Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist
güçlerinin bilgisine
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„Gegen die Strömung“ - Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için
yayınorganı’na ait yayınlarından parça ve özetler: Temmuz - Eylül 2006
Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve TÜRKÇE olarak yayımlanır.

Temmuz/Ağustos Bildirisi şu başlığı taşımaktadır:
Yalancıların “gerçeklik yoktur” şeklindeki felsefesine karşı yönelen Lenin’in
“Materyalizm ve empriokritizm” adlı eserinin güncel anlımı üzerine:

İnanmak yerine Bilmek
“Lenin’in en zor incelebilen eserlerinden biri
‘Materyalizm ve empriokritizm’ 1909’da yayınlandı. Yazı bugün kimsenin tanımadığı o
dönemdeki bazı Alman ve Rus ﬁlozoﬂarına ve
Bolşevik parti içinde ortaya çıkan ‘dinci Marksistlere’ karşı yönelirken aynı zamanda, koyu
çarlık diktatörlüğü altında ortaya çıkan oportünizme ve revizyonizme karşı özünde bir savaş
ilanı içermekteydi. Mesleği bilim adamlığı olan
bazı Burjuva ideologları, gerçek bilime karşı, bilimsel komünizme karşı savaşmak için bir
araya gelmişlerdi. Bu çaba neticesiz kalmadı.
Kullandıkları temel numara şuydu: Alman-Prusya devletçiliğinin ﬁlozofu Kant’a dayanarak,
‘eleştirici’ olma kisvesi altında, bilimi, bilimsel
gerçekleri, objektif gerçeği, objektif yasaları
ve böylelikle planlı siyasi mücadeleyi tümden
reddetmekti. “
İlkin bildiri, Lenin’in yazısında mahkum ettiği üç
gerici spekülasyonla ilgilenmektedir:

Birinci spekülasyon: “Her şey tam olarak
ispatlanmadığı” için, gerçeği inkar etmek
“...Bu strateji örneğin, Auschwitz-Birkenau’da
katledilen Yahudilerin sayısı tam olarak olmaması olgusundan yola çıkarak, ya şimdiye değin
incelenen sabit sayıları inkar etmek yada doğrudan kitlesel soykırımı inkar etmek için kullanılmaktadır. “

rin somut tecrübesinden bağımsız olarak, nesilden nesile verilen, tarihsel bir gerçeğin mevcut
olduğu gerçeğini inkar etme çabası bulunmaktadır. Bu basit empriokiritzm ve pragmatizm,
ta ki Nazi dönemindeki soykırımını inkar etme
örneğinde olduğu gibi büyük bir etkisi bulunmaktadır.”

Üçüncü gerici spekülasyon: “Bilime zaten güven
imkansız” olduğu için gerçeği tamamen inkar
etmek.
Olguların durumu hakkında sürdürülen bilimsel
tartışma, bilimsel sonuçları bir bütün olarak
inkar etmek için kullanılmaktadır.
“Yüksel ücret alan burjuva profesörlere ve onların giderek rüşvet sistemine bağlanması gerçeğine dikkat çekilerek, bu kişilerin tezlerin
somut ve ikna edici bir şekilde çürütüleceği
yerine, bilimsel bulgulara genel olarak saldırılmaktadır.”
Anti komünist “sonuçlar” elde etme söz konusu
olduğu zaman bu bilime körce inanma biçiminde
de karşımıza çıkmaktadır.
“Gerçektende teorik, siyasi ve de örgütsel alandaki temel sorunla karşı karşıyayız: İnanmak ya
da Bilmek.”

Lenin bu kitabı neden yazdı?

İkinci gerici spekülasyon: “Kendin yaşamadığın”
tüm gerçeği inkar etmek.

Rusyada 1905 devrimin yenilmesinin ardında,
devrimci hareketin içinde giderek yılgınlık ve
umutsuzluk ortaya çıkmaya başladı.

“Bunun arkasında durun maksat, tek-tek kişile-

“Marksistlerin başarısızlığı üzerine ahkam kes-

mek giderek moda haline gelmişti... Devrimin
ilkelerine ihanet etme eğilimleri, teslimiyet ve
yakınma eğilimleri felseﬁ dünya görüş açısına
da yansıtılmaya çalışılıyordu.”
Lenin eserine bunu mahkum etti:

geliştirmek.
Bildirinin sonunda şu üç nokta özel olarak
vurgulamaktadır:
•
Materyalizm ve Empriokritizm” eseri,
bilimsel komünizmin ilkeleri ve bilimsel
çalışmalar alanında doğru konumları temel
olarak
gerekçelendirmektedir.
Bilimsel
komünizmin teorik temellerini savunmada,
burjuva ideolojisine her alanda, felseﬁ alanda
da savaş açma görevimizde bu eser bize büyük
bir örnektir.

