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GİRİŞ 
 

12 Eylül darbesini izleyen azgın gericilik ve yenilgi dönemi ideolojik-teorik,  politik ve örgütsel 
olarak tasfiyeci akımın Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünist-hareketi içinde de doğması ve 
büyümesi için uygun koşullar dönemi oldu.  
 
Tasfiyeciliğin kendini gösterdiği alanlardan biri de Türkiye ve Kuzey Kürdistan devriminin 
bugünkü aşaması ve buna bağlı sorunlar oldu. Önce TKP/ML Hareketi içinde, sonra TDKP ve 
Türkiye Komünist Hareketi (TKİH) içinde devrimin proleter-sosyalist aşamada olduğu tezi, son 
derece iddialı biçimde, ortaya atıldı ve kısmi de olsa komünist hareket ve yakın çevresinde 
yayılma olanağı buldu. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın ekonomik, toplumsal ve politik 
gerçeklerine aykırı düşen bu tezin ideolojik kökleri, özetini vermek gerekirse, "Mao Zedung 
Düşüncesi" ("MZD")'nin küçük-burjuva revizyonist bir teori olarak reddedilmesi ve hatta daha 
öncesine dek uzanır. (Örneğin, işçi-köylü diktatörlüğünün proletarya diktatörlüğünün politik bir 
biçimi olarak kabul edilmesi.) Uzun süre güçlü ideolojik etkisi altında bulunulmuş olan "MZD"nin 
kesintisiz devrimi, özel olarak da sosyalist devrim ve proletarya diktatörlüğü teorisini revizyonist 
tahrifinin ve devrimin yenilgisinin faturası, tam bir ideolojik-teorik ve politik çocuklukla, devrim 
aşamasına ve bağlı sorunlara çıkarıldı. Bu fatura çıkarma işinde bazılarının proletaryanın tarihsel 
rolünün ve Türkiye proletaryasının gücünün yeni kavrandığı görüşü ve iddiasının ve 
"proletaryacılık" eğiliminin katkısı büyük oldu.  
 
Devrim aşaması, program ve strateji sorunlarına ilişkin görüşler tez elden sorgulanmaya ve 
yargılanmaya çalışıldı; demokratik devrim aşamasında olunduğu görüşü ipe çekildi. Komünist 
hareketin başarısızlığının asıl suçlusu bulunmuştu! Ve bütün bu işler de, bazıları bakımından, 
örneğin, ham,  iç tutarlılıktan yoksun, mantıksal çelişkilerle dolu tezlerle TKP/ML Hareketi'nde 
bölünme yaratıp da yeniden bölünme zorunda kalmaktan kurtulamayan "Yeni İlericiler" ve 
sonraki "Yeni Toplumcular"ın bir bölümü bakımından teorinin ve teorik çalışmanın ne denli 
önemli, teorik çalışmanın ne denli zor ve sorumlu bir iş olduğu, okur beni bağışlasın, 
çığırtkanlıkları arasında yapıldı. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın ekonomik, sınıfsal ve politik 
yapılarının materyalist analizinin yapılmadığını düşünen ve teorinin ve teorik çalışmanın 
yaşanılan kriz koşullarında özel öneminden kulakları sağır edercesine söz eden, diğer şeylerin 
yanı sıra politik sorumluluk duyguları azgelişmiş ve politik ciddiyetsizlik örneği bazı kadrolar ve 
onca çabaya karşın, yeni bir şey bulmuş gibi onların peşine takılanlar, proletaryanın sınıf 
mücadelesinin temel sorunlarında kısa bir süre öncesine kadar, bazıları birkaç gün öncesine 
kadar, sahip oldukları görüşleri sorgulama ve yargılamada tam tersini yaptılar. Teorinin ve teorik 
çalışmanın öneminden söz ede ede teorinin canına okundu, teorik çalışma gözden düşürüldü.  
Nesnel gerçekliği henüz tanımıyorum, deyip de o zamana kadar savunageldikleri görüşleri terk 
edip, kendilerinin de teorik çalışma üzerine ettikleri sözlere göre de nesnel gerçekliğin 
materyalist diyalektik yöntemle analiz edilmesinin ürünü olması gereken "yeni" görüşler ortaya 
sürenlerin teorinin ve teorik çalışmanın önemi üzerine ettikleri sözlerin içtenlikten yoksunluğu 
ortada. Söz ile davranışın uyumluluğunun derecesi kişinin tutarlılığının ölçütüdür. Teori ve teorik 
çalışma üzerine yaptıkları gevezelikleri teori sorunlarına akademist yaklaşımla birleştiren (hoş, 
ciddiye alınır bir "akademik" çalışmanın da sözü edilemez) kişilerin tutarlılıkları söz konusu 
olamaz.  
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Ciddiye alınır araştırma ve inceleme yapmaksızın yeni bir şeyler söyleme modası komünist 
harekette 12 Eylül öncesinde de yaygındı ama bu, 12 Eylül 1980 sonrası, daha bir boyutlandı. 
Böylesi bir moda, teorinin ve teorik çalışmanın önemi ve ciddiyeti ile bağdaşmaz. İşte bundan 
ötürü ham, iç tutarlılıktan yoksun, bilimsel bir çalışmanın ürünü olmayan görüşlere sahip olup 
da burunlarından kıl aldırmayan, üstüne üstlük, komünist gruplarda zamansız, zararlı, 
burjuvaziye ve faşist diktatörlüğe yardımcı olan bölünmeler yaratanları CİDDİYETSİZLER olarak 
ilan ediyorum.  
 
Komünistler ve komünist olma savındaki insanlar arasında teoriye ve teorik çalışmaya ilişkin 
olarak bilimdışı eğilimler yaygınlaşmaya devam ediyor. Yetersiz, kaba saba okumaya, sözde 
incelemeye dayanan tezler ısrarlı ve iddialı olarak ortaya atılıyor. Bunlardan biri de Türkiye 
devriminin proleter-sosyalist aşamada olduğu tezi oldu. Hemen bütün "sosyalist devrimciler" 
Türkiye gerçeklerinin materyalist incelemesinin yapılmadığı görüşüne karşın,  devrimin karakteri 
ve buna bağlı sorunlarda bir görüşten diğerine geçmekte bir sakınca görmediler. Birçok temel 
soruna ilişkin görüşleri ve kitlesi bakımından TDKP ile ilişkisini koparmış olmalarına karşın 
kendilerini "TDKP-Leninist Kanat" olarak tanımlayan asıl olarak kaba inkârcı yoldaşlar politik 
ciddiyetsizlik kervanına son katılanlar oldular. Bütün "faturacılar" Marksizm-Leninizm’in eleştirel 
bir bilim olduğunu ve bir bilim gibi irdelenmek ve kullanılmak zorunda olduğunu kavramış 
değillerdir. Onlar,  bilimsel araştırma-inceleme yapmayanın veya yapılmadığını düşünenlerin 
kesin,  iddialı konuşmaya hakları olmadığı basit kuralını hiçe sayanlardır. 
 
"Kendisinin hangi incelemesi var ki böyle yazma hakkını kendinde buluyor?" türünden soruları 
duyar gibi oluyorum. Peşinen yanıtlamak isterim. Evet, Türkiye ve Kürdistan devriminin içinde 
bulunduğu aşama,  program ve strateji sorunları söz konusu olduğunda iddialı konuşma hakkını 
ve yeteneğini buluyorum kendimde. Buluyorum çünkü, her şeyden önce, ilgili sorunlarda 
Marksist-Leninist devrim teorisini kılavuz olarak kullanıyorum, kullanabiliyorum. Buluyorum 
çünkü uluslararası komünist hareketin deneylerinden, bugüne dek edinebildiğim bilgiler 
çerçevesinde,  doğru biçimde yararlanıyorum. Buluyorum çünkü daha bundan 11 yıl önce, 
TKP/ML Hareketi söz konusu sorunlarda bilimsel sonuçlara ulaşmayı olanaklı kılacak bilimsel 
analiz çalışmaları yapmıştır. (Burada bu çalışmaların ayrıntılı olmaması ve onlardan birçok yanlış 
sonuç çıkarılmış olması tartışma konusu değildir. Tartışına konusu olan nesnel gerçekliği 
tanımayı olanaklı kılacak asgari düzeyde bilimsel çalışma yapılıp yapılmadığıdır.) Buluyorum 
çünkü Türkiyeli diğer komünist gruplar ve devrimci-demokrat grupların çalışmalarından 
yararlanmasını biliyorum. Buluyorum çünkü devrimci mücadeledeki uzun yıllarım boyunca kendi 
özel çalışmalarımdan elde ettiğim ve bana iddialı konuşma olanağı tanıyan Türkiye ve Kürdistan 
gerçeklerine ilişkin bilgi birikimine de sahibim. Buluyorum çünkü "sil baştancılar"dan değilim; 
uzun yılların teorik ve politik birikimine (bu birikime burjuva aydın tabakanın paha biçilmez 
katkıları da dahildir) burun kıvıranlardan, bu birikime olumsuz bir açıdan bakanlardan değilim.  
Buluyorum çünkü her önemli dönemeç noktasında politikadaki uzun yıllarım üzerine hovardalık 
yapma gibi bir özelliğe sahip değilim. 
 
"Sosyalist devrimcilerimiz" toplumbilimsel araştırmalarda ağır yöntem hatası yapıyorlar. Sözlü 
ve yazılı olarak eleştirilmelerine karşın hatalarını düzeltmeye yanaşmıyorlar. Böyle yapmakla 
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hem kendilerine hem başkalarına zarar vermeyi ısrarla sürdürüyorlar. Onların ülke gerçeklerini 
açıklamada kullandıkları yöntem toplumbilimsel araştırmalarda kullanılan tümevarım 
yönteminin tam tersidir, tümdengelim yöntemidir. Onlar bu yöntemi de doğru dürüst 
kullanmaktan acizdirler. Onlar ekonomik, toplumsal ve politik yapıları analiz etmenin yerine 
ampirizmi, daha doğrusu kaba gözlemi koymaktadırlar. Bilimsel bilgi edinme sürecinin birinci 
aşamasında elde edilen bilgileri bilimsel bilgi olarak sunmaktadırlar. Yani olguların tespit 
edilmesi bilimsel bilgi yerine konulmaktadır. Onlar gerçeklerin materyalist diyalektik yöntemle 
analiz edilmediği görüşünde olmalarına karşın bilgilerini bilimsel bilgi olarak iddialı biçimde ileri 
sürebiliyorlar. Bir olgu incelenmeksizin nasıl olur da onun hakkında bilimsel bilgi edinilebilir? 
Türkiye ve Kürdistan ekonomik, toplumsal ve politik yapılar bakımından incelenmeksizin nasıl 
olur da devrim aşaması, program ve strateji sorunlarında bilimsel bilgi aşamasına ulaşılabilir? Bu 
bilimdışı yöntemlerle görüş değiştirme ve görüş kabul etmenin kötü bir alışkanlık ve moda 
olduğu eleştirisine bir kanıt değildir de nedir? Yok eğer bilgilerinin bilimsel bilgi aşamasına 
ulaştıkları savında değillerse tartışılan sorunlarda kesin, köşeli görüşler ileri sürmesinler.  
 
Somut koşulların somut analizi diyalektik bir ilkedir. Ama uygun bulunan yerlerde bunu 
yinelemek yetmez; bu ilkeye uygun davranmak gerekir. "Sosyalist devrimcilerimiz" (bunlara "LK" 
ve "TKİH Yöneticisi" de dahildir) bu ilkeyi kullanma söz konusu olduğunda tam bir yeteneksizlik 
örneği olmuşlardır. Onlar somut koşulların somut analizinden bilimsel sonuçlara ulaşmıyorlar, 
genel teoriden görüş türetiyorlar. O da iç tutarlılıktan yoksun olarak.  
 
Bilimsel inceleme çalışmasının başlıca iki yönlü yanlış anlaşılmasına dikkat çekmekte yarar var. 
Bunlardan biri sınırlı bir okuma çalışmasıyla sonuçlara varma eğilimidir. İkincisi ayrıntılı olmayan 
çalışma ürünlerini bilimsel saymamaktır. Bu ikincisi akademist bir sapma olarak nitelenebilir. 
Birinci eğilim teorinin ve teorik çalışmanın küçümsenmesinin ifadesi olurken, ikincisi var olan 
teorik birikime ve teorik ürünlere karşı burnu büyüklüğün ifadesidir. 
 
"Sosyalist devrimcilerimiz"e yönelik bunca eleştiriden sonra demokratik devrim mi, sosyalist 
devrim mi tartışmasının bir gereksinmenin ürünü olduğunu söylemek garip karşılanabilir ama 
gerçek budur. Evet, böylesi bir tartışma bir gereksinmedir. Bu tartışmanın güncelleşmesi devrim 
aşaması, program ve strateji sorunlarının doyurucu olarak ortaya konulamadığını gösterir. 
Eklemek gerekir ki, insanların arayış içinde olmaları da normaldir; bunun da haklı nedenleri 
vardır. Komünist hareket, özellikle teori sorunlarını beyinleri düzenli olarak besleyecek denli 
çözmedikçe, sorunları çözme yeteneğinde olduğunu kanıtlamadıkça böyle olmaya da devam 
edecektir. Ayrıca kriz dönemleri, diğer şeylerin yanı sıra, arayış dönemleridir. Ve şu da iyice 
anlaşılmalıdır ki, arayışın her türü olumsuzdur gibi bir toptancılık kabul edilemez. Olumlu arayış 
ile olumsuz arayış türlerini ayırmasını bilmek komünistlerin sorumluluklarından biridir. Tartışma 
konusu söz konusu olduğu ölçüde komünist hareket ağır teorik ve politik hatalar yaptı ve 
bunların eleştiri yoluyla aşılması bir gereksinmedir, bir görevdir. 
 
Bu satırların yazarı "MZD"yi inceleme ve eleştirme çalışması içinde, yanılmıyorsam 1980 
Mart'ında, ideolojik mücadelede demokratik devrim mi, sosyalist devrim mi tartışmasının 
anahtar sorun olacağı,  görüşüne ulaştı. Ne var ki,  bu sorunun bugünkü genişlikte tartışma 
konusu olacağını öngörmemişti.  Daha doğrusu, o günkü koşullarda sorunu TKP/ML Hareketi 
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açısından düşünüyordu. Belirtilen sorunun anahtar nitelikte bir sorun olacağı öngörüsü "MZD" 
revizyonizmine tepki olarak yanlış eğilimlerin gelişme olasılığına ve demokratik diktatörlüğün 
hâlâ proletarya diktatörlüğünün politik bir biçimi olduğu görüşünün çoğunluğa yakın sayıda 
önemli bir azınlık tarafından savunulmaya devam edilmesi gerçeğine dayanıyordu. Olaylar 
öngörüyü doğruladığı gibi, böylesi bir tartışmanın gereksinme olduğunu da gösterdi. 
 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan gerçekleri ile karşıtlık içinde bulunan sosyalist devrim tezi ile 
hesaplaşmaya girişmek,  proletaryanın devrimci politik mücadelesi ve komünist hareketin 
sorunları ve görevleri bakımından büyük ivedilik taşıyan bir görev. Bu kitabın amacı, fazla 
ayrıntıya girmeksizin, devrim aşaması, ülke devrimi teorisi, program ve strateji sorunlarında 
süregelen tartışmalara, bir takım yeni unsurlar da katarak, katkıda bulunmaktır. Kitabın ne denli 
başarılı olup olmayacağını, en iyi yargıç olan zaman gösterecektir.   
 

DEVRİMİN KARAKTERİNİN BELİRLENMESİ VE SOSYALİST DEVRİM SAVUNUCULARI 

 
Eleştiriye "Leninist Kanat (LK)" ve "TKİH Yöneticisi" tarafından yayınlanan "Platform 
Taslağı"ndaki tezlerle başlayalım. Bu yoldaşların Türkiye ve Kürdistan devriminin karakterinin 
belirlenmesinde kullandıkları yöntem Marksist-Leninist devrim teorisine uygun değildir. 
Devrimin proleter-sosyalist aşamada olduğuna ilişkin gerekçeleri tutarlı değildir. Aynı 
gerekçelerle, özellikle toplumsal sınıflar arasındaki temel ilişkilere ilişkin görüşleriyle, devrimin 
henüz burjuva-demokratik aşamada olduğu da öne sürülebilir ve kanıtlanabilir. Dahası, onlar 
gerekçeleriyle, proleter-sosyalist nitelikte bir devrimi değil, burjuva-demokratik nitelikte bir 
devrimi savunur durumda kalmışlardır.  
 
"Platform Taslağı"nın gerekçeleri özet olarak şunlardır: 
 

a) "1920 Devrimi"nin iktidarda burjuvazinin ağırlığını sağlaması,  
b) Kapitalizmin egemenliği,  
c) Devlet, özel ve emperyalist tekellerin egemenliği, 
d) Devletin ekonomide tayin edici rol oynaması, 
e) Nicel ve nitel olarak güçlü bir proletaryanın varlığı; dev bir emek ordusu olgusu,  
f) Emek-sermaye çelişkisinin temel çelişki olması,   
g) Sosyalizm için gerekli asgari sanayi temelin varlığı,   
h) Hedefin gerici burjuvazinin egemenliğini yıkmak, uluslararası mali sermayenin 

(emperyalizmin) dışına çıkmak. 
 
"Bütün bunlar, devrimimizin proleter karakterini, onun bir proleter devrimi olması gerektiğini 
ortaya koyar.  ... " ("Platform Taslağı", s. 32) 
 
Dikkati hemen çeken odur ki, "bütün bunlar" içine proletaryanın,  tekelci ve tekelci olmayan 
kapitalist burjuva bölümleri dışında, toplumsal sınıflarla temel ilişkileri sorunu dahil 
edilmemiştir. Herhangi bir devrimin karakterini belirleyen asıl olarak sınıflar arası ilişkiler ise -ki 
öyledir- bu sorun en azından "Türkiye Devriminin Karakteri" ara başlığı altında ele alınmalıydı. 
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"Platform Taslağı" sınıf ilişkileri analizine proletarya ile diğer halk sınıf ve katmanları arasındaki 
karşılıklı ilişkilerin analizini eklememiştir. Neden? 
 
Bir devrimin karakterini belirleyen, devrime katılan toplumsal güçlerin gerçekleştirilmesi 
gereken görevler tarafından belirlenen sınıfsal bileşimidir. Devrim proletarya ile mülk sahibi sınıf 
ve katmanlar arasındaki ittifaka dayanan bir devrim ise onun karakteri burjuva olur. Proletarya 
ile yarı-proletaryanın ittifakına dayanan devrim ise proleter karakterdedir. Devrimin karakteri 
sorununun teorik çözümünün özeti budur.  
 
Proletarya ile mülk sahibi sınıfların çeşitli ekonomik,  toplumsal, politik, vb. sorunlarda irade 
birliği olabilir. Sorun bunların neler olduğunun doğru olarak belirlenmesidir. Toplumsal 
gerçeklik, ülkenin ekonomik, toplumsal ve politik gelişmişlik derecesi proletarya ile ekonomide 
özel mülkiyet ve bireysel ekonomi ilkelerini benimsemiş sınıf ve katmanlarla irade birliğini 
olanaklı kılabilir. Eğer bu irade birliği bütün bir devrim aşaması boyunca geçerli olursa bu devrim 
burjuva karakterli bir devrim olabilir ancak. Lenin devrimin karakteri üzerine şöyle yazar: 
 
"... Bolşevikler, burjuva devrimine katılan sınıf güçlerini şöyle formüle ettiler: köylüleri kendine 
kazanan proletarya, liberal burjuvaziyi tarafsızlaştıracak, monarşiyi, ortaçağ zihniyetini ve toprak 
derebeyliği sistemini temelden yıkacaktır. 
 
"Devrimin burjuva karakterini ortaya çıkaran, (buraya dikkat - B. N.) genel olarak proletarya ile 
köylüler arasındaki bağlaşmadır. Çünkü köylüler, genellikle mal üretimi üzerinde varlığını 
sürdüren küçük üreticilerdir. Bolşevikler, ayrıca şunu ekliyorlardı: proletarya, yarı-proleterlerin 
tümünü (bütün çalışan ve sömürülen insanları) kendinden yana kazanacak, orta halli köylüleri 
tarafsızlaştıracak ve burjuvaziyi devirecektir.  Bu, burjuva-demokratik devrimden farklı bir 
sosyalist devrim olacaktır. (Bak: İki Taktik adlı broşürüm.)" (Proletarya Devrimi ve Dönek 
Kautsky, s. 145-146) 
 
Şu ya da bu burjuva kategorilerle stratejik değil de taktik olan ittifaklar devrimin karakterini 
değiştirmez. Burada söz konusu edilen devrim aşaması boyunca geçerli olacak ittifakların 
devrimin karakteri üzerinde belirleyici rol oynayacağıdır. Dolayısıyla burada ortaya konulan 
görüşlere tek tek bazı sorunlarda devrim aşaması boyunca ittifak yapılacak güçlerin dışında 
toplumsal güçlerle geçici politik anlaşmaların olanaklı olduğu noktasından hareketle itiraz 
edilemez.  
 
Bir devrimin karakteri ve dolayısıyla görevleri onu gerçekleştirecek toplumsal güçlerin sınıfsal 
bileşimi tarafından belirlenir. Demokratik görevler sosyalizm sorunlarında irade birliğine sahip 
olan toplumsal güçlerle (proletarya artı yarı-proletarya) burjuva, küçük-burjuva toplumsal 
güçlerin ittifakı ile gerçekleştirilebileceği halde, sosyalist görevler yalnızca kent ve kır 
proletaryası ile kent ve kır yarı-proletaryasının koalisyonu ile, ittifakı ile gerçekleştirilebilir. 
Sözün özü görevler sınıfsal bileşimini belirler; tersi de doğrudur.   
 
"Bütün bunlar" açıklanırken Kürt ulusal sorununun devrimin olası karakteri üzerindeki etkisi 
analiz dışı bırakılmaktadır. Toplumsal görevlerin yerine getirilmesinde küçük-burjuvazinin 
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oynayacağı olası rolün analizi de yok. Ancak "Platform Taslağı" boyunca kabul edilen odur ki, 
küçük-burjuvazi ve Kürt ulusal hareketi, verili tarihsel-politik koşullarda, proletaryanın 
müttefikleridir. "Platform Taslağı"na göre, Türkiye ve Kürdistan devrimi proleter-sosyalist 
karakterde olduğuna (Kürdistan'ın sömürge olduğu da savunuluyor) göre, yukarıda adı geçen 
toplumsal güçler proleter-sosyalist devrimde proletaryanın dolaysız yedekleridir.  
 
Böylesi bir ittifak veya ittifaklar politikası Marksist-Leninist sosyalist devrim teorisi ile 
bağdaşmaz. Proletaryanın böylesi burjuva müttefiklerle ittifakı devrimin bir halk devrimi,  mülk 
sahibi sınıflarla mülk sahibi olmayan sınıflar arasındaki ittifaka dayanan ve ekonomik ve 
toplumsal özü bakımından burjuva olan bir devrim olduğu anlamına gelir. "Halk" kavramının 
içeriği devrimin karakterine göre değişir kuşkusuz. Marks’ın tanımlamasıyla halk, bir devrimi 
sonuna kadar götürebilecek unsurların birliğidir. Mülk sahibi bir sınıf olarak küçük-burjuvazi de, 
mülk sahibi sınıf ve katmanların hareketi olarak Kürt ulusal hareketi de sosyalist devrimi sonuna 
kadar götürmek bir yana, tek tek sosyalist görevlerin gerçekleştirilmesi için bilerek mücadele 
etmez. Olur ki mülk sahibi sınıfların sınıfsal çıkarları doğrultusunda yürüttükleri bir mücadele 
proletaryanın sosyalist çıkarları doğrultusunda yürüttüğü mücadeleyle çakışabilir, yani farklı 
sınıfsal çıkarlardan ve farklı amaçlardan hareketle aynı düşmana karşı kendiliğinden bir 
ortaklaşa eylemlilik ortaya çıkabilir. Ama bu,  farklı nitelikteki toplumsal güçler arasında 
sosyalizm sorunlarında irade birliği olduğu anlamına gelmez. Buna bir örnek olarak 1917 Ekim 
Devrimi verilebilir. Büyük Ekim Devrimi, feodal kalıntıların tasfiye edilmemiş olması olgusu başta 
olmak üzere, burjuva-demokratik karakterdeki Şubat Devrimi’nin çözmediği birçok demokratik 
sorunun varlığı nedeniyle, zengin köylülük dahil, başlangıçta tüm köylülüğün desteklediği bir 
devrim oldu. 1918 yazına kadar kırlarda gerçekleşen sosyalist devrim değil, bir burjuva 
devrimiydi. Stalin'in tespit ettiği gibi, gerek Ekimde gerekse Ekimden sonra, köylülüğün tümü 
Bolşevikleri Ekim Devrimi burjuva devrimini tamamladığı ölçüde destekliyordu: " … İktidarı 
köylülüğün tümünün belli bir desteğiyle ele geçirmiş olduğumuz tamamen doğrudur. Ama buna 
şu 'ayrıntıyı' eklemeyi unuttunuz: gerek Ekimde gerekse Ekimden sonra, köylülüğün tümü bizi, 
sadece,  burjuva devrimini tamamladığımız ölçüde destekliyordu. ... "  (Leninizmin Sorunları, s.  
217) Bu anlamda Ekim Devrimi sırasında tüