uygulanan�küçük-bur�ju-
va� düşünce� tarzı� sisteminin� etkililiğini� zayıf� dü-
şürmektedir.� Bu� sistemin� proleter� sınıf� bi�lin�ci�ni�
sarsıcı�gücü�zayıfladıkça,�işçi�sınıfı�o�kadar�er�ken�
atılıma�geçecektir.

Bu� süreçle� bağlantılı� olarak� mutlak� egemenliğe�
sa�hip�mali-sermaye� ve� devlet,� öylesine� derin� bir�
eko�nomik� ve� siyasi� bunalıma� düşecekler� ki� eski�
tarz�da�yönetemeyecekler�ve�emekçi�halkın�büyük�
ço�ğunluğu�artık�eski�tarzda�yaşamak�is�te�me�ye�cek-
ler.�Bu�durumda�ekonomik�ve�siyasi�amaçlı�kit�lesel�
grev� ve� gösteri� yürüyüşleri� gündeme� dam�gasını�
vuracaktır.
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Chemnitz kentinin Karl Marx heykeli önünde kitle yürüyüşü

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

Avrupa’nın liman işçileri AB’nin “Port Package” adlı yönergesine karşı başa-
rı elde ettiler. Resim: Paris’te 2016’da mücadele eden liman işçileri
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İşçi�sınıfı,�devrimin�zor�kullanılmadan�ger�çek�leş�ti-
rilmesini�arzular.�Ne�var�ki�zor�kullanma�so�ru�nu,�
kendisini� proletaryanın� isteğinden� bağımsız� ola-
rak� ortaya� koyar.� Tarihte� yaşanan� tüm�de�ne�yim-
ler� gösteriyor� ki,�mücadelelerin� devrim� yö�nün�de�
bir� canlanma� olması� durumunda� tekeller,� ege-
menliklerini� vahşi� bir� şiddet� kullanarak� sür�dür-
meye� çalışırlar.� Bu� nedenle� işçi� sı�nı�fı,� ge�re�kir�se�
kendi� partisinin� önderliğinde� silahlı� ayak�lan�ma-
ya� kalkması� gerekecektir.� Emperyalizmin� yı�kı�lı�şı�
ve� burjuva� devlet� aygıtının� parçalanmasıyla� pro-
letaryanın�sınıf�mücadelesi�kapitalizmdeki�en�yük-
sek�biçimini�almış�olur.

9.� Sosyalist� devrim,� üretimin� uluslararasılaşması�
ko�şulunda� uluslararası� niteliğe� sahip� olacaktır.�
Em�peryalistlerin� karşı-devrimi� yürütmek� için� ör-
güt�ledikleri� dünya� çapındaki� işbirliği� ve� ulus�lar�
ara�sı� sınıf� mücadelesiyle� gerçekleşen� etkileşim�
yü�zünden�günümüzde�tek�bir�ülkede�meydana�ge-
len�devrim�sürecinin�tecrit�olmuş�durumda�za�fe�re�
kavuşturulması�neredeyse�mümkün�değildir.

Proletaryanın� sınıf� mücadelesi,� biçimi� açısından�
ge�nellikle�ulusal�çapta�yürütülür.�Bu�mü�ca�de�le�le-
rin�uluslararası�sınıf�mücadelesine�bağlanıp,�ül�ke-
ler�aşırı�bir�sınıf�mücadelesi�düzeyine�ulaş�tı�rıl�ma-
sı�gerekir.�Bu�süreçten,�emperyalizm�ve�ge�ri�ci�li�ğe�
karşı�ve�dünya�birleşik�sosyalist�devletleri�uğ�runa�



88

BÖlÜM G

savaşan�ve�bütün�dünyayı�kapsayan�bir�le�şik�cephe�
doğacaktır.

Uluslararası� sosyalist�devrim�genel� anlamda�pro-
le�ter�devrimdir.�Bu�devrim,�değişik�ülkelerde�de�ği-
şik�zamanlarda�meydana�gelen,�özellikleri�de�ği�şik�
olan�devrimlerin�birbiriyle�etkileştiği�bir�sü�reç�tir.�
Bu� dünya� devrimi� sürecinde,� kitlesel� grev�ler� ve�
gösteri� yürüyüşleri,� anti-emperyalist,� de�mok�ratik�
ve� devrimci�mücadeleler� ve� ayak�lan�ma�lar� birbir-
leriyle�ayrılmaz�bir�etkileşim�içinde�bu�lu�nacaklar.

Dolayısıyla�her�ülkedeki�proleter�strateji�ve�tak�ti-
ği�artık�esas�olarak�uluslar�arası�sosyalist�dev�ri�min�
hazırlığı� olarak� anlayıp� gerçekleştirmek� ge�re�kir.�
Bu� süreçte� ulusal� ve� toplumsal� kuruluş� için� ve-
rilen� proleter� sınıf� mücadelesi,� ülkeler� aşırı� öz-
gür�lük�ve�demokrasi�mücadelesinin�teşvik�ve�des-
teklenmesiyle�iç�içe�geçer.

Marksizm-leninizmin� onyıllarca� kararlılıkla� sa�vu-
nul�ması�temelinde�dünyanın�marksist-leninist�güç-
lerinin� tekrar� şekil� almaları� süreci� ge�çen� yıl�lar�da�
yeniden� canlanabilmiştir.� 2010� yı�lın�da,� dev�rimci�
parti� ve� örgütlerin� pratik� ça�lış�ma�la�rın�da� iş�birliği�
ve�koordine�edilmesi�amacıyla�ICOR�(“Dev�rimci�Par-
ti�ve�Örgütlerin�Uluslararası�Ko�or�di�nasyonu”)�adlı�
yeni�bir�örgüt�oluşturuldu.�Bu�bir�leşme�uluslarara-
sı�devrimci�ve�işçi�ha�re�ke�ti�nin�ide�olojik-politik�bir-
liğe�kavuşmasını�teşvik�et�mek�tedir.�Aynı�zamanda�
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işçi�ve�halk�kit�le�le�ri�nin�mü�cadelelerinin�uluslarara-
sı�çapta�koordine�edil�me�si�ve�devrimcileştirilmesi-
ne�uygun�ör�güt�len�me�biçimleri�teşvik�edimeli,�ge-
liştirilmeli�ve�ak�tif�bir�biçimde�desteklenmelidirler.�
İşte�ulus�lar�ara�sı�mark�sist-leninist�ve�işçi�hareketi-
nin�bir�li�ği�nin�ger�çekleştirilmesi�ve�dünya�devrimi-
nin�ye�ni�den�can�lanmasına�giden�yol�budur.

10.� MLPD� proleter� enternasyonalizmin� gereğine�
gö�re,� diğer� ülkelerdeki� proletarya� ve� bütün� ezi-
len�lerin� emperyalizme� karşı� verdikleri� kurtuluş�
mü�cadelelerini�maddi,�siyasi�ve�manevi�ba�kım�dan�
desteklemeyi�taahhüt�etmektedir.

Dünyanın� her� yanında,� ulusal� ve� toplumsal� kur-
tu�luş� için�mücadele�veren� işçilerin�ve�ezilenlerin�
ka�zandıkları� her� zafer,� ülkemizdeki� mücadeleyi�
de�güçlendirir.�Ve�aynı�şekilde�işçi�sınıfının�FAC’-
de�ki�mücadelede�kazandığı�her�zafer,�bütün�ül�ke-
lerdeki�işçi�sınıfı�ve�ezilenlerin�emperyalizme�kar-
şı�verdiği�mücadeleyi�güçlendirir.

ICOR 2010 yılında kurulmuştur. MLPD, kurucu üyelerinden biri.
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1.� İşçi�sınıfının,�devlet�iktidarını�ele�geçirme�mü-
ca�delesi� için� ve� sosyalizmin� inşasında,� tüm� ezi-
len�lerle� sağlam� bir� ittifaka� ihtiyacı� vardır.� Bu� it-
ti�fa�ka� dahil� olanlar,� öncelikle�milyonlarca� ezilen�
ka�dınların�kitlesi;�açlık,�savaş�veya�sefalete�ma�ruz�
kalan�ya�da�aynı�nedenlerle�ülkelerinden�kaç�mak�
zorunda� kalan� insanlar;� uluslararası� mali-ser-
mayenin�egemenliği� altında�mahvedilen�yüz�mil-
yonlarca�küçük�ve�orta�ölçekli�çiftçi�ve�küçük�za-
naatkâr� ve� esnaf;� küresel� çevre� bunalımının� var�
oluşunun�tehdit�ettiği� insanlar;�geleceği� için� tüm�
perspektiflerden� yoksun� bırakılan� gençlerin� kit-
lesi;� etnik� kökeni,� dini,� cinsiyeti� veya� cinsel� yö-
nelimi� nedeniyle� baskı� gören� bütün� insanlar;� bir�
de� siyasi� baskıya�maruz�olan� tüm�demokrat,� an-
tifaşist�ve�devrimciler�ve�ayrıca�emperyalist�key-
filik�altına�alınan�ulus-devletlerin�tüm�nü�fu�su.

MLPD�“Bütün�ülkelerin�işçileri,�birleşin!”�diyen�sı-
nıf�sal�enternasyonalist�şiarın�dışında�“Bütün�ül�ke-
lerin� işçileri� ve� ezilenleri,� birleşin!”� diyen� ge�niş-
letilmiş�stratejik�ittifak�şiarını�da�sa�vun�mak�ta�dır.

2.� İşçi� sınıfı� ile� küçük-burjuva� ara� tabakalar� ara-
sın�daki�ittifakın�oluşturulması,�stratejik�önem�ta-
şı�yan� bir� görevdir.� Küçük-burjuva� ara� tabakalar,�
var�oluşları�kapitalist�üretim�ilişkilerine�da�yan�dı-
ğın�dan�dolayı�tekellerin�diktatörlüğü�için�esas�kit-
le� tabanını� oluşturuyorlar.� Fakat� em�per�ya�liz�min�
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her�alanda�var�olan�bunalımlılığı,�ara� ta�ba�ka�la�rın�
varlık�temellerinin�sistematik�bir�şekilde�ve�ar�tan�
hızla�yok�edilmesi�ve�manevi�ve�fikirsel�bas�kının�
artması�bu�tabakaları�egemen�tekellere�kar�şı�gittik-
çe�daha�derin�çelişkiye�düşürür.

3.�Uluslararası�üretimin�yeniden�örgütlenmesi�ne-
deniyle� sınıfsal� yapı� değişmeye� devam� et�miş�tir.�
İki�ana�sınıfların� içlerinde�büyük�ayrımlar�bu�lun-
maktadır.�Bağımsız�çalışan�aydınlar�ve�çift�çi�le�rin�
sayıları�düşerken�bağımlı�çalışan�aydınların�sa�yısı�
büyük�ölçüde�artmıştır.

Küçük-burjuva� aydınlar,� Almanya’da� ve� gittikçe�
da�ha�çok�başka�kapitalist�ülkede�en�önemli�kü�çük-
burjuva�tabaka�konumuna�geçmiştir.�Özel�lik�le�ba-
ğımlı� çalışan� aydınların� alt� tabakalarının� ça�lıs�ma�
ve�yaşam�koşulları�giderek�artan�ölçüde�iş�çi�sını-
fınınkine�yaklaşmıştır.�Bundan�dolayı�bu�ül�kelerde�
küçük-burjuva�aydınlar�tabakası�işçi�sı�nı�fının�baş�
müttefiki�haline�gelmiştir.

4.� İnsanlığın� beslenmesi� sorununun� çözümünün�
mad�di�temeli�daha�önce�hiç�olmadığı�kadar�ol�gun-
laşmış� durumdadır.� Fakat� uluslararası� mali-ser-
mayenin� diktatörlüğü� tüm� dünyada� yüz� mil�yon-
larca� küçük� ve� orta� ölçekli� çiftçi� ve� de� es�naf�la�rı�
batırıp,� kronikleşmiş� dünya� besin� krizini� ya�rat-
mıştır.� Bu� durum� yüzünden� gıda� üreticileri� olan�
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Onmilyonlarca insan göçe zorlanıyor – emperyalist dünya sistemi tarafın-
dan ezilenlerdir

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

2013 parlamento seçim kampanyasında düzenlenen miting
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küçük� ve� orta� ölçekli� çiftçilerle� ittifak� ku�rul�ma-
sının�stratejik�önemi�artmaktadır.

İşçi�sınıfı,�esnaflar�arasında�da�giderek�artan�oran-
da�müttefikler�bulacaktır.

İşçi�sınıfı,�sınıf�mücadelesinin�düzeyi�yük�sel�dik�çe�
proleter�düşünce� tarzının�ara� tabakalar�ara�sın�da-
ki�etkisinin�üstünlüğünü�sağlamayı�öğ�ren�me�li�dir.�
Ancak�bu�yoldan�bizzat�kendisi�küçük-bur�ju�va�dü-
şünce�tarzının�etkisinin�üstesinden�ge�le�bi�lir.

5.�Uluslararası�sosyalist�devrim,�küçük-burjuva�ara�
tabakaları�da�emperyalist�sömürü�ve�bas�kı�dan�kur-
tarır.� Bilim,�kültür�ve�eğitim�alanında�dev�rimden�
önce�kâr�ve�egemenlik�hırsı�yüzünden�bas�kı�görüp�
engellenen�tüm�ilerici�kazanımlar�sos�yalizmde�ge-
lişebilecektir.

Egemenler� işçi� sınıfı� ile� küçük-burjuva� ara� ta�ba-
ka�lar� arasında� bir� devrimci� ittifakın� oluşmasını�
en�gellemeye� çalışıyorlar.� Küçük-burjuva� düşünce�
tar�zını� küçük-burjuva� aydınlar� arasında� pe�kiş�tir-
mek� için� ayrıcalıklar,� kariyer� hırsı,� bireycilik,� ki-
bir�lilik,� disiplinsizlik,� örgütsüzlük,� rekabetçilik�
vb.�davranışları�özendirirler.

İttifakı� hazırlama� sorununun� özü,� ara� tabakaları�
pra�tikte�işbirliği�düzenlemek,�ortaklaşa�mücadele�
et�mek,� birbirine� güven� sağlamak,� yardımlaşmak,�
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bir�birinden� öğrenmek� ve� sabırlı� iknaya� çalışmak�
yo�luyla� sistematik� bir� şekilde� proleter� düşünce�
tar�zı� doğrultusunda� eğitmektir.� Devrimci� ittifakı�
kü�çük� burjuvazinin� büyük� kesimleriyle� oluş�tur-
mak,�onların�haklı�çıkarlarının�sadece�işçi�sı�nı�fı�nın�
yanında� gerçek� sosyalizm�mücadelesiyle� ger�çek-
leşebileceğini�görmelerini�gerektirir.
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BÖlÜM I

Willi Dickhut  
(d. 1904 – ö. 1992)
KPD (Almanya Komünist Partisi) görevlisi, 
marksist-leninist, Hitler faşizmine karşı direniş 
mücadelecisi, yeni tip partinin fikir önderi ve 
MLPD’nin kuruyucularından biri
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Yeni tip parti olarak MLPD

MLPD,� eski� komünist� hareketin� geleneğine� bağ-
lı�dır.� Fakat� parti,� başından� beri� o� dönemin� ha-
re�ke�ti�nin� güçlü� ve� zayıf� noktalarından� ve� sınıf�
mü�ca�de�lesinde�karşı�karşıya�olduğu�koşulların�de-
ğiş�me�sinden� yaratıcı� sonuçlar� çıkarmıştı.� MLPD’-
nin� fi�kir�önderi�ve�kurucularından�biri�olan�Wil�li�
Dick�hut,�yeni� tip�marksist-leninist�partinin�te�mel�
yö�nelimi�ve�çalışma�tarzını�derinden�et�ki�le�miştir.

Partinin� ideolojik� temelleri,� marksizm-leninizm�
ve� Mao� Zedong� Düşüncesidir.� Onlar� fosilleşmiş�
dog�ma�değil,�canlı�eylem�kılavuzudur.�Yaratıcı�ni-
teliğinin� temeli,� materyalist� diyalektiktir.� MLPD�
di�yalektik�yöntemin�bilinçli�bir�biçimde�zamanın�
so�runlarına�uygulanmasını,�kendi�ideolojik-po�li�tik�
ve� pratik� çalışmalarının� kılavuz� ilkesi� haline� ge-
tirmiştir.

MLPD� kendi� tarihinde� ve� özellikle� çalışmalarını�
pro�leter�düşünce�tarzı�temeline�oturttuğu�1990’lı�
yıl�lardan�beri�yeni�tip�marksist-leninist�partiye�öz-
gü�birçok�eşsiz�özellikleri�geliştirmiştir:

•��MLPD�proleter�niteliği�sağlamlaşmış�devrimci�iş-
çi�par�tisidir.

•��Yeni� tip�özenli� günlük� çalışma� sistemi�parti� ile�
kit�leler� arasındaki� birliğin� geliştirilmesine� hiz-
met� eder.� Partinin� her� üyesi� kendi� imkanlarına�
gö�re�bu�çalışmaya�aktif�bir�biçimde�katılır.
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•��Parti�yönetimi�ve�görevlileri,�parti,�tabanı�ve�kit-
leler�ile�sıkı�ilişki�içindedirler.

•��Partinin� her� düzeyinde� her� yönetici,� üyelerine�
he�sap� vermekle� yükümlüdür.� Karar� veren,� üye-
ler�dir;�parti� kongresi�MLPD’nin�en�üst�karar�or-
ga�nıdır.

•��MLPD,�kendi�çalışmaları�için�gereken�paraları�yal-
nızca�üyelerinden� ve� kitlelerden� gelen� aidat� ve�
bağışlarla�sağlar.

•��MLPD,�sağlam�bir�teorik�temele�sahiptir.�Revolu
tionäReRWeg�adlı�teorik�organ�sistemi,�parti�in�şa�sı�
ve�sınıf�mücadelesiyle�ilgili�ortaya�çıkan�tüm�so-
runlar�hakkında�güvenilir�teorik�kılavuzdur.�Do-
ğa,� toplum�ve� insan�düşüncesinde�ortaya�çı�kan�
yeni�gelişme�ve�önemli�değişiklikler�za�ma�nın�da�
araştırılıp�çözümlenir.�Böylelikle�parti,�ken�di�dü-
şünce�ve�çalışma�tarzında�birlik�sağ�la�ya�bilir,�ey-
leme�yön�verici�kararlar�verebilir�ve�ulus�lararası�
sosyalist� devrimle� ilgili� ileriki� gö�rev�lere� öngö-
rüyle�hazırlanabilir.

•��Partinin�programında�belirlenen�siyasi�çizgi,�pra-
tiğinin�ana�çizgisine�ve�sınıf�mücadelesinin�gün-
demdeki� aşamasında� yerine� getirilecek� il�ke�sel�
görevlere�yön�verir.
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Grup toplantısında grubun özenli günlük çalışması konuşulur, etüd yapılır

MLPD ve Rebell, kendi çalışmaları için gereken paraları yal nızca üyelerin-
den ve kitlelerden gelen aidat ve bağışlarla sağlıyorlar.



102

BÖlÜM I

Gelsenkirchen’de (kültür ve hizmet merkezi ve aynı zamanda MLPD’nin 
genel merkezi olan) “Horster Mitte”de yılda bir ortaklaşa eğleniliyor.

Diyalektik yöntemi öğrenme kursları, üyelerin ve kitlelerin bağımsız bir 
şekilde yönünü saptayabilmelerine hizmet ediyorlar
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•��Demokratik�merkeziyetçi�örgütlenme�ilkesi,�bü-
tün�üyelerin�deneyim�ve�girişimlerinin�partinin�
or�tak� hareket� ve� eylemine� katkıda� bulunmasını�
ve� par�tinin� ilkeli� birliğinin� korunup� sağ�lam�laş-
ma�sı�nı�temin�eder.

•��Parti,� kitlelerle� ve� parti� içinde� yapılan� ilkelere�
bağ�lı�eleştiri�ve�özeleştiri�sayesinde�yaratıcı�bir�
şe�kilde�gelişip,�sosyalizm�mücadelesinde�ve�da-
ha� sonra� sosyalizmin� inşasında� üstlenmesi� ge-
reken�önderlik�rolünü�yerine�getirmeyi�öğ�re�nir.

•��Özdenetim� sisteminin� amacı,� hatalara� meydan�
ver�memektir.�Bu�sistem�MK�yönetiminde,�il�ke�le-
re�bağlı�eleştiri�ve�özeleştiri�yoluyla�her�dü�ze�yin�
bağımsız�çalışan�denetim�ko�mis�yon�la�rı�nın�yuka-
rıdan� gerçekleştirdiği� denetimi,� üye�le�rin� taban-
dan�yaptıkları�denetimi�ve�her�kad�ro�nun�bizzat�
gerçekleştirdiği�özdenetimi�ile�bir�leş�tirir.

•��Yeni� tip� örgüt� ve� kadro� çalışması� sisteminde,�
par�tinin� her� düzeyinin� yönetimleri� aracılığıyla�
par�ti� inşasına� önderlik� etmek� için� gereken� bi-
lim�sel�çalışma�geliştirilir.�Kadrolara�tutarlılık�ve�
sabırla�eğitim�ve�ilgi�sağlanması�aracılığıyla�git-
tikçe� daha� çok� bağımsız� düşünüp� hareket� ede-
bilen�marksist-leninistler�yetişir.

•��Kuşak�değişiminin�ve�özellikle�işçi�ve�ka�dın�la�rın�
bilinçlice� teşvik� edilmesi,� bütün� alanlarda� ön-
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derlik�yapabilen�kişileri�geliştirmek�için�son�de-
rece�büyük�önem�taşır.

•��Kadroların� gelişmesinin� belirleyici� itici� gücü,�
her� devrimci� ve� marksist-leninistin� proleter�
iler�leme�hırsı� ile�ve�özverili�bir�biçimde� işçi�sı-
nı�fının�kendini�kurtarması� için�çaba�gös�ter�mek-
tir.�Diğer�yandan�siyasi�etkinlik�ve�görevlerinin�
ken�dilerine�bireysel�yarar�ve�ayrıcalık�sağ�la�ma�sı�
kesinlikle�kabul�edilmez.�MLPD’nin�gö�rev�li�le�rin-
den� alçak� gönüllü� bir� yaşam� tarzını� ger�çek�leş-
tirmeleri�istenir.�İşini�meslek�olarak�yapan�par�ti�
görevlilerinin�aylıkları�kalifiye�işçilerin�or�ta�la�ma�
aylığını�aşmaz.

•��MLPD,� proleter� kültür� ve� boş� zaman� çalışması�
ya�parak� ve� yaşamın� tüm� sorunlarıyla� ilgili� sar-
sıl�maz� dayanışma� geliştirerek,� sosyalizm� için�
öğ�renmeye�hizmet�eden�çekici�bir�parti�ha�ya�tı�nı�
gerçekleştirir.
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MLPD’nin yeni tip özenli günlük çalışma sistemi  
ve mücadele programı

1. Asıl anlamda sınıf mücadelesine geçiş süreci

İşçi�sınıfının�mücadeleleri� toplumu�değiştirici�ni-
te�liğe�kavuşunca,�işçi�sınıfı�tekeller�dik�ta�tör�lü�ğü�ne�
yönelik�stratejik�atılıma�geçince�asıl�anlamda�sı�nıf�
mücadelesi�başlar.�Bu�durum�için�uluslar�ara�sı�sa-
nayi�proletaryasının�belirleyici�ço�ğun�lu�ğu�nun�sos-
yalist�bilinci�benimsemiş�olması�şart�tır.

Top�lu�mu� de�ğiş�tiren� ve� sosyalizmin� kurtulmuş�
top�lumuna�yönelik�hareketin�baş�etkeni�işçi�atı�lı-
mı�na�geçiş�sü�recidir.�İşçi�atılımının�ger�çek�leş�me�si�
partinin� sis�tematik� ve� özenli� günlük� ça�lış�ma�sı�na�
bağlı�olup,�aşağıdaki�öğelere�sahiptir:

•��Günlük�talepler�ve�kısmi�şiarlar�için�verilen�mü-
ca�dele,�geliştirilebilmesi� için�atılgan�bir� şe�kil�de�
yü�rütülmelidir.�İşçi�sınıfı,�her�işyeri�için�mü�ca�de-
le�den�hareketle,� işsizlikle�mücadeleyi� te�kellerin�
aza�mi�kârları�sırtından�yürütmelidir.

•��Ekonomik�mücadele�hem�ekonomik�hem�eko�lo�jik�
so�runu�kapsamalı�ve�siyasi�mücadele�ile�bir�leş�ti-
ril�meli,�yani�siyasi�mücadeleye�yük�sel�til�me�lidir.�
İş�çiler� ancak� o� zaman,� işletmelerde� ya�şa�dık�la�rı�
sö�mürü�ve�baskının�na�sıl�doğanın�sö�mü�rül�me�si�
ile� çözülmez� bağlantı� içinde� bu�lun�du�ğunu,� her�
iki�sinin�tekeller�diktatörlüğünün�bir�ifadesi,�dev-
le�tin�de�tekellerin�elindeki�en�önem�li�egemenlik�
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ara�cı�olduğunu�an�la�ya�bi�lir�ler.�Demokratik�hak�ve�
öz�gürlükler�için�yapılan�mü�cadele�siyasi�ta�lep�le-
rin�odak�noktası�ya�pıl�ma�lıdır.

•��İşçi�sınıfının�kurtuluşu�mücadelesi�kadının�kur-
tu�luşu�mücadelesiyle�özdeşleşmelidir.

•��İşçi� mücadeleleri� toplumsal� sorunun� çözümü�
mü�cadelesi� ile� çevre� so�ru�nu�nun� çözümü�mü�ca-
de�lesinin�birliği�temelinde�yü�rü�tül�me�li�dir.

•��İşçi� atılımına� geçiş� sürecinin� motoru,� genç� ile�
yaş�lıların�birliğidir.

•��Yer�yer�ve�ayrı�ayrı�meydana�gelen�mücadeleler�
kit�lesel� mücadeleler� halinde� birleştirilip� daha�
yük�sek� düzeye� ulaştırılmalıdır.İşçiler� sınıf� ola-
rak�dü�şünür,�duygu�besler�ve�hareket�ederlerse�
üs�tün�bir�güç�haline�gelirler.�Bundan�dolayı,�sı-
nıf�mü�cadelesini�daha�yüksek�bir�düzeye�ulaş�tır-
mak�için,�her�türlü�bölünmüşlüğü�bertaraf�et�me�
mü�ca�delesi,� sınıf� dayanışmasının� ör�güt�len�mesi,�
branş�� ve� holding� aşırı� eylemlerin� ge�liş�ti�ril�me�si�
ve� işçi� sınıfının� tüm� mücadele� gü�cü�nün� kul�la-
nılması�esas�önem�taşımaktadır.�Grev�le�rin,� top-
lu�mun�genel�durumuyla�iliş�ki�len�di�ril�me�leri�için,�
gös�teri� yürüyüşleri� ve�başka�mü�ca�de�le�bi�çim�le-
riy�le�birleştirilmesi�gerekir.

•��Gerektiğinde�grevler�sendikal�sınırları�aşmalı,�iş-
çi�sınıfı�bağımsız�mücadelelere�geçmelidir.�Böy-
le�si�bağımsız�mücadeleler,� işçi�sınıfının�sı�nıf�sal�
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si�yasi�bağımsızlığının�gelişme�düzeyinin�öl�çü�tü-
dür�ler.

•��İşçi� sınıfının� sınıf� bilincini� geliştirebilmesi,� yü-
rüt�tüğü�mücadelelerin�asıl�anlamda�sınıf�mü�ca-
de�lesi�yönünde�ilerleyebilmesi�için�işçi�sınıfı�top-
lum�sal�çapta�örgütlenen�küçük-burjuva�dü�şün�ce�
tar�zı�sisteminin�üstesinden�gelmelidir.

•��Ulusal�çerçevede�meydana�gelen�işçi�mü�ca�de�le�le-
ri�gerekirse�ülkeleraşırı�düzeye�ge�niş�le�til�me�li�dir.�
Böy�lelikle�uluslararası�işçi�birliğini�oluş�tur�ma�ve�
ulus�lararası�devrimi�hazırlama�okulu�ha�li�ne�ge-
lir�ler.

Otomotiv işçileri arasındaki uluslararası dayanışma
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2. Partinin kitle partisi yolunda gelişmesi

İşçi�sınıfı�ve�emekçi�tabakaların�geniş�kitlelerinin�
sos�yalizme�giden�yolu�bulabilmeleri�için�MLPD�kit-
lelerin�partisi�haline�gelmelidir.

Özenli� günlük� çalışma� sistemi;� egemenlerin� par-
ti� aley�hine� tertip�ettiği�göreceli� izolasyonu�kalıcı�
bir� şekilde� kırmak� ve� devrimci� olmayan� durum�
aşa�masının� stratejik� hedefine� ulaşmanın� baş�yön-
te�midir.� Bu� stratejik� hedef,� Almanya’daki� uluslar�
ara�sı�sanayi�proletaryasının�belirleyici�ço�ğun�lu�ğu-
nu�gerçek�sosyalizme�kazanmak�ve�geniş�kit�le�le�ri�
uluslararası�mali-sermayeye�ve�onun�hü�kü�me�tine�
karşı�mücadeleye�dahil�etmektir.

MLPD,�gruplarının�büyük�işletmelerde�ve�ma�hal�le-
lerde,�küresel�çevre�felaket�tehdidine�yönelik�ak�tif�
direnişte,� üniversitelerde� ve� grup� inşasında� sis-
tematik�olarak�yürüttükleri�özenli�günlük�ça�lış�ma�
aracılığıyla� kitleler� arasında� kök� salmakta,�mark-
sist-leninist�nüfuz�alanları�elde�etmektedir.

Yeni�tip�özenli�günlük�çalışma�sistemi,�parti�in�şa-
sı�baş�etken�olmak�üzere�parti�inşası�ile�kit�le�le�rin�
par�tiler�üstü� özörgütlenmelerinin� teşvik� edil�me�si�
ara�sındaki� birliği� örgütlemektedir.� Parti� ile� özör-
güt�lenmeler�arasında�sürekli�olarak�ger�çek�le�şen�iş-
birliği,� kitlelerin� küçük-burjuva�düşünce� tar�zı�nın�
üstesinden�gelip�kendi�geleceklerini�ken�di�el�le�rine�
almalarının�temel�koşullarından�bi�ri�dir.�
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Partinin�kitlelerle�olan�ilişkisinin�temeli�kitle�çiz�gi-
sidir.�Halk�kitlelerinin�istemediği�veya�ka�tıl�ma�dı�ğı�
devrim� olmaz.� MLPD’nin� üyeleri� kitlelere� ve� kit-
lelerin� kendilerini� kurtarabileceklerine� ina�nır�lar.�
Kendilerinin�canlı�örnek�olmaları� ile�kitleleri�sos-
yalizm�mücadelesi�için�kazanabilecek�inan�dı�rı�cılık�
gösterirler.

İşçi� sınıfı� partisi,� her� zaman� doğru� yön� gös�te�re-
cek� durumda� kalmak� için� proleter� düşünce� tarzı�
te�melinde� çalışmalıdır.� Bu,� diyalektik� yöntemin�
bi�linçli�olarak�düşünce�tarzı�ve�sistemik�düşünce�
öğ�retisi�düzeyinde�uygulanması�yardımıyla�mark-
sizm-leninizmi� sınıf� mücadelesinin� pra�ti�ğin�de�
ortaya�çıkan�her� türlü�soruna�yaratıcı�bir�şe�kil�de�
uygulayabilmek� için� kendini� sürekli� olarak� de-
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ğiştirme�sürecidir.�Bu�sürecin�başlıca�beş�ka�te�go-
risi�şunlardır:

•��Somut�durumun�düşünce�tarzı�öğretisi�dü�ze�yin-
de�yapılan�somut�tahlili,�kitlelerin�küçük-bur�juva�
ile� proleter� düşünce� tarzı� arasındaki� mü�cadele�
içinde�nesnel�gerçekliği�nasıl�özüm�se�diklerini�ve�
ona�uygun�olarak�hareket�et�tik�le�ri�ni�araştırır.

•��Kitlelerin� düşünce� tarzı� için� mücadelenin� stra-
te�ji� ve� taktiği,� küçük-burjuva� düşünce� tarzına�
yö�nelik� mücadelede� proleter� düşünce� tarzının�
üs�tünlüğünü�örgütler.�Amacı,�kitlelerin�proleter�
stra�teji�ve�taktiği�benimsemeleridir.

•��Proleter�tartışma�kültürü,�var�olan�çelişkileri�doğ-
ru� bir� biçimde� ele� alarak,� parti� ile� kitleler� ara-
sındaki� birliği� tamamen� ikna� edici� ge�rek�çe�ler�le�
koruyup�geliştirmenin�belirleyici�yön�te�mi�dir.

•��Marksist-leninist� çalışma� tarzı,�proleter� çalışma�
tar�zı�ve�bilimsel�iş�organizasyonu�arasındaki�di-
yalektik� birliği� temelinde� gerçekleşen� bi�lim�sel�
çalışma,�partinin�her�zaman�ve�her� türlü�gö�rev�
için�teori� ile�pratik�arasındaki�esaslı�birliği�sağ-
layıp�geliştirebilmesini�garantiler.

•��Proleter�denetim�ve�özdenetim,�hatalara�mey�dan�
vermemek� için� gereken�bilgi� ilerleyişini� bi�linç�li�
bir�biçimde�örgütlemektir.
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3.  Marksist-leninistlerin büyük işletmelerdeki  
özenli günlük çalışması

Marksist-leninistlerin� sanayi,� lojistik,� iletişim� ve�
git�tikçe�artan�sayıda�sanayileşmiş�sosyal,�sağlık�ve�
eğitim� sektörlerine�bağlı� işletme�ve� sen�di�ka�lar�da�
çalışan� işçi� ve� çıraklar� arasında� yaptıkları� özen-
li� günlük� çalışma,� MLPD’nin� ana� mücadele� cep-
hesidir.

Ana� mücadele� cephesindeki� yeni� tip� çalışma,�
MLPD’�nin� özenli� günlük� çalışma� sisteminin� ana�
öğe�sidir.

Duisburg 2016: IG Metall sendikası eylem gününde çelik işçileri
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Parti�çalışmasının�çok�yönlülüğünün�dikkate�alın-
ma�sıyla�birlikte,�partinin�en�önemli�taban�bi�rim�le-
ri�olan� işyeri�parti�gruplarına�başka�grupların� in-
şasına�kıyasla�öncelik�verilir.�Bu�gruplar,�MLPD’�nin�
özenli� günlük� çalışma� sisteminde�pro�le�ter� omur-
gasını�oluştururlar.

MLPD�işyeri�gruplarının�esas�görevi,�işçi�mü�ca�de-
le�lerinin� hazırlanması,� başlatılması,� yönetilmesi�
ve� geliştirilmesi� ve� bununla� birlikte� sanayi� pro-
le�tar�yası� ve� ailelerinin� proleter� sınıf� bilincinin�
sis�te�matik� bir� şekilde� uyandırılması� ve� yük�sel-
til�me�si�dir.�Ekonomik�ve�siyasi�kısmi� talepler� için�
mü�ca�dele,�sınıf�mücadelesinin�okulu�olarak�yü�rü-
tül�me�lidir.

MLPD’nin�üyeleri,�işçi�sınıfının�en�önemli�özör�güt-
lenmeleri� olan� sendikalar� içinde� aktif� ve� ile�ri�ye�
dönük� çalışırlar.� Onlar� sendikalarda,� sınıf� iş�bir-
likçiliği�politikasının�her�türlüsüne�karşı�mü�ca�dele�
ederken;� sendikaların,� ücret,� çalışma� ve� ya�şam�
koşullarının� savunulup� iyileştirilmesi� için� mü-
cadeleci� örgütleri� haline� gelmeleri� için� ça�lı�şır�lar.�
Sendika� üyeleri� kitlesinin� mücadeleci� et�kin�li�ği�ni�
ve� girişkenliğini� teşvik� ederler.� Sendikaların�par-
tilerüstü� bağımsızlığını� zedelemeksizin,� işçi� sı-
nıfının�devrimci�partisi�ile�sendikalar�arasında�sı�kı�
bağların�gelişmesi�için�uğraşırlar.
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Marksist-leninistler� reformist� sendika� bü�rok�ra�si-
si�nin� milyonlarca� sendika� üyeleri� kitlesine� karşı�
ami�rane�davranmalarına,�onları�çocuk�yerine�koy-
malarına� ve� sınıf� mücadelesinin� gelişimini� en-
gellemeye� yönelik� her� türlü� çabalarına� uz�laş�maz�
bir�şekilde�karşı�koyarlar.�Aynı�zamanda�her�tür�lü�
sendika�karşıtı�etkinliği�de�reddeder�ve�ken�di�yara-
tıcı�sendika�çalışması�temelinde�iş�çi�le�re�sen�dikaya�
muhalif�düşünce� tarzının�üs�te�sin�den�gel�melerine�
yardımcı�olurlar.

MLPD,�sınıf�mücadelesi�yürütme�okulu�olarak�aşa-
ğıdaki�talep�ve�şiarları�savunmaktadır:

MLPD üyeleri, işarkadaşlarıyla birlikte birçok işyeri ve holding gazetesi 
çıkarmaktadırlar.
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•��Tam�ücret�denkleştirimi� temelinde�6�saatlik�ça-
lış�ma�günü�/�30�saatlik�çalışma�haftası!

•��Çevreyle�uyumlu�ve�sağlıklı�çalışma�ve�yaşam�ko-
şulları�için�mücadele!

•��Döngü�ekonomisi�ile�ilerici�üretim�yön�tem�le�ri�nin�
uygulanması�için�mücadele!

•��Çok�yönlü�ve�kısıtsız�yasal�grev�hakkı!

•��Tüm�siyasi�ve�sendikal�alanlarda�serbestçe�ak�tif�
olma�hakkı!

•��Tüm� Almanya’da� tek� tip� toplu� iş� sözleşmeleri�
için!� İşçi� sınıfının� kiralık� işçilik,� eser� söz�leş�me-
leri,�belirli�süreli� işsözleşmeleri,�düşük�üc�ret�ler�
vb.�ile�bölünmesine�karşı�mücadele!

•��Güçlü�birleşik�sendika!�Sendikalarda�etkinlik�gös-
teren� demokrat,� antifaşist� ve� marksist-le�ni�nist-
lere�yönelik�dıştalama�kararları�kal�dı�rıl�ma�lı�dır!

•��Sosyalizm�perspektifi� sendikaların� ayrılmaz�bir�
öğe�si�olmalıdır!

•��İlerici�bir�işyeri�teşkilat�yasası!

•��Çalışma�süresinin�esnekleştirilmesine�karşı�mü-
cadele!

•��Ücret�ve�maaşların�yükseltilmesi�için!
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4.  Marksist-leninist çevre çalışması  
ve çevre mücadelesi

Marksist-leninistlerin çevre çalışmasının amacı; 
çev re bilincini uyandırmak, sağlamlaştırmak ve 
da ha yüksek bir düzeye ulaştırmaktır. MLPD çev-
re hareketinin kendini değiştirmesini ve bununla 
çev re hareketinin toplumu değiştiren bir niteliğe 
ka vuşmasını teşvik eder.

Marksist-leninist çevre çalışması en önemli ikinci 
mü cadele cephesi ve tüm parti çalışmalarının ay-
rıl maz bir parçasıdır. 

Marksist-leninist çevre gruplarının esas görevi, 
kü resel çevre felaketine karşı meydana gelen ak-
tif yerel direnişi, toplumu değiştiren çevre mü-
ca de lesi ve uluslararası sosyalist devrimin ha zır-
lan ması okulu olarak geliştirip daha yüksek bir 
dü zeye ulaştırmaktır.

Partinin çevre grupları, bu mücadelenin sınıf mü-
ca delesinin ana cephesiyle bağlantılı olmasını sağ-
layıp çevre hareketinde proleter yönün hakim ol-
masını teşvik etmektedirler.

MLPD, aktif direnişin dünya çapında işbirliği yap-
ma sı ve koordine edilmesini ve ayrıca buna uy gun 
partilerüstü örgütlenme biçimlerinin ku rul ma sını 
teşvik etmektedir.
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MLPD’nin� çevre�mücadele�programının� ana� çiz�gi-
le�ri�şunlardır:

•��Küresel�çevre�felaketi�tehdidine�karşı�dünya�ça-
pın�da�aktif�direniş!

•��Kâr� ekonomisine� karşı� mücadelede� aktif� çevre�
ko�ruma�gerçekleştirilsin!�Çevre�zararları,�bun�la-
ra�neden�olanlar�tarafından�giderilsin!

•��Yeni� atom� enerji� santrali� yapımı� tüm� dünyada�
dur�durulmalı,� tüm� santraller� sahiplerinin� he�sa-
bı�na�kullanımdan�kaldırılmalı!

•��Fosil�yakıtların�yerine�önce�adım�adım,�sonra�tü-
müyle�yenilenebilir�enerji�kaynakları�kul�la�nıl�sın!�
Enerji� öncelikle� güneş,� rüzgar,� su� ve� biyo-atık�
ile�üretilmeli!�Sera�gazı�salımı�2030�yı�lına�kadar�
yüzde�70�ile�90�arasında�dü�şü�rül�me�li,�havadaki�
karbondioksit� (CO2)� miktarı� 350� ppm’ye� kadar�
düşürülmeli!

•��Kent� içi� bedava� toplu� taşıma� sistemleri� ye�ni�le-
ne�bilir�enerji�temelinde�genişletilmeli!�Mal�ta�şın-
ması�demiryolu�ve�su�yollarından�yapılmalı!

•��Büyük� çiftlik� sahipleri� ve� tarım� kapitalistlerine�
kar�şı�çevre�koruyucu�ekim�yöntemleri�ve�tü�rü�ne�
uygun�hayvancılık�gerçekleştirilmeli!

•��Hayvanlar�aktif�bir�biçimde�korunmalı!�Tür�çe�şit-
liliğinin�korunması�için�mücadele!

•��Sıhhatli�ve�parasız�içme�suyu�için�mücadele!
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•��Dünya�çapındaki� açlığa,� gıda� ile�yapılan� spe�kü-
las�yona,� besinlerin� büyük� boyutlarda� ze�hir�len-
me�sine,�yok�edilmesine�veya�kötüye�kul�la�nıl�ma-
sına,�milyarlarca�insanın�sağlıksız�bes�len�me�sine�
karşı� mücadele!� Genetiği� değiştirilmiş� bit�ki� ve�
hayvan�kullanımı�yasaklanmalı!

•��Yıkıcı� hammadde� çıkarma� yöntemlerine� kar-
şı� mü�cadele:� derin� deniz� sondajlarının,� gaz� ve�
petrolün� hidrolikle� kırma� teknolojisiyle� (“fra-
cking”)� çı�ka�rıl�ma�sı�ve�açık�ocak�madenciliği�ya-
sak�lanmalı!�Çöp�ve�ze�hir�li�atık�la�rın�yer�altında�ve�
denizlerde�de�po�lan�ması�ya�sak�lanmalı!

2011: “Tüm atom santralleri bütün dünyada derhal kapatılması için aktif 
direniş!”
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•��Çöp�depolanması�ve�yakılması�yasaklanmalı,�çö-
pün�kap�samlı�olarak�geri�dönüşümle�kul�la�nıl�ma-
sı� zo�runlu� kılınsın,� doğal� ham�maddeler� ta�sar-
ruflu� kul�lanılsın,� etrafın� çöpe� boğulması� kök�lü�
bir�şe�kilde�geri�alınsın!

•��Her� türlü� atıkların� depolanması� ve� yeniden�de-
ğer�lendirilmesinde�en�yüksek�güvenlik�stan�dart-
larının�uygulanması�zorunlu�kılınmalı!

•��Özellikle� tropik� yağmur�ormanları� olmak�üzere�
or�manlar�korunmalı!

•��Denizler�ve�okyanuslar�korunmalı!

•��Çevre�zararlarının,�onlara�neden�olanların�he�sa-
bına� bertaraf� edilmesi,� ekonominin� ye�ni�le�ne�bi-
lir�enerji�üretimi�ve�çöpün�geri�dönüşümle�kul-
lanılması�alanlarında�milyonlarca�işyeri�açıl�sın!

•��İnsan� ile� doğanın� birliğinin� daha� yüksek� dü�ze-
ye�ulaştırılmasının�toplumsal�ana�ilkelerden�bi�ri�
olacağı�sosyalist�toplum�için�mücadele!

5.  Marksist-leninist kadın çalışması ve  
kadının kurtuluşu için mücadele

MLPD,� kadın� kitleleri� arasında� aktif� çalışma� yap-
mak�tadır.� Parti,� kadınların� Almanya’da� ve� bütün�
dün�yada� özel� bir� biçimde� sömürülmesi� ve� ezil-
me�sine�karşı�mücadeleci� kadın�hareketinin�ge�liş-
me�sini� teşvik�etmektedir.�Mücadeleci�kadın�ha�re-
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ke�ti� işçi�hareketi,� aktif�halk�direnişi� ve�gençliğin�
is�yanı�arasındaki�birliği�sağlayacak�esas�halkadır.�
Bu�nun�için�saflarında�bütün�sınıf�ve�tabakalardan�
ka�dınların�geniş�bir�kesimini�toplamalıdır.

Gittikçe�daha�büyük�kapsamda�uluslar�arası�sa�na�yi�
proletaryasının�mücadelesinin�önemli�gücü�ha�li�ne�
gelen� proleter� kadın� hareketi,� mücadeleci� ka�dın�
hareketinin�çekirdeğini�oluşturmalı.

Parti,�mücadeleci�kadın�hareketinin�ortak�te�me�li�ni�
oluşturan�kadın�bilincini�teşvik�etmektedir.

Mücadeleci�kadın�hareketinin�değişik�özör�güt�len-
me�lerinin� özendirilmesi� ve� onlarla� aktif� işbirliği�
ya�pılması,� kadınlar� kitlesinin� toplumsal� et�kin�lik-
le�re�katılımının�sağlanmasına�ve�toplumu�de�ğiş�ti-
ren�hedef�olan�kadının�kurtuluşuna�hizmet�edi�yor.�
MLPD� kitlelere� yardımcı� oluyor.� MLPD� parti� ça-
lışmasında�özellikle�kadınların,� görev�ve�yet�ki�ler�
üstlenmede�teşvik�edilmesini�örgütler.

Mücadeleci�kadın�hareketinin�değişik�özör�güt�len-
me�lerinin�teşvik�edilmesi�ve�onlarla�yapılan�aktif�
iş�birliği,� kadınlar� kitlesinin� toplumsal� et�kin�lik-
le�re�katılımının�sağlanması� için�ve� top�lu�m�de�ğiş-
tirilerek� kadının� sosyalist� toplumda� kur�tul�ma�sı�
he�de�fi� için�kazanılmalarına�hiz�met�ediyor.�MLPD,�
kit�lelerin�küçük�burjuva�ve�burjuva�feminizminin�
dar�görüşlülüğünü�aşmalarına�yardımcı�olur.
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•��Kadınların�sömürülmesi�ve�ezilmesinin�tüm�özel�
bi�çimlerine�karşı�mücadele!

•��Cinsel�özgürlük�hakkı!

•��Cinsel�sömürü�ve�şiddet�cezalandırılsın!

•��Seksizme,�pornografiye,�fuhuşa�ve�insan�ti�ca�re�ti-
ne�karşı�mücadele!

•��Kadınlar�ekonomik,�toplumsal�ve�kültürel�bi�çim-
de�özendirilsin!

•��Kadınlar� toplumsal� yaşamda� aktif� bir� biçimde�
teş�vik�edilsin!

•��Çocuklar�için�tam�gün�anaokullarında�ve�okul�lar-
da�pa�rasız�ve�ni�telikli�gün�boyu�bakım�sağ�lan�sın!
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•��Kürtajı�yasaklayan�StGB�218�maddesi�tam�kal�dı-
rılsın!

•��Yabancı� kadınlar� için� cinsiyete� dayalı� iltica� ge-
rek�çeleri�ve�kocasından�bağımsız�oturum�hakkı�
ta�nınmalıdır!

6. Sistematik mahalle çalışması

MLPD,� geniş� kitleleri� kazanmak� ve� onları� te�kel-
le�re� ve� hükümete� karşı� mücadeleye� dahil� etmek�
için� sitematik�bir�biçimde�özenli� günlük�mahalle�
ça�lışması� yapmaktadır.�Mahalle� çalışmasının� özü�
mark�sist-leninist� kadın� çalışmasıdır.� Kadın� ça�lış-
ma�sında� yürütülen� mark�sist-leninist� sosyal� ça-
lış�ma,� sosyalist� toplum� için� mücadele� ve� bütün�
top�lu�mun� yaşam� tarzında� paradigma� de�ğişimini�
ger�çek�leştirme�okulu�olarak�hizmet�eder.�Partinin�
her�ma�halle�grubu�marksist-leninist�yerel�po�li�ti�ka�
ge�liş�tirir.

Mahalle� grupları� ana� mücadele� cephesindeki� ça-
lış�manın� ve� küresel� çevre� felaketine� karşı�mü�ca-
de�lenin�stratejik�yedeğidirler.�Her�mahalle�grubu�
par�tinin� birer� işyeri� grubu� ile� çok� yünlü� ilişkiler�
ge�liştirir.

Mahalle�grupları�çalışmalarını�özellikle�işçi�aile�le-
ri�ne�yöneltip,�onların�çocuklarının�Rotfüchse�(“Kı�zıl�
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Tilkiler”)�adlı�çocuk�örgütünde�ve�gençlerin�Rebell�
gençlik�örgütünde�örgütlenmelerini�teşvik�eder�ler.

Dünya� çapında� bunalımın� yükünün� emekçilerin�
sır�tına�yüklenmesine�karşı�sosyal�kazanımları�sa-
vu�nan� bir� kitle� hareketi� oluşmuştur.� Bu� hareket�
sos�yal� ve� sağlık� sisteminde� ve� eğitim� ve� kültür�
alan�larında�yürütülen�yeniden�dağıtım�po�li�ti�ka�sı-
na,� kamu� hizmetlerinin� özelleştirilmesine� ve� be-
le�diye�vergi�ve�harçlarının�arttırılmasına�karşı�çık-
maktadır.

Marksist-leninist�mahalle� çalışmasının� en� önemli�
mücadele�hedefleri�şunlardır:

•��Hartz�yasaları�kaldırılsın!� İşsizlik�parası�yük�sel-
til�sin�ve�tüm�işsizlik�süresince�aralıksız�öden�sin!�
Göçmen� ve� sığınmacılara� iş� piyasasında� ay�rım-
cılık�yapılmasına�karşı!

•��İnsanca�yaşayabilmek�için�sosyal�yardım�yük�sel-
tilmelidir!

•��Emeklilik�maaşının�tam�denkleştirimi�te�me�lin�de,�
emeklilik�yaşı�erkekler�için�60’a,�kadınlar�ve�var-
diyalı�ve�ağır� iş�yapan� işçiler� için�55’e�dü�şü�rül-
meli!�Standart�emeklilik�maaş�oranı�yük�sel�til�sin!

•��Sosyal� sigorta� ödemeleri� tamamen� ciroya� bağlı�
ola�rak�işletme�vergisi�üzerinden�karşılansın!

•��Kitle� vergileri� düşürülmeli,� dolaylı� vergiler� kal-
dı�rılmalı�ve�büyük�şirketler,�yüksek�gelirliler�ve�
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ser�vetliler,�servet�yüksekliğine�göre�etkili�bir�şe-
kilde�artan�oranda�vergilendirilmeli!

•��Yeterli,�çevre�dostu�ve�ucuz�konutlar�sağlansın!

•��Gelir�ve�oturum�statüsüne�bağlı�olmaksızın�in�ter-
nete�ve�telekomünikasyona�tüm�ülkede�ser�best�çe�
giriş�imkanları�sağlansın!

•��Sürekli�Almanya’da�yaşayan�tüm�insanlar�için�ti-
tiz� ve� kapsamlı� parasız� tıbbi� hizmet,� bakım� ve�
tedavi!

•��Yaşlı,� hasta� ve� özürlü� insanlar� toplumsal� ya�şa-
ma� dahil� edilsin� ve� insanca� yaşayabilmek� için�
ge�reksinen� tüm�masraflar� tamamen� tekeller� ve�
dev�let�tarafından�karşılanmalıdır!
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7.  Marksist-leninist üniversite çalışması ve  
devrimci ittifakın hazırlanması

İşçi� sınıfının� küçük-burjuva� ara� tabakaların� bazı�
ke�simleriyle� devrimci� ittifakının� hazırlanması,�
MLPD’�nin�tüm�parti�gruplarının�görevidir.

MLPD,�işçi�sınıfına�karşı�olmamak�kaydıyla�kü�çük-
burjuva�aydınların,�küçük�ve�orta�ölçekli�çift�çi�lerin�
ve� esnafların� haklı� taleplerini� des�tek�le�mek�tedir.�
Onlara�tek�gerçek�çıkış�yolunu�açan�şey,�işçi�sını-
fı�önderliğindeki�sosyalizm�mü�ca�de�lesi�dir.�MLPD,�
okul� ve� üniversite� öğrencilerinin� hak�lı� direnişini�
destekler�ve�kitlelerin�çeşitli�özör�gütlenmeleri�ve�
MLPD�içinde�aydınların�da�ör�gütlenmelerini�teşvik�
eder.

Marksist-leninistler� bilim� ve� kültür� sektörlerinde�
ça�lışan�ilerici�insanlarla�işbirliği�yapıp,�küçük-bur-
juva� aydınların� kendi� yeteneklerini� işçi� sı�nı�fı�nın�
mücadelesi� ve� gençliğin� geleceğinin� hiz�me�ti�ne�
sunmaları�için�çabalarlar.

Marksist-leninist� üniversite� grupları� üniversite�
ça�lışanları� ve� öğrencileri� arasında� özenli� günlük�
ça�lışma� yapmaktadırlar.� Üniversitelerdeki� parti�
in�şasına� ilişkin�kitle� taktiğini�gerçekleştirerek,� li-
se�üst� sınıfları� ve�üniversite�öğrencilerinin�Rebell�
genç�lik� örgütünün� gruplarında� örgütlenmesi� için�
genç�lik�örgütü� ile�birlikte�çalışmaktadırlar.�Onlar�
ka�fa�ve�kol�çalışmasının�birbirinden�kopuk�ol�ma-
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sı�nı�esaslı�bir�şekilde�eleştirirler,�burjuva�bilim�ve�
kültürüne�yönelik�diyalektik�eleştiri�yürütür,�pro-
leter�dünya�görüşü� için�propaganda�yapar�ve�öğ-
rencilerin� işçi� sınıfı� ile� sıkı�bağlar� kurmaları� için�
aydınlatırlar.

•��Tekellerin�kâr�çıkarları�yararına�bilimin,�araş�tır-
manın� ve� kültürün� engellenmesine� karşı�mü�ca-
dele!

•��Bilhassa� modern� antikomünizm� ara�cı�lığıyla� ol-
mak�üzere�okullarda�ve�yüksek�okullarda�dü�şün-
sel� kı�sıt�la�ma�lara� ve� ideolojik� ve� politik� alan�da�
düşünce�ve�eylemin�kontrolüne�karşı�mü�cadele!

Üniversite öğrencilerinin eğitim ücreti alınmasını protesto eylemi
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•��Çevreyi� koruyan� teknoloji� gibi,� insanlığın� ge�le-
ce�ğini�gerçekten�ilgilendiren�araştırma�ve�eği�tim�
teşvik�edilmeli!

•��Okullarda�ve�yüksek�okullarda�antifaşist�te�mel�de�
siyasi�faaliyet�yapma�özgürlüğü!

•��Seçilmiş�okul�ve�yüksek�okul�öğrenci�tem�sil�ci�lik-
le�rinin�bir�genel�siyasi�vekalet�hakkı!

•��Eğitim� ve� kültür� kurumlarının� askerileştiril�me-
si�ne�karşı�mücadele!�Alman�ordusu�Bun�des�wehr�
temsilcileri�okullardan�ve�yüksek�okul�lar�dan�de-
folsun!

•��Okullarda� ve� yüksek� okullarda� sosyal� ve� siyasi�
ayır�maya�karşı!

•��Kamu�bütçelerinin,�bilhassa�eğitim,�kültür,�sos-
yal�ve�sağlık�sektöründe�olmak�üzere�ça�lı�şan�la-
rın�zararına�ye�niden�paylaşımı�sonuçlarına�kar�şı!�
Akademisyenlere� düşük� ücret� ödenmesine,� on-
ların�belirli� süreli�sözleşmelerle�ve�eser�söz�leş-
meleriyle�çalıştırılmasına�karşı�ortak�mü�ca�de�le!

•��Okul�ve�yüksek�okul�öğrencilerinin�eği�tim�le�ri�nin�
teşvikleri�arttırılıp�genişletilsin!

•��Yabancı�öğrencilere�karşı�ayrımcılığa�karşı!

•��Büyük�çiftçiler,�tarım�tekelleri�ve�ticaret�te�kel�le-
rinin�sırtından�üretici�fiyatlarının�yükseltilip,�tü-
ketici�fiyatları�düşürülsün!
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•��Küçük�ve�orta�ölçekli�çiftçilerin,�serbest�ça�lı�şan-
ların,� küçük� esnafların� ve� orta� tabakanın� te�kel-
lere,�büyük�çiftçilere�ve�devlete�karşı�eko�no�mik�
ve�siyasi�çıkarlarını�temsili�için�engelsiz�bir�leşme�
hakkı!

8.  Marksist-leninist gençlik çalışması,  
Rebell gençlik örgütü ve gençliğin isyanı

Gençlik,�toplum�içindeki�en�aktif�güç�ve�top�lum�sal�
bir�perspektifi�en�çok�arayan�halk�kesimidir.�Genç�
ile� yaşlıların� mücadele� birliği,� gerçek� sos�ya�lizm�
mücadelesinin� motorunu� oluşturmaktadır.� MLPD�
kendi�gençlik�örgütü�Rebell�ile�birlikte�işçi�sı�nıfının�
ve�geniş�halk�kitlelerinin�geleceğe�iliş�kin�çıkarları�
için�isyanı�örgütler.

Marksist-leninist� gençlik� çalışması,� parti� in�şa�sı-
nın�kitle�taktiği,�partinin�örgütleme�ça�lış�ma�la�rı�nın�
merkezi�ve�parti�çalışmasının�geleceğe�yö�ne�lik�ol-
masının�ölçeğidir.�MLPD’nin�tüm�üyelerinin�gö�revi,�
aktif�gençlik�çalışmasına�katkıda�bu�lun�mak�tır.

MLPD,�gençler� arasında�proleter�dünya�görüşünü�
yay�gınlaştırmaktadır.� Parti,� gençliğin� yaşam� gü-
cü�nün� ve� sağlığının� tahrip� edilmesine� karşı� ka-
rar�lı� bir� mücadele� vermektedir.� Gençliği� medya�
ve� ile�tişim� araçları� konusunda� bilinçli� ve� hassas�
dav�ranmasını� teşvik� eder� ve� uyuşturucu� ve� ba-
ğım�lı� yapan� maddeler� kullanmamaları� yönünde�
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eği�tir.� MLPD,� sistematik� bir� şekilde� gençliğin� fa-
şist� ideoloji� yönünde� kışkırtılmasına� karşı� an�ti-
fa�şist� aydınlatma� çalışmasını� yürütüp� onu� aktif�
an�ti�faşist�mücadele�yapmak�için�eğitir.�Toplumun�
mi�litaristleştirilmesine�kararlı�bir�şekilde�karşı�ko-
yup,�gençliğin�antimilitarist�mücadelesini�des�tek-
ler.�Seksizmin�yıkıcı�ve�kendi�kendini�tahrip�edi�ci�
etkilerinin� üstesinden� gelmesine� yardımcı� olup,�
cinsellik� konusunda� kendisinin� özgür� karar� ve-
rerek� bilgili� davranmasını� savunmaktadır.� Par�ti,�
gençliğin�kitlesel�işsizliğe�ve�eksik�istihdama�kar-
şı�yaşlı�işçilerle�omuz�omuza�mücadele�ver�me�sine�
özellikle�ağırlık�verir.

Rebell,�gençlik�kitlesinin�marksist-leninist�nitelikli�
bir�özörgütlenmesidir.�Örgütün�bel�kemiği,�is�yan-
cı� işçi� gençliğidir.� Rebell,� marksist-leninist� genç-
lik�çalışmasının�esas�örgütleme�biçimidir.�Genç�lik�
ve� çocuklar� kitlesi� için,� uyruğu� ne� olursa� ol�sun,�
proleter�düşünce�tarzının�bir�yaşam�oku�lu�nu�ger-
çekleştirir.� Bunun� için� MLPD’nin� ideo�lo�jik-politik�
önderliği,�pratikte�partiyle�sıkı�işbirliği�ve�gençlik�
örgütünün�örgütsel�bağımsızlığının�teş�vik�edilme-
si� gerekir.� Bölge� komitelerinin� in�şa�sı�na� dayanan�
çok�yönlü�parti�çalışması�gençlik�kit�lesini�kazan-
manın�en�önemli�koşuludur.

Rebell,�uluslararası�dayanışma�ruhunu,�kendi�gü�cü-
ne� güveni,� kol� emeğine� ve� çevreye� saygıyı,� genç�
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Rotfüchse (“Kızıl Tilkiler”) MLPD’nin çocuk örgütüdür.

Rebellciler eylemde
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Rebell örgütünün yaz kampı
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kız�ve�erkeklerin�eşitliği�ilkesini,�bütün�sö�mü�rülen�
ve�ezilenlerin�sorunları�ve�sosyalizm�için�özveriyle�
ortak�mücadeleyi�temsil�eder.�Rebell�ciler,�aktif�çev-
re�militanları,�tartışmacı�an�ti�fa�şist�ler�ve�uluslara-
rası�dayanışmanın�pratikteki�ör�gütleyicileridirler.�
Rebell,�gençliği�“İsyan�meş�ru�dur”�şiarıyla�kazanıp,�
proleter�kültürçalışması�ve�boş�zaman�faaliyetleri�
geliştirir.�Böylece�genç�li�ğin,�burjuva�gençlik�kültü-
rünün�ve�yaygın�bir�kü�çük-burjuva�yaşam�tarzının�
etkisinin� üstesinden� gel�mesine� yardımcı� oluyor.�
Tüm�çalışmalarıyla�Mao�Zedung’un�“Halka�hizmet!”�
kılavuz�ilkesini�ger�çekleştirir.

Rebell,�Rotfüchse�çocuk�örgütünü�yöneterek�işçi�sı-
nı�fının�geleceği�için�sorumluluk�üstlenir.�Bu�faa�li-
yet,�çocukların�tüm�yaşamını�kapsar;�onun�ama�cı,�
çocukları�yaşamın�tüm�alanlarında�proleterce�dav-
ranmak�için�eğitir.

•��Ergenlik�ve�seçme�ve�seçilme�yaşı�16’ya� in�di�ril-
sin!

•��Büyük� işletmeler� için,� çalışanların� yüzde� 10’u�
ora�nında�çıraklık�ve�eğitim�yeri�açma�zo�run�lu�lu-
ğu!

•��İşçi� gençliğinin,� örneğin� kiralık� iş,� eser� söz�leş-
me�leriyle� ve� belirli� süreli� sözleşmelerle� ça�lış�tı-
rıl�masından� dolayı� haklardan� yoksun� ol�ma�sına�
kar�şı�mü�ca�dele!�Tüm�çıraklar,� eği�tim�le�ri�ne�göre�
sü�resiz�işe�alınmalı!
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•��Gençliği� ve� genç� işçileri� koruma� hükümleri� ko-
runmalı�ve�geliştirilmeli!

•��Kız� ile� erkeklere� eğitimde,� işyerinde� ve� günlük�
ya�şamda� hukuki,� toplumsal� ve� kültürel� açıdan�
eşit�haklar�tanınmalı!

•��Çocuklar� ve� gençler� şiddet� ve� cinsel� istismara�
kar�şı�özel�bir�biçimde�korunmalı!

•��Kreşten�yüksek�okula�kadar�ücretsiz,� tek� tip�ve�
ka�lifiyeli�eğitim�sistemi!

•��Özenli�okul�ve�meslek�eğitimi!

•��Bütün�okul�ve�meslek�eğitim�materyalleri�pa�ra�sız�
ve�ril�sin!

•��Okullar�ve�kitle�medyasında� faşizme�karşı� kap-
sam�lı�aydınlatma!

•��Toplumsal� hayatın,� eğitim� sisteminin� ve� kültür�
sek�törünün� militaristleştirilmesine� karşı� mü�ca-
de�le!

•��Kitle� sporunun� teşviki!� Sağlıklı� beslenme� yö-
nün�de�kalifiyeli�aydınlatma�ve�eğitim!�Çocuk�ve�
genç�ler�için�parasız�kültür,�spor�ve�sosyal�te�sis-
lerin�genişletilmesi!

•��Uyuşturucu�belasına� karşı� kapsamlı� ay�dın�lat�ma�
ve�mücadele!
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9.  Proleter enternasyonalizmin yeni niteliğinin 
gerçekleştirilmesi

Uluslararası�devrimci�hareketin,�tüm�dünyada�ve-
ri�len�sınıf�mücadelelerini�koordine�etmesi�ve�dev-
rimcileştirmesi�gerekir.�Bu�nedenle� ICOR’un�ak�tif�
bir�üyesi�olan�MLPD,�tüm�dünyadaki�dev�rim�ci�ha-
reketler�için�sorumluluk�üstlenip,�ken�di�si�ne�düşen�
her�görevi�uluslararası�sosyalist�dev�ri�min�hazırlan-
masının�birer�parçası�olarak�ger�çek�leştirmektedir.

MLPD� işçilerin,� geniş� kitlelerin,� kadın� ve� gençlik�
hareketinde,� hangi� ulustan� ol�duk�la�rı�na� bak�mak-
sı�zın�onların�birleşmesini�teşvik�eder.�Bunun�için�
o,�aktif�olarak�uluslar�arası�dü�zey�de�çeşitli�ör�güt-
le�ri�kapsayan�bir�sistemin�ge�liş�mesini�ve�özel�lik-
le�ICOR’un�inşasını�teşvik�et�me�lidir.�Bu�bağlamda�
ön�de� gelen� etken,� mark�sist-leninist� parti� ve� ör-
güt�lerin� sıkı�mücadele� or�tak�lığıdır.�MLPD� ulus�lar�
ara�sı� düzeyde� ülkeleraşırı� iş�birliği,� değişik� ül�ke-
ler�deki� sınıf� mü�ca�de�le�le�ri�nin� karşılıklı� dev�rim�ci-
leş�tirilmesi�ve�parti� in�şa�sı�nın�ve�kitlelerin�ör�güt-
len�mesinin�teşvik�edilmesi�için�kitle�faaliyetleri�ve�
toplantıları,� ayrıca� ulus�lar�arası� mücadele� gün�le-
rinde�olduğu�gibi�ortak�mü�cadele�görevleri�çer�çe-
vesinde�dünya�ça�pın�da�ki� işbirliğini�teşvik�et�mek-
tedir.

MLPD,� parti� inşasında� karşılıklı� destek� ve� diğer�
dev�rimci� güçlerle� eşit� haklarda� işbirliği� için� bir�



136

BÖlÜM J

çok� yönde� ikili� ilişkiler� geliştirmektedir.� Parti,�
tüm� dünyada� verilen� devrimci� kurtuluş�mü�ca�de-
le�lerinin� karşılıklı� desteği� için� dayanışma� ant�laş-
ma�larının� yapılmasını� ve� uluslararası� dayanışma�
tu�gaylarının� oluşturulmasını� teşvik� etmektedir.�
Pro�leter� enternasyonalizmin� yeni� niteliği,� parti�
grup�larının� özenli� günlük� çalışmasının� ayrılmaz�
bir�parçası�halinde�gelişmektedir.

MLPD,�proleter�bir�mülteci�politikasının� tem�sil�ci-
si�dir.� Onların� MLPD’de,� devrimci� gençlik� örgütü�
Rebell’de�ve�kitlelerin�çeşitli�partiler�üstü�özör�güt-
len�melerinde�örgütlenmeleri�için�çaba�gösterir.

•��İşçiler�hangi�ulustan�olursa�olsun;�tek�sınıf,�tek�
düş�man,�tek�mücadele!

ICOR dayanma antlaşması: 2015 yılında Kuzey Suriye’nin Kobanê ken tin de 
Uluslararası Tugaylar tarafından bir sağlık merkezi inşa edilmiştir.
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•��Almanya’da�sürekli�yaşayan�tüm�insanlara,�han�gi�
ulustan�olduğuna�bakılmaksızın�yasal�olarak�tam�
eşit�haklar�tanınsın!

•��Antifaşist� temelde� bütün� ezilenlere� kısıtsız� sı-
ğın�ma�hakkı!

•��Bütün�mültecilerin� korunması� ve� haklarının� ta-
nın�ması�için�uluslararası�anlaşma�yapılsın!

10. Barış mücadelesi ve antimilitarist mücadele

MLPD�genel�savaş� tehlikesine,�emperyalist�sa�vaş-
la�ra� ve� toplumun� militaristleştirilmesine� karşı�
ve�rilen� mücadeleyi� desteklemektedir.� Dünya� ba-
rı�şının� kalıcılık� ve� süreklilik� kazanması,� insanın�

2016, Truckenthal, Thüringen eyaleti: “Haus der Solidarität” (“Dayanışma 
Evi”) yapımının bitiş töreni
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in�san� tarafından�her� türlü� sömürülüp�ezilmesine�
son�verilmesini�gerektirir.�Bu�nedenledir�ki�MLPD,�
ulusal� ve� toplumsal� kurtuluş� için� savaşan� si�lahlı�
kurtuluş�hareketleri�için�propaganda�yap�mak�ta�ve�
onları�desteklemektedir.

MLPD�Almanya’da�profesyonel�ordunun�ku�rul�ma�sı-
na�karşı�koymaktadır.�Sözleşmeli�askerlik�yap�mak�
veya�poliste�görev�almak,�gençlik�için�çare�ola�maz.�
MLPD,�askerlik�hizmetini�vicdanen�red�hak�kını�sa-
vunurken,� pasifizmin�militarizme� ve� sa�vaş� tehli-
kesine�karşı�mücadele� için�elverişli�bir�yön�temin�
olmadığını�da�vurgular.

•��Tüm�nükleer,� biyolojik�ve�kimyasal� silahlar� ya-
sak�lanmalı�ve�yok�edilmeli!

•��NATO,�AB�ve�Alman�ordusunun�müdahale�bi�rim-
leri�tasfiye�edilsin!

•��Alman�askerleri�başka�ülkelere�gönderilmemeli!

•��Devrimci�kurtuluş�hareketine�karşı�uygulanan�si-
lah�ambargolarına�son!�Gerici�rejimlere�silah�ih-
raç�edilmesin!

•��Halkların�ve�ulusların�kendi�kaderini� tayin�hak-
kı�na�saygı!

•��Savaş�yöntemi�haline�gelen� toplu� tecavüz�kı�na-
nıp�sert�cezalandırılmalı!
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•��Başka� halklara� karşı� her� türlü� kışkırtmaya,� her�
tür�lü�ırkçılığa�ve�antikomünizme�karşı�mü�ca�de�le!�
Barış�ve�halkların�dostluğu�için!

•��Devlet�ve�toplumun�militaristleştirilmesine�kar�şı�
mücadele!

11. Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele

Devlet� aygıtının� faşistleştirilmesi� ve� burjuva� de-
mok�ratik� hak� ve� özgürlüklerin� kısıtlanması,� te-
kel�ler�diktatörlüğünün�ifadesidir.�Şiddet�ay�gıt�la�rı,�
uluslararası� üretimin� vurulabilirliği� nedeniyle� ve�
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uluslar�arası� devrim� korkusundan� dolayı� ulus�lar�
arası� düzeyde� “Terörizmle�mücadele”� ba�ha�ne�siy-
le� hızla� genişletilmektedir.� Kişilik� haklarının� kı-
sıtlanmasının� asıl� nedeni,� örgütlenmiş� işçi� ha�re-
keti�ve�halk�mücadeleleri�korkusudur.

•��Burjuva�demokratik�hak�ve�özgürlükler�sa�vu�nul-
malı�ve�genişletilmeli!

•��Olağanüstü�hal�ve�ilgili�ek�yasalar�kaldırılsın!

•��Ceza�Kanununun�(StGB)�129a�ve�b�maddeleri�der-
hal� kaldırılsın!� Devrimci� örgüt� ve� partilerin� ya-
saklanması�veya�cezai�takibine�son�verilsin!

•��Kişisel�bilgilerin�etkili�bir�şekilde�korunması�için!�
Kişisel�bilgilerin�depolanması�kaldırılsın!

•��Yolsuzluğa�ve�idarelerin�keyfiliğine�karşı�mü�ca-
de�le!

•��İç�savaş�hazırlıklarına,�ajanlık�ve�polis�terörüne�
kar�şı�mücadele!

•��Demokratlara,� antifaşistlere� ve� marksist-le�ni-
nist�lere�yönelik�tüm�sansür�uygulamaları�ya�sak-
lanmalıdır!

12. Antifaşist mücadele

Tekeller,� devlet� aygıtının� bazı� kısımları� ve� kitle�
med�yası,� neofaşistleri,� devrimci� hareketlere� ve�
iş�çi�mücadelelerine�karşı,�hücum�birlikleri�ve�ye-
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dek�olarak�kullanmak�için�des�tek�ler�ler.�Ulusu�ve-
ya� deri� rengi� başka� olan� insanlara,� azın�lıklara,�
an�tifaşistlere� ve� devrimcilere� karşı� kış�kırtıcılık�
ve�sal�dırıların�amacı,�bölmek�ve�göz�da�ğı�vermek-
tir.�MLPD�ise,�Almanlar�ile�ulusu�ve�kö�keni�başka�
olan� insanlar� arasında� birlik� sağ�la�mak� için� çaba�
gös�termektedir.� Neofaşist� teröre� kar�şı�mücadele,�
halk�lar�arası�dostluk�ve�ulus�lar�ara�sı�dayanışmayı�

2016, Hildburghausen, Thüringen eyaleti: Gençlik örgütü Rebell’in öncülük 
ettiği antifaşist gösteri yürüyüşü
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aktif�olarak�teşvik�etme�gö�re�viy�le�sıkı�bir�şekilde�
bağ�lıdır.�MLPD�başta�gençlik�ol�mak�üzere,�kit�le�le-
ri�nin� antifaşist� bilinçlerine� gü�venmektedir.� Parti,�
an�tifaşist� eylemlere� aktif� güç� olarak� katılmakta,�
fa�şizm�tehlikesi,�fa�şiz�min�tertipçileri�ve�fa�şiz�min�
toplumsal�ne�den�le�ri�hakkında�aydınlatma�ça�lış�ma-
ları�yürütüp,�kit�lelerin�sosyal-faşist�de�ma�go�ji�yi�ve�
kendi�mil�li�yet�çi�önyargılarını�aş�ma�la�rı�na�yar�dımcı�
olur.

•��Faşistler�karşısında�bir�tek�adım�geri�atıl�ma�ma�lı!�
Bü�tün�faşist�örgütler�ve�propagandaları�ta�ma�men�
ya�saklanmalıdır!

13. Proleter parlamentarizm

MLPD,� demokratik� kamu� oyu� oluşturma� hak�kın-
dan�faydalanıp�kitlelerin�aktifliğini�arttırmak�ama-
cıyla� proleter� nitelikli� bir� parlamentarizmi� ger-
çekleştirmektir.

Proleter�parlamentarizm,�hem�seçimlere�ka�tıl�ma�yı�
hem�de�parlamento�tribününü�kitlelerin�çı�kar�la�rını�
savunmak�için�kullanmayı�içermektedir.

MLPD’nin� seçim� adayları,� kitlelerin� denetimine�
açıla�rak,�proleter� ilkelere�sadık�kalmaya�ada�mak-
ta�dır�lar.

•��Seçime�katılma�hakkını�kullanmayı�de�mok�ra�si�ye�
ay�kırı�bir�biçimde�engellemeler,� seçim�ba�raj�la�rı�
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Seçmen girişimleri adayların denetimi için de hizmet ediyorlar.

Kitlelerin çıkarları için aktif olmak
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ve�parlamento�içi�çalışmaları�zorlayan�hü�küm�ler�
der�hal�kaldırılsın!

•��Partiler�kamu�paralarıyla�finanse�edilmemelidir!

14. Ortak mücadele politikası; onun biçim ve ilkeleri

MLPD�ortak�mücadele�temelinde�başka�güçlerle�iş-
birliği�yapmaktadır.�Katılan�güçlerin�her�biri�ken-
di� kimliği� ve�kendi� ajitasyon�ve�propaganda� ser-
bestisini� korur� ve� eşit� haklar� ve� karşılıklı� ya�rar�
temelinde� birlikte� çalışırlar.� MLPD� aşağıdaki� ka-
tegori�ve�kriterleri�ayırmaktadır:

˛��Ortak�mücadelenin� kalıcı� örgütlenme� biçimleri�
olan� sendikalar,� kadın� örgütleri� vb.� kitle� özör-

144

2016, Berlin: “Enternasyonalist İttifak”ın seçim kongresi



145

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

güt�len�meleri.�Bu�öz�örgütlenmeler�geniş�kit�le�le-
ri�kap�sa�yabilmek�için�gerçek�partilerüstülük,�en�
kap�sam�lı�demokrasi�ve�maddi�ba�ğım�sız�lık�la�rını�
sağ�la�malıdırlar.�Bunun�yanı�sıra�aşa�ğı�da�ki�pren-
sipler�de�kendilerini�kanıtlamışlardır:

� •��İşçi�hareketiyle�sıkı�ilişki�içinde�olmak�

� •��Gerçeklere� ve� dayanışma� ruhuna� bağlı� tar�tış-
ma�kül�türü�uygulamak

� •��Uluslararası�dayanışma

� •��Sömürü� ve� baskıdan� kurtulmuş� toplum�pers-
pek�tifine�karşı�açık�olmak

� •��Marksist-leninistlerle�eşit�haklar�temelinde�ak-
tif�katılma�imkanını�sağlamak

˛��Somut� ve� zamanla� sınırlı� mücadele� gö�rev�le�ri-
nin�gerçekleştirilmesi�için�ortak�örgütlenme�şe-
killeri.� Bu� birleşmeler,� genelde� ortak� plat�form�
ve� işbirliği� ilkeleri� ile� belirlenmektedir.� MLPD,�
kitlelerin� engelsiz� bir� şekilde� bir�le�şe�bil�me�leri�
yararına�aşağıdaki�talepleri�des�tek�le�mek�tedir:

� •��Antifaşist� temelde� kayıtsız� şartsız� toplanma�
ve�yürüyüş�özgürlüğü!

� •��Antifaşist�temelde�kamuya�açık�meydan�ve�sa-
lonları�parasız�kullanma�imkanı!

˛ �Yabancı� ülkelerden� gelenler� dahil� olmak� üzere�
de�ğişik� katılımcıların� fikir� alış� verişinin� ör�güt-
len�me�sine� ve� ortaklaşa� yürüttükleri�mü�ca�de�le-
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nin�ko�ordine�edilmesi�ve�geliştirilmesine�uy�gun�
fo�rum�lar.

˛ �Hükümete�karşı�olan,�faşistler�hariç�herkese�açık�
mikrofonda�konuşma� imkanı�sağlayan,�so�kak�ta�
oylama� ile� karar� veren,� çalışmaları� de�mok�ratik�
bir� biçimde� koordine� eden,� kendini� ba�ğımsız�
olarak� finanse�eden,� antifaşist� te�mel�de�değişik�
dünya�görüşlerine� açık�olan�ve�böy�le�ce�doğru-
dan�demokrasiyi�gerçekleştiren�ör�güt�ve�müca-
dele�biçimleri�ve�siyasi�bakımdan�ba�ğımsız�kitle�
hareketleri.

15. Proleter birleşik cephe

Aktif� halk� direnişinin� geliştirilmesi,� geniş� kit�le-
le�ri� tekellerin� diktatörlüğüne� karşı� sürdürülen�
top�lum�sal� mücadeleye� dahil� etmektedir.� Aktif�
halk�di�renişine�damgasını�vuran�şey,�tekellere�ve�
dev�le�te� karşı�mücadeleci� kitle� eylemleridir.�Aktif�
halk� direnişi,� çevre,� barış,� antifaşist,� demokrat,�
en�ternasyonalist,�kadın�ve�sınıf�bilinci�düzeyinin�
gös�tergesidir.

Aktif� halk� direnişini� geliştirmenin� hedefi,� geniş�
kit�lelerin� etkinliklerinin� işçi� sınıfının� mü�ca�de-
le�siy�le� iç� içe� girmesini� sağlayıp,� her� ikisini� kap-
sam�lı�birleşik�cephe�halinde�daha�yüksek�düzeye�
ulaş�tırmaktır.� Proletaryanın� önderlik� edeceği� bu�

BÖlÜM J
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bir�leşik� cephe,� mali-sermayeye� ve� onun� siyasi�
ege�menlik� aleti� olan�devlete� yöneliktir.�O,� pratik�
mü�cadelede�ortaklaşa�deneyim�toplama�ile�bir�lik�te�
ideolojik� tartışma�ve�küçük-burjuva�düşünce� tar-
zının�üstesinden�gelme�sürecinde�gelişir.

16. Proleter dünya görüşünün özendirilip yayılması

Egemenler� marksizm-leninizme� karşı� her� zaman�
an�tikomünist� çarpıtma� ve� iftiralarla� cevap� ve-
rir�ler.� Burjuvazinin� kamu� oyunu� manipüle� etme�
me�kanizması,� kitlelerin� kafalarına� genelde� bi�lim-
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sel� sosyalizmin� bir� karikatürünü� sokmayı� ba�şar�-�
mış�tır.

Burjuva� ideolojisi� işçi� sınıfı� ve�halk� kitleleri� ara-
sın�da�hakim�olduğu� sürece,� onlar� kendilerini� ka-
pi�talist�sömürü�ve�baskıdan�kur�ta�ra�ma�ya�cak�lar�dır.

Dolayısıyla�MLPD�kendi�özenli�günlük�ça�lış�ma�sın-
da�gerçek�sosyalizm�için�ve�modern�an�ti�ko�mü�niz-
me�karşı� ideolojik�alanda�kapsamlı�bir�atılım�sis-
temini�uygulamaktadır.

Parti� kitlelerin,� küçük-burjuva� düşünce� tarzını�
ken�di� tecrübeleriyle� anlamalarına,� küçük-burjuva�

BÖlÜM J

MLPD’nin merkez organı olan Rote Fahne gazetesi 45’ten fazla yıldır 
çıkarılmaktadır.
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re�formist�ve�revizyonist�düşünce�tarzının�üs�te�sin-
den� gelmelerine� ve� sağlam� proleter� sınıf� gö�rü�şü�
edinmelerine�yardımcı�olur.

Parti,�çok�ve�çeşitli�yol�ve�yöntemlerle�marksizm-
le�ninizmin�ve�partinin�sosyalist�ideallerinin�ya�yıl-
masını� teşvik�etmektedir.�Bunun�belirleyici�si�la�hı�
teorik�organ�RevolutionäReRWeg’tir�[“Devrimci�Yol”].

Parti,�diyalektik-materyalist�yöntemin�iyi�öğ�re�nil-
me�sini� ve� bu� yoldan� kitlelerin� idealist�metafizik�
yön�temin� üstesinden� gelmelerine� yardımcı� olan�
bir�hareket�yürütmektedir.

Parti,� sınıf�mücadelesiyle� sıkı� bağlar� içinde,� tüm�
dün�yanın�en�iyi�demokratik�ve�devrimci�ge�le�nek-
le�rine� bağlı� kalan,� ama� aynı� zamanda� burjuva�
top�lumunun�edebiyat,�sanat�ve�bilim�alanında�ya-
rattığı�ilerici�fikirlerden�ve�kazanımlardan�eleş�ti�rel�
tutumla�pay�çıkaran�proleter�bir�kültür�ve�ah�lakın�
gelişmesini�teşvik�eder.

•��Kilise-devlet�ayrılığı�gerçekleştirilsin!

•��Kamu� oyunun� antikomünizmin� hem� kaba� hem�
mo�dern�biçimi�ile�manipüle�edilmesine�karşı�mü-
ca�dele!

•��Marksist-leninistler� ve� tüm� ilerici� güçlere� kitle�
med�yasını�serbestçe�kullanma�hakkı�tanınsın!

•��İşçi� hareketinin� eğitim� ve� kültür� çalışmalarına�
özel�destek�ve�yardım�verilsin!
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•��Sosyalizm�alternatifi�üzerine�açık�toplumsal�tar-
tış�ma�imkanı�için!

BÜTÜN�ÜLKELERİN�İŞÇİLERİ,�BİRLEŞİN!

BÜTÜN�ÜLKELERİN�İŞÇİLERİ�VE�EZİLENLER,��
BİRLEŞİN!

ULUSLARARASI�SOSYALİST�DEVRİME�İLERİ!

ALMANYA�MARKSİST-LENİNİST�PARTİSİ’�NİN�KİTLE�
PARTİSİ�OLARAK�GELİŞMESİNE�İLERİ!��
ICOR’LA�İLERİ!

BÖlÜM J
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MLPD’nin� fikir� önderi� ve� ku-
ru�cu�larından� biri� olan� Wil�li�
Dick�hut,� bu� dizinin� il�ke�sel�
öne�mi� konusunda� şöyle� yaz-
mış�tır:�“Dizininhersayısı,ya
şadığımız dönemin belirli bir
temelsorunuelealır;sayıları
nıntümüde,şimdikigörevle
rimizin pratikte çözülmesine
hizmetedenbirsistemoluştur
maktadır.Teorikorganımızın
içeriği soyut teorik tezlerden
ibaret değil,marksistleninist
ilkelerileonyıllarcakomünist
çalışmalarımızda kazandığı
mız deneyimler arasında di
yalektikbirlikoluşturur.Revo-
lutionäReRWegdizisindemark
sizmleninizm temelinde gü
nümüzdemeydana gelen de
ğişiklikler çözümlenir, yeni
bilgi ve kavrayışlar kazanılır
ve teorik düzeyde geliştirile
bilir.”

revolutionärer WeG dizisi

Marksizm-leninizmin sorunları
– MLPD’nin teori organı –
40’tan fazla yıldır hazırlanan çizgi

Willi Dickhut
1992 yılına kadar 
RevolutionäReR Weg  dizisi 
yazı kurulu başkanıydı
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RW 1-3/1970:�Üç�Program�–�Revizyonizmin�ve�
Opor�tü�nizmin�Üç�Programı�•�Sosyalizme�Giden�
Yol�•�Anti-otoritarizm�ve�İşçi�Hareketi

RW 4-5/1970: Parti�İnşası�ve�Proleter�Çizgi�İçin�
Mücadele

RW 6/1971:�İşçi�Hareketi�İçinde�Diyalektik�Yöntem

RW 7-9:�Sovyetler�Birliği’nde�Kapıtalizmin�
Restorasyonu�**

• 7/1971: Yeni�Burjuva�Sınıfı
• 8/1972:�Yeni�Kapitalist�Ekonomi

• 9/1972:�Sosyal-Emper�ya�lizm

RW 10/1973:�Parti�İnşasının�Bazı�Temelleri

RW 11-12/1973:�İşçi�Sendika�ları�ve�Sınıf�Mücade�lesi

RW 13-14/1974:�Ekonomik�Gelişme�ve�Sınıf�
Mücadelesi

RW 15/1976:�Tasfiyeciliğe�Karşı�Mücadele

RW 16-19:�FAC’de�Tekelci�Devlet�Kapitalizmi

•  16/1977:�Serbest�Rekabet�Kapitalizminden�
Tekelci�Devlet�Kapitalizmine

•  17/1977:�Tekelci�Devlet�Kapitalizminde�
Ekonomik�Güç
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•  18/1978:�Tekelci�Devlet�Kapitalizminde�Siyasi�ve�
Askeri�Güç

•  19/1979: Tekelci�Devlet�Kapitalizmi,�Sosyalizm�
ve�Modern�Revizyonizm

RW 20-21/1981:�Sınıf�Müca�delesinde�Strateji�ve�
Taktik

RW 22/1983: Savaş�ve�Barış�ve�Sosyalist�Devrim

RW 23/1984: Krizler�ve�Sınıf�Mücadelesi

RW 24/1988:�Teori�ve�Pratiğin�Diyalektik�Birliği

RW 25/1993: Yeni-Sömürge�cilik�ve�Ulusal�Kurtu�luş�
Savaşındaki�Değişiklikler

RW 26/1995:�İşçi�Hareketi�İçinde�Düşünce�Tarzı�
İçin�Mücadele�*

RW 27-28: Kadının�Kurtuluşu�İçin�Yeni�Perspek�tifler�
–�Sınıf�Mücadelesi�ve�Kadının�Kurtu�luşu�Mücade-
lesi�*

•  27/1999:�Kadının�Kapita�lizmde�Özel�Sömü�rü�lüp�
Ezilmesinin�Toplumsal�Temelleri�
Ek:�Konuya�İlişkin�Önemli�Alıntılar

•  28/2000:�Proleter�ve�Burju�va�Kadın�Hareketleri�•�
Kadı�nın�Kurtuluşu�Mücadelesi�ve�Sosyalizm
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RW 29-31:�“Küreselleşme”�Tanrılarının�Günbatımı�–�

Uluslararası�Üreti�min�Yeniden�Örgütlenmesi�**

•  29/2003:�Emperyalizmin�Ekonomi�Politiğindeki�

Esas�Değişiklikler

•  30/2003:�Uluslararası�Üreti�min�Yeniden�Örgüt-

lenmesi,�Emperyalizmin�Gelişiminde�Yeni�Bir�

Aşamaya�Geçişin�Yolunu�Açıyor

•  31/2003:�Uluslararası�Üreti�min�Yeniden�Örgüt-

lenme�sinin�Emperyalist�Dünya�Sisteminin�

Bunalımını�Keskinleştirmesi

RW 32-34:�Uluslararası�Sosyalist�Devrim�Şafağı�–�

Uluslararası�Sosyalist�Devrimin�Strateji�ve�Taktiği

•  32/2011:�Proleter�Strateji�ve�Sosyalist�Devri�min�

Uluslararası�Niteliği

•  33/2011:�Uluslararası�Mali-Sermayenin,�Uluslar�

arası�Proletarya�Ve�Onun�Mütte�fiklerine�Yönelik�

Sınıf�Müca�delesinde�Uyguladığı�Strateji�ve�Taktik

•  34/2011:�Marksist-Leninist�lerin�Uluslararası�
Devrim�Strateji�ve�Taktiği

RW 35/2014:�Sınıf�Mücadele�si�ve�İnsan-Doğa�Birliği�
İçin�Mücadele

** Türkçe baskı mevcuttur.
** Genişletilmiş Türkçe baskı mevcuttur
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bazı�sayıları�CD�olarak�da�çık�mıştır.

Bütün� sayıların� İngilizce� baskıları� da� mevcuttur.�
Çeşit�li� kitaplar�dan� ayrıca� İspan�yolca,� Fransızca,�
Türkçe,� Rus�ça,� Farsça� ve� Arap�ça� baskılar� yayım-
lanmıştır.

Verlag Neuer Weg

• İlerici
• Anti-faşist
• Enternasyonalist
• Marksist-leninist
Yayınlar ve medya

Daha fazla bilgi ve siparişler hakkında lütfen  
verlag@neuerweg.de adresine başvurunuz.

Alte Bottroper Str. 42 • D-45356 Essen 
Tel.: +49 201 25915

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

Sağda:
RW 32-34 
sayısının İngilizce  
kitap yayını

Türkçe baskı yakında 
Uluslararası Sosyalist 
Devrim Şafağı başlığı 
altında çıkacaktır.
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MlPd’ye, REBELL’e Üye ol!
Artık�tavır�alma�ve�taraf�tutma�zamanı�geldi.�Her�
kim� ki� top�lumun� köklü� olarak� değiştirilmesine�
kat�kı�da�bu�lun�mak�is�terse,�MLPD�üyesi�olarak�ve�ya�
genç�lik�örgütü�Re�bell’�de�tam�doğru�yerdedir.
Sorunuz�ne�olursa�olsun�yoldaşlarımız�cevap�ver-
me�ye� ça�lı�şacaklar.� İstediğiniz� her� türlü� bilgi� in-
ter�net�üze�rin�den�ya�da�bizimle�başbaşa�veya�te�le-
fonla�gö�rü�şerek�ala�bi�lirsiniz.�Her�kese�hoş�gel�di�niz�
diyoruz!

www.mlpd.de�•�Bundesgeschäftsstelle�der�MLPD�
Schmalhorststr.�1�•�45899�Gelsenkirchen��
info@mlpd.de�Telefon:�0209�915194-0

www.rebell.info�•�Verbandsleitung�Rebell�
Schmalhorststr.�1c�•�45899�Gelsenkirchen�
geschaeftsstelle@rebell.info�•�Telefon:�0209�9552448



Resimler, grafikler:

artofax, Arbeiterfotografen,
Bildarchiv ROTE FAHNE, Wikimedia,    
GSA e. V.



Marksist-Leninist Par tinin

PROGRAMI 

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