“Marksizm’in giderek daha sinsi bir şekilde çarpıtılması, anti-materyalist öğretileri giderek
daha sinsi bir şekilde Marksizm olarak tanıtma
çabası – hem ekonomi politika alanında, hem
taktik alanında ve hem de felseﬁ ve bilgi teorisi ve de sosyoloji alanında modern revizyonizmi karakterize eden sıfatlar işte bunlardır.
(Lenin, Materyalizm ve empriokritizm”, 1908,
Eserler Cilt 14, S. 334, Alm.)
Bildiri daha sonra Lenin’in şu kazanımının altını
çizmektedir:

•
Bu kitap göstermektedir ki, teorik ve
felseﬁ cephesindeki sınıf mücadelesi, sadece,
ideolojik mücadele ile bağ içinde ele alındığı,
devrimin görevleri ile birlikte ve proletaryanın
gerçek sınıf mücadelesine ile bağışık bir şekilde
ele alındığında anlaşılabileceğini göstermektedir.
Sadece bu şekilde bu alanda sürdürülen
mücadelelerden sonuçlar çıkartmak ve derimin
sorunları hakkındaki tartışmaya salt bir kavram
tartışmasına
dönüştürmekten
sakınılabilir.
Marksizm’in felseﬁ alanda revizyonu, ne gibi
siyasi alanda revizyonizme yol açtığı, Lenin’in
yapıtının incelendiğinde açık bir şekilde
görülmektedir: Son tahlilde bu revizyonizm,
proleter devrimin teorisinin saptırılmasına
hizmet etmektedir.

“... Lenin diyalektik materyalizmi kapsamlı bir
şekilde savunarak, Bolşevik partisini sağlam ve
yıkılmaz teorik bir zeminle oturttu. O Materyalizm ve empriokirtizm” eserinde, Marksizmin
giderek sinsileşen çarpıtma girişimlerini parçaladı... Aynı zamanda Lenin, Engels’den buyana meydana gelen bilimsel gelişmeleri felseﬁ
alanda genelleştirme görevini üzerine alan tek
Marksist Lenin idi.”

Lenin’in “Materyalizm ve Empriokritizm” adlı
eserinin bazı temel öğretileri

•
Lenin’in bu eseri, bilimsel komünizmin
ilkelerinin neden, şu yada bu şekildeki bugünkü
‘somut durumun analizi’ yada şahsi deneyimleri
çıkış notası alamayacağını göstermektedir.
Bu eser, doğru bir siyasi çizginin bilimsel
komünizmin prensiplere dayanan bir çalışma
ile ortaya çıkartılabileceğini de göstermektedir.
Prensiplerin geçerli kılınması ve pekiştirilmesi
hedeﬁ ile sürdürülen ideolojik ve teorik
mücadele, ‘herhangi bir zamanda’ hallolmaz,
Marksizm’le revizyonizm arasında mücadele
devam ettiği müddetçe, yani komünizmde
burjuva ideolojisi tamamen imha edilene dek
bu görev geçerliliğini koruyacaktır.

Devamla bildiri altı ayrı bölümde Lenin’in
eserinin içeriğini ortaya koymaktadır. Burada bu
bölümlerin çok kısa bir özetini sunabiliyoruz:
1)
Lenin’in Materyalizm savunulması için
mücadelesi: Bulunabilen objektif gerçeğin
varlığının önemi hakkında.
2)
Lenin’in temel prensiplerin savunulması
uğrundaki iki cephedeki mücadelesinin temel
unsuru olan
kesin ve göreceli gerçekliğin
arasındaki diyalektik bağ.
3)
Objektif gerçekliğin kriteri olarak pratiğin
rolü ve prensiplerin temel anlamı.

Bildiri, modern revizyonizme karşı bir savaş ilanı
ilan sonuçlanmaktadır:

4)
Objektif yasaların bilimsel bir şekilde
kavranması, devrimci politikanın temel bir
unsurudur.

İlan: Georgi Dimitroff Kitapevi

5)
“Toplumsal varlık kimliği ve toplumsal
bilinç” şeklindeki tezin gerici karakteri
hakkında.

Burda, bilimsel komünizm klasikleri ve
anti-emperyalist, anti-faşist mücadele ilgili
literatür bulunmaktadır.

6)
Burjuva ideolojine karşı kapsamlı
mücadele içinde vazgeçilmez bir görev:
Burjuva-revizyonist malzemeleri incelemek,
gerici çizgisinden arındırmak, kendi çizgimizi

Açılış saatleri: Cumartesi 10:00 - 13:00,
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt
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“İdeolojik mücadelede görüşümüze bugün göre
merkezi ve belirleyici görev, bilimsel komünizmin kendi içinde bütünlüklü teorisinin revizyonist bir şekilde saptırılmasına karşı mücadele
etmek, revizyonizmin ilkesizliğini ortaya çıkartmak, yani modern revizyonizme ve onun bilu-

mum çeşitlerine karşı amansız mücadeleyi kararlı bir şekilde devam etmektir.
Bildiri ayrıca “Kızıl Cephe” (Rot Front) No 4’den
alınma “Teorik çalışmada temel görevlerimiz”
başlıklı 32 sayfalık bir çalışmayı ek olarak
içermektedir.

Eylül/Ekim bildirisi şu başlığı taşımaktadır:
Emperyalizm yanlısı gerici silahlı milislerin desteklenmesinden,
doğrudan askeri harekete varan bir çizgi:

Alman emperyalizmi, tam bir sömürgeci tarzda, FederalOrduya mensup askerlerini Kongo’ya göndermektedir
Kongo öğretisi: Emperyalist “böl ve yönet”
taktiği

“Bu senenin Temmuz ayında, Alman emperyalizmi, 2000 kişiden oluşan EUFOR kıtasının (Alman
emperyalistlerinin önderliği altında) çerçevesi
içinde 780 federal orduya ait askeri Afrika’ya
gönderdi. Bahane hazırdı: Kongo’daki seçimin
sonuçlarını korumaya almak. Daha hareket
başlamadan evvel, ‘verilen görevin’ uzatılabileceğinden dem vuruldu. Askeri alanda atak
içinde bulunan alman emperyalizminin gelecek
askeri hareketi şimdiden hazırlanmaktadır: Hareket, özelliklede alman emperyalizmin çok iyi
ilişkiler içinde bulunduğu İran ve Suriye’den rejimlerinden Hizbollah’ın silah takviyesi yapmasını Libanon’da kontrol etme bahanesi altında
hazırlanmaktadır. Öyle gözüküyor ki, bunun ardında, barış anlaşmasını kontrol etme bahanesi
ile Sudan hedef alınmaktadır. Ne tesadüftür ki,
tam da güney Sudan’da bulunan SPPLM-Milisleri
ile içlerinde Tyssen-Krupp’unda bulunduğu bir
Alman tröstü milyarları bulan bir anlaşma imzalanmıştı.

Bildirinin devamından, alman emperyalizmin
askeri hareketi haklı çıkartmak için kullandığı
demagojik haklı çıkarma gerekçeleri teşhir
edilmektedir. Bunun başında, “insancılık” üzerine
ahkam kemse manevrası gelmektedir: Güya,
“İnsanlık dramını engellemek, ...çocuk askerlerin varlığı, ...soykırımların ve sürgünler tehdidi...”
olgulara dikkat çekilmektedir.
Hümaniter motiﬂer sadece bir ikiyüzlülüktür,
zira, alman emperyalizmin Kongo’dan gelen
sığınmacıları, onları bekleyen ölüm ve işkence
tehdidinden bağımsız olarak sınır dışı etme
pratiği bunu yeterince kanıtlamaktadır.
“Kongo tartışmasında dikkate değer başka bir
nokta daha vardır: Alman emperyalizmi giderek
açık konuşmakta, esas amaçlarının kendi emperyalist çıkarlarını korumak olduğu yönündeki
gerçek niyetini ortaya koymakta giderek daha
az çekinmektedir.”
Bu amaç, Kongo’nun zengin yeraltı kaynaklarına
giden yoldaki engelleri kaldırmaktan ibarettir.

O halde Kongo’daki sorun nedir? Bu çelişkinin
kaynağı nedir? Ve emperyalist büyük güçlerin,
özelliklede alman emperyalistlerinin Kongo’daki
çıkarları nedir?“
Alman emperyalizmi ilk defa bir Avrupa askeri
hareketine liderlik etme hedeﬁne ilk defa burada
ulaştı.

Bildiri tarihsel gerçekleri kısaca sıralamaktadır.
Mobutu’nun yıkılmasından sonra Kongo’da
meydana gelen gelişmeler. Bu bağlamda iç
savaşın nasıl çıktığı, ve emperyalist büyük
güçlerin bu savaşta hangi amaçları güdüklerine
açıklık getirilmektedir.

“Viereck adındaki tüm hareket sorumlusu federal ordu generali, daha hareket başlamadan
Kongo’daki halka karşı şu tehditleri savuruyordu: Korku verme şayet yeterli olmazsa, şiddette, ve gerekirse ölümcül şiddette uygulayabiliriz.”

Kongo’daki savaş her şeyden evvel büyük
emperyalist
güçlerin
kendi
aralarında
sürdürdükleri temsilciler savaşıdır:
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“Emperyalizmin hükümdarlığı, halkların birbirine kışkırtılması, temsilciler savaşının körüklenmesi, şu yada bu emperyalist gücün çıkarları uğruna yerel silahlı milislerin desteklemesi
ve ﬁnanse edilmesi anlamına gelmektedir.”

Alman emperyalizminin gerçek emelleri
üzerine...
•
Şimdilik diğer emperyalist büyük güç
rakipleri ile doğrudan dalaşmaktan kaçınan
Alman emperyalistlerinin çıkarı, oradaki siyasi
koşulları zedelemek ve parçalamaktır.
•
Alman emperyalizmin askeri hareketinin
hedeﬁnden birisi de,
Kongo’nun ‘yeniden
inşasında’ meydana gelecek olan doğrudan
karları garanti altına almaktır.
•
Diğer bir amacı ise, emperyalist
hısımlarına karşı, kendi askerlerini ve silahlarını
gelecek dalaşmalar için hazırlamaktır.
•
Amaç sömürü ve etki alanlarını giderek
genişletmek.

Halklar kendileri konuşmaya başlayınca...
“...çabuk bir şekilde anlaşacaklardır, bu hedefe giden yol çok uzun vadelidir ve hiçte kolay
ve pürüzsüz değildir..”
Bildirinin bu bölümünde, Kong’daki durumu
tahlil etme için burada karşılaşılan sorunlara da
dikkat çekilmektedir.
“Kongo’daki durumu değerlendirirken bizim
için bir sürü sorunlar kompleksi cevapsız kaldı.
Öncelikle Kongo’daki halklar ve milliyetlerin
durumu, işçi sınıfının gücü, anti-emperyalist
mücadele ile tarihsel deneyimler gibi sorunlara, Kongo’daki yoldaşlarla karşılıklı tartışma
içinde açıklık getirmek isterdik.
Bu aktüel değerlendirmeleri yaparken, neredeyse
sadece burjuva kaynaklarına dayanmak zorunda
kalmamız öncelikle tabi kendi çalışmamızın bir
zaaf noktasıdır.

yer yerde silahlı mücadele yürüttü. Buna örnek Mata’daki Aralık 1945’de iskele işçilerinin
silahlı mücadelesidir...
Her ne kadar bugün Kongo’da gerçek anti-emperyalist ve devrimci güçlerin olup olmadığını
bilmiyorsak da, şu bir gerçektir: Kongo’daki
halk kitlerinin büyük bir kesimi, er yada geç,
büyük emperyalist kuvvetlerinin siyasi, ekonomik, ve askeri müdahalelerine mutlaka savaşı
başlatacaklardır.”
Bildirinin sonunda, Lenin tarafından formüle
edilen, Almanya’daki komünist güçlerin temel
görevleri açıklanmaktadır:
“Sömürgelerde ‘kendi’ emperyalistlerinin canilikleri kararlı bir şekilde teşhir etmek, sömürgelerdeki her özgürlük hareketini sadece
sözde değil, aynı zamanda eylemde de desteklemek, emperyalistlerin sömürgelerden kovulmasını talep etmek, kendi ülkesindeki işçilere,
sömürgelerdeki ve baskı altında tutulan milliyetlerden emekçi haklar ile gerçekten kardeş
duyguları aşılamak ve kendi ülkesindeki ordu
içinde, sömürge halklarının baskı altında tutulmasına karşı sistematik ajitasyon yapmak.”
(Lenin, Komünist Enternasyonal’e üyelik
koşulları, 1920, Cilt 31, s. 196, alm.)
Bu bildiri 6 A3 sayfadan oluşmaktadır, ve ek
olarak şu bölümleri içermektedir: •
Cumhurbaşkanı Köhler’in alman-emperyalizminin
hedeﬂerini propaganda yapıyor • Kongo’da
konuşlandırılan Federal orduya bağlı “Luftbrigade 26” birliği Nazi Ordusunun ve WaffenSS’in geleneğine sahip çıkmaktadır • Çelişkilerin giderek keskinleşmesi ve Kongo’daki değişik halkların birbirine kışkırtılması her şeyden
önce emperyalist sömürgeci büyük güç politikalarının bir ürünüdür • Alman emperyalistleri ve onun Askeri temsilcileri, Kongo’da hangi
çıkarların peşinde olduklarını gizlemeden nasıl
dile getiriyorlar • 1844’deki Berlin’de “Kongo
konferansı” • Partice Lumuba’nın rasist sömürgeci emperyalist baskıya karşı görüşleri.

Bu açıkta kalan sorunlara rağmen şu olgular
bildiride vurgulanmaktadır:
“... 40’lı yıllarda öncelikle de iskele işletmelerinde ve madencilik sektöründe bir proletarya
ortaya çıktı. Ve Proletaryanın bir kısmı, emperyalizme ve yerli gericiliğe karşı militan ve

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org
web: http://www.gegendiestroemung.org
(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)
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