Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist
güçlerinin bilgisine

Bülten 04/07
„Gegen die Strömung“ - Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için
yayınorganı’na ait yayınlarından parça ve özetler: Eylül – Aralık 2007
Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

„Gegen die Strömung“un Eylül-Ekim 2007’de yayınlanan bildirisinin konuşu şuydu:
Rusya’da muzaffer sosyalist ekim devrimin 90. Yıldönümü:

Proletaryanın burjuvaziye karşı muzaffer devrimi!
“Rusya’da 24 Ekim 1917 başlayan ve ‘on gün içinde
dünyayı sarsan’ sosyalist ekim devrimi, hiç kuşku
yok ki, seneler öncesi hazırlanmıştı. Bu ayaklanma
uzun vadeli sosyalist devrimin yolunda bir ilk adımı
teşkil etmesine rağmen , Ekim devrimi göstermiştir ki, 3 milyonluk bir proleterya ve 100 milyona varan emekçi köylü kitlesi bulunan Rusya gibi bir ülkede, muzaffer bir silahlı ayaklanmanın gerçekten
başarılı olabilmişti. Bu yüzden ‘dünyayı sarsan bu
on gün’ün arkasında duran somut koşulları ve bu
ayaklanmanın programı, stratejisi ve taktikleri analize etmek büyük bir öneme sahiptir.“

1. Ekim ayaklanmasının hazırlığı I:
Bildirinin „1917 Şubat devriminden 1917 Ağustos dönemi“ başlıklı bölümünde, ilkin Çarlığın silahlı ayaklanma ile bir bütün olarak olmasa da nasıl kısmen parçalandığı yada etkisiz hale getirildiğini ve emperyalistlerin birinci dünya savaşındaki
katliamlarının bunda ne gibi bir rol oynadığını ortaya konulmaktadır. Şubat devrimi, İşçi ve Köylü
Sovyetlerini meydana getirdi.
Bu kurumda ilkin burjuva Menşevikler ve Sosyaldevrimciler, devrimci Bolşeviklerin karşında
çoğunluktaydılar. Aynı esnada karşı devrimci burjuvazi, ünlü „geçici hükümeti“ oluşturmuştu. Bu
„ikili iktidar“ olarak anılan sürecin başlangıcını teşkil ediyordu.
Bu dönemde (Nisan 1917’den sonra) Bolşevik Parti,
proleter devrime doğru hedef belirlemişti. Bu bağlamda şu ana hedefler ağırlıklıydı:
„Burjuvazinin yıkılması, burjuva devlet aygıtının
silah zoruyla parçalanması ve Sovyetler tipinde

proleterya diktatörlüğünün kurulması, büyük işletmelerin ve bankaların mülksüzleştirilmesi, tüm
ülkede adım-adım sosyalizmin inşası. Ayrıca Şubat
devriminde başlatılan burjuva devrimin demokratik devrimin görevleri (örneğin, toprak ağlarının
mülksüzleştirilmesi, toprak mülkiyetinin kamulaştırılması, ulusal baskının ortadan kaldırılması) tamamlanmak zorundaydı. Ayrıca emperyalist savaşın durdurulması görevi, özellikle de ittifak güçlerin kazanılması için belirleyici bir demokratik talepti. „
1917 Mayısında Menşevikler ve Sosyal-devrimciler
karşı devrimci burjuvazinin saflarına geçtiler...
Bolşevik parti, sömürülen kitlelerle omuz omuza,
emperyalist savaşa karşı, emperyalist savaşın bir iş
savaşa dönüşmesi ve ‘kendi’ egemen sınıflarının yıkılması için mücadele etmekteydi. Bolşevikler söylemlerini demokratik mücadelelerin içine taşıdılar
ve bunları birleşik bir devrimci mücadele çevresinde toparlamayı başardılar. İş sınıfını sosyalist devrim ve sosyalist hedefler için mobilize ettiler ve tüm
bu demokratik ve sosyalist hedeflerin ancak burjuvazinin silahlı ayaklanma ile yıkılması ile gerçekleşebileceğini ortaya koydular.“
1917 Temmuzunda „ikili iktidar“ sona erdi.

2. Ekim ayaklanmasının hazırlığı II:
Tüm ülkede silahlı ayaklanmanın doğrudan hazırlığı ( Eylül 1917- Ekim 1917)
a) Proletaryanın muzaffer bir silahlı
ayaklanmasının koşulları hakkında Lenin

1. „Ayaklanma ile asla oynanmaz, şayet ayaklanmaya başlanmış ise, sonuna kadar gidilmesi gerektiği bilinmek zorundadır.

„1917 Eylül’de Lenin silahlı ayaklanmanın gündemde olduğundan ve muzaffer olabileceğinden hareket etmekteydi ... Lenin ‘Marksizm ve Ayaklanma’ başlıklı mektubunda, diğer şeylerin yanı sıra,
proletaryanın silahlı ayaklanmasının hangi koşullar
altında muzaffer olabileceğini açıklamaktadır:

2. Belirleyici mekanda ve bekleyici anda, büyük bir ezici çoğunluk gücü yoğunlaştırmak
şarttır, aksi taktirde, daha eğitimli ve daha
örgütlü olan düşman, ayaklananları imha
edecektir.

zz Birincisi: Başarılı olabilmesi için ayaklanma sadece bir zümreye, bir partiye değil, işçi sınıfının
büyük çoğunluğuna dayanmak zorundadır.

3. Ayaklanma başlar başlamaz, en büyük kararlılıkla hareket edilmeli ve kayıtsız koşulsuz
mutlak saldırı konumuna geçilmelidir. Savunma silahlı ayaklanmanın ölümüdür.

zz İkincisi: Ayaklanma, kırda ve şehirde cereyan
eden sömürülen kitlelerin devrimci hareketine
dayanmak zorundadır.
zz Üçüncüsü: Ayaklanma gelişen devrimci hareketinin öyle bir tarihsel dönemine rast gelmelidir ki, sömürülenlerin saflarındakilerin devrimci
aktiviteleri en yüksek olduğu, düşmanın ve devrimin kuvvetsiz, yarım gönüllü ve kararsız dostların saflarındaki bocalamarının en yüksek olduğu bir zamana denk gelmelidir.“

4. Düşmanı beklemediği bir anda ve birliklerinin dağınık olduğu bir ortamda yakalamak
gerekmektedir.
5. Günlük (şayet bir şehir sözkonusu ise, saatlik) küçük de olsa başarılar elde ederek, manevi ağırlığı korumak gerekmektedir.

(Lenin „Dışarda seyreden birinin öğütleri“, Ekim 1917,
Eserler Cilt 26, s. 167, Alm.)

b) Ekim 1917’de devrim ve
karşı-devrimin güçleri

Bildirin „silahlı ayaklanmanın gerçekleşmesi için
geliştirilen somut plan“ başlıklı bölümün bitiminde şunlar vurgulanmaktadır:

Bildirim devamla, Bolşeviklerin, kendi güçlerini ve
karşı-devrimin güçlerini nasıl gerçekçi bir şekilde
3. Petrograd’daki silahlı ayaklanma
değerlendirdikleri üzerine durmaktadır. Bunun bir
belirtisi, Sovyetlerin bileşimi idi, ama diğer faktörŞu ana konular ele alınmaktadır:
lerde belirleyici idi:
zz Ayaklanmanın başlangıcı
zz „Kırsal kesime, emekçi ve sömürülen köylüler,
kira ödememe eylemi terk ederek, toprak işgal- zz Şehirde önemli tüm alanların işgali ve
leri eylemlerine geçiyorlardı. ...“
silahlı devrimci güçlerin odaklanmaları
zz „Rusyanın ezilen halkları da, emperyalist burjuvaziye karşı ayaklanıyordu. ...“

zz Silahlı ayaklanmanın gelişmesi
Bildiri sonuç bölümünde şunlar eklenmektedir:

zz „Gerici geçici hükümete ait ordunun içindeki
durumu doğru tahlil etmek büyük bir öneme
sahipti. ...“

„Ancak gerek iç gerekse de dış karşı-devrim henüz daha kesin yenilgiye uğratılmamıştır. ... Yabancı işgalci güçlerin geri püskürtülmesi ve iç karşıBildirinin „Silahlı ayaklanmanın gerçekleşmesi
devrimci güçlerin yenilgiye uğratılması 1920’lere
hususunda Lenin’in yönergeleri“ başlıklı bölümkadar sürdü. Sovyet güçlerinin bu ağır, büyük kurde, silahlı ayaklanma sanatının 5 ana kuralları orbanlara mal olan ama son tahlilde muzaffer mücataya konulmaktadır:
delesi, proleterya diktatörlüğü aracılığı ile sosyalist
demokrasiyi korudu.“
¶¶¶

2

Bildiri ayrıca„Rot Front“ a ait (Gegen die Strömung’un
teorik yayın organı „Kızıl Cephe“) „1917 sosyalizme
sözüm ona ‘barışçıl bir geçişin’ mümkün olduğu
yönündeki modern revizyonistlerin numaraları ve spekülasyonları üzerine“ başlıklı bir parçaya da yer vermektedir. Bu bölümün giriş kısmında
şunlar belirtilmektedir:

konuda belirttikleri; Sosyalizme şiddete dayanmayan, devrimci olmayan silahlara dayanmayan bir
yolun bulunmadığı, proleter devrimin hangi koşullarda olursa olsun sadece devrimci bir yolla mümkün olduğu, sosyalizme giden yolun, mevcut burjuva devlet aygıtının parçalanarak, yerine silahlı işçi sınıfının iktidarı geçirilmesinin ile mümkün olabileceği, silahlı işçi sınıfının devrimci gücüne dayanılmadan, proleterya diktatörlüğünün sömürücüleri ve
diğer gerici güçleri baskı altında tutmasının imkansız olduğu tarihsel gerçeklerine dayanmaktadır.“

Bu özel ek 8 sayfadan oluşmaktadır.
Sekiz A3 sayfadan oluşan bildiri ayrıca şu başlıklardaki konuları da içermektedir:
l
Moskova’daki silahlı ayaklanma. l E k i m
Devrimine karşı batı Avrupa şovenisti kışkırtma.
l
Lenin’in Nisan 1919’daki Bavyera eyaletindeki Räterepublik’e gönderdiği mesaj. l Sosyalist ekim devriminin (Ekim 1917-Ocak 1918 arasındaki) karar ve tedbirleri.
¶¶¶

Kasım-Aralık 2007’de yayınlanan bildirisinin konuşu şuydu:
Lokomotif şoförlerinin ve demiryolunda çalışan diğer
çalışanların sürdürüldüğü grevin tecrübeleri:

Demiryolunda çalışan emekçilerin haklı mücadelelerine karşı ileri sürülen
adi gerekçeleri ve sürdürülen cambazlıkları teşhir edelim!
sahiptir. Bu greve karşı bir kaç geç kesilen mahkeme yasağı göz önünde bulundurulursa, içinde bulunduğumuz durumun ‘neoliberalizmi’ olarak tanımlamanın ne kadar saçma olduğu gir kez daha
gözler önüne sermektedir, ki içinde bulunduğumuz koşullarda iyice belirgin olan şey, devlet aracılığıyla yapılan baskıların giderek keskinleşmesidir. Grevin elde ettiği sonuçları değerlendirmek
için henüz çok erken. Ancak grevin elde ettiği somut kazanımlardan daha önemlisi, bu önemli grev
mücadelesinde kazanılan tecrübelerdir.“

„GDL sendikasında örgütlü Deutsche Bahn’da çalışan lokomotif şoförleri ve tren içinde görev yapan
personel 6 Ağustos 2007’de süresiz bir greve başladılar. Talepleri şunlardı: Kendileri ait özel bir iş anlaşması, 31 % e varan bir ücret zammı ve haftalık iş saatlerinin 41 saatten 40’a düşürülmesiydi. Ağustosun
başında, Almanya da bugüne kadar en büyük grev
başladı. Grev peşpeşe ve bir kaç gün boyunca demiryollarını tamamen kilitlenmesine yol açarak yük
ve personel vagonlarının yolda kalmasına yol açtı.
Geçen senelerde meydana gelen ücret kısıtlamaları ve çalışma koşullarının giderek kesinleşmesi karşısında , demiryolu sektöründe çalışan diğer emekçi
kitlelerin sürülen grev hakkındaki dayanışması şüphe götürmez bir şekilde ortadaydı.

Temmuz 2007’den itibaren yürütülen Grev
Temmuz 2007 sürdürülen kısa uyarı grevlerinden
sonra Transnet ve GDBA yönetimi çok hızlı ve bir
o kadarda komik düzeyde zamlar öngören bir anlaşmaya imza attılar.

Buna rağmen, bu grev üzerine ortaya çıkan tartışmalarda anlaşılması o kadar kolay olmayan bir saflaşma
meydana geldi: Bu grev, DGB’ye bağlı Transnet sendikası tarafından değil (ki bu sendikanın SPD yakınlığı ile tanınmaktadır), tersine CDU’a yakın ‘Deutsche
Beamtenbund’ federasyonuna bağlı GDL tarafından
sürüdülmekteydi. Aynı zamanda bu greve karşı büyük bir kışkırtma kampanyası sürdürüldü. Federal
hükümet ve burjuva parti ve medyasından tutunda, ta ki DGB ‘ye bağlı Transnet, verdi ve İGM sendikasının yöneticilerine kadar varan bir çevre bu kışkırtmaya katıldı. Bu durum karşısında anti-grev karşıtı bu kampanyanın adi gerekçelerini ve kullandıkları hokkabazlık numaralarını teşhir ederek, (elbette
sahte dostları da gözardı etmeden) emekçi kitlelerin
haklı mücadelelerini savunmak, merkezi bir öneme

Bildirinin bu bölümünde GDL yönetimi altında yürütülen ve Ağustos ile Ekim 2007 arası süren grev
anlatılmaktadır.
Bildiri şu sonuçlara ulaşmaktadır:
„Gerçek şudur: Geçtiğimiz hafta ve aylardaki sürdürülen grevlerden dolayıdır ki, Bahn AG tavizler
vermek zorunda kaldı. GDL sendikasına bağlı küçük bir grevci sayısı ile, devasa bir Bahn AG tekelini bir kaç günlüğüne kilitleme noktasına getirmek, demiryolları sektöründeki aktüel mücadelenin sınırlarını da aşan, oldukça çok önemli somut tecrübeydi.“
3

Bildirinin „Dayanışma“ adlı bölümünde, grevcilerin
kararlı hareketinden dolayı, geniş kamuoyu içinde
yaptıkları grev için büyük bir sempati topladıkları
belirtilmektedir.
Demiryolları çalışanların sürdürdükleri
haklı mücadeleye karşı ileri sürülen
adi gerekçeleri geri püskürtelim!
Bu bölümde , Bahn AG’nin vede DGB sendikalarına
bağlı sendika yöneticileri tarafından, bazı demagojik manevralar aracığıyla, grevcileri nasıl şaşırtılmaya ve gelişen dayanışmanın nasıl körüklenmeye
çalışıldığına dikkat çekilmektedir. Bu kışkırtmanın
merkezi üç gerekçeleri teşhir edilmektedir:
1. Adi gerekçe: „Bu grev bir terördür!“
2. Adi gerekçe: „Bu grevde ana mesele, imtiyazlı
bir kesime özel çıkar sağlamaktır!“
3. Adi gerekçe: „Grev yapmak dayanışmaya son vermek demektir ve sendikayı zayıflatmaktadır!“
„DGL grevcileri ile dayanışma ve gerici DGL yönetimi hakkında tavrımız“ başlıklı özel bir bölümde
şunlar vurgulanmaktadır: GDL yönetimi sadece görünürde bir mücadeleci bir güçtür, çünkü bu yönetim grev süreci içinde, Transnet sendikasının yönetimine karşı güya gerçek bir alternatifmiş gibi görünmeyi başardı. GDL yönetimi ileri değildir, o mevcut
kapitalist toplumsal düzenin üzerine durmaktadır.
O Bahn AG’nin borsaya girmesini desteklemekte ve
birçok demiryolu özel kurumları ile, alışılmışın çok
altına varan anlaşmalara imza attı. İşçiler için bu şu
anlama gelmektedir:
„Mücadele yürüten işçiler şunu çok iyi bilmelidirler
ve buna hazır olmalıdırlar: Diğer DGB yöneticileri
gibi DGL yönetimi de, iş koşullarının iyileştirilmesi
uğruna yürütülen mücadelelerde belli koşullarda,
bu haklı mücadelelerin ön saflarına geçerek, belli
kısmı tavizler koparmaya başarabilir, ki onlar böylelikle gerici etkilerini pekiştirmek ve daha kapsamlı meydana gelebilecek mücadeleleri etkisiz hale getirmek istemektedirler.
Tüm bu sorunlarda seneler ve onyıllar sürecek mücadeleler içinde işçiler içinde gerçek devrimci bir bilinç yaratmak, devrimci bir komünist partinin merkezi görevleri arasındadır. Böyle bir partinin oluşturulması ise, proletaryanın en bilinçli güçlerinin bir
numaralı görevidir bugün.“

Bildiri 4 A3 sayfasından oluşmakta ve şu konuları içermektedir:
l Nazilere doğru cevabı vermek! Prag’da
10.11.2007 tarihinde anti-semit provakasyona
karşı antifaşist direniş l Deutsche Bahn - Alman
emperyalizmine ait ve dünya çapında etki alanlarını genişleten bir tekel. l
Fransa’da demiryolu çalışanlarının ve diğer emekçilerin ve de öğrencilerin sürdürdüğü grev ve eylemler üzerine l
Alman emperyalizmi açısından taşıma ve komünikasyon sisteminin önemi hakkında l Ek: Kızıl Basın bülteni 03/2007 (Mayıs Temmuz 2007)

3. Parti konferansı dolayısıyla “Gegen die
Strömung”un yayınladığı Mesaj:

Bilimsel komünizm kılavuzluğunda
hareket eden dünyadaki tüm güçlere:
ilişki içindedir.

“Gegen die Strömung”un 1974’te kuruluşundan 30 yıl sonra, Kasım/Aralık 2004’te 3.
parti konferansı gerçekleştirildi.

İkincisi, komünist ahlak ile fedakârlık arasındaki, Alman emperyalizmine duyulan nefret ile proleter enternasyonalizmi arasındaki
içsel bağlantıyı hem kendi saflarımızda hem
de dışarıya yönelik olarak ortaya koyma ve
savunma iddiasındayız. Böylece üstlendiğimiz
görevlerin ne kadar uzun vadeli olduğunu çok
iyi biliyor, ama burjuvazinin başarıyla yürüttüğü kandırma ve kışkırtma manevraları karşısında sözde radikal küçük burjuva eğilimlerce
sürdürülen, Almanya’da işçilerin tamamıyla
burjuvalaştırıldığı ve buna karşı koymanın
imkânsız olduğu şeklindeki yakınmacılığa
kendimizi kaptırmıyoruz. Tersine, bugünkü
haliyle işçi sınıfının hiç önünde eğilmeden, bu
ülkede var olabilecek tek devrimci gücün ancak işçi sınıfının çoğunluğu olabileceğine inanıyoruz. Ama tabii asıl zorlukların tam da burada yattığının, temel problem olan modern
revizyonizme Almanya’da bir de Alman şovenizmi zehrinin karıştığının farkındayız aynı
zamanda.

Bu 30 yıl içinde “Gegen die Strömung”un
mücadele ve çalışmalarını niteleyen üç özelliğin, üç bariz belirtinin oluşmuş bulunduğunu
düşünüyoruz:
Birincisi, Marx ve Engels’ten Ekim Devrimi
ve Lenin ile Stalin dönemlerine kadarki dünya
komünist hareketinin içsel bütünlüğünü modern revizyonistlerin ihanetine karşı yeniden
kuvvetle ortaya çıkarmak, Marx ve Engels’in,
Lenin ve Stalin’in “danışmanlık vasfını” ideolojik tartışmalarda ön plana yerleştirmek ve geçici bir izolas-yonu göze alarak güncel tartışmalarda da bu gelenek ve sürekliliği temsil
etmek için büyük zaman, enerji ve emek harcanarak mücadele edildi, hâlâ da ediliyor.
Söz konusu süreklilik çizgisini sağlama almaya yönelik bu gerçekten çok kapsamlı çalışma, “Gegen die Strömung”un yürüttüğü
mücadelenin ayırt edici bir belirtisidir ve hiç
zayıflatılmadan, tersine daha da güçlendirilerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Kesinlikle sadece teorik bir mesele değildir bu; her
şeyden önce, dünya tarihindeki komünist
mücadelelerle kurulan içsel bağla, bu mücadele yolunu sürdürme kararlılığıyla ve revizyonizm ve oportünizme varmayacak bir “yeni”
yol bulunamayacağına dair kesin bir yargıyla

Üçüncü olarak, burjuva-emperyalist efsanelerini, tarih çarpıtmalarını ve ağır suçları susarak geçiştirme çabalarını bertaraf etmek amacıyla komünist temele dayalı ciddi ve yoğun
bir bilimsel çalışmanın gerçekleştirilmesi de,
yine “Gegen die Strömung”un bariz bir özelliğidir. Şimdiden karşımızda bulunan ve daha
da artacak olan tarih çarpıtmaları ve yalanla3

Yukardaki A4 8 sayfalık çağrı, bir çok dilden ilişki adresinden
temin edilebilir.

İlişki imkanları
E-Mail: info@gegendiestroemung.org
web:
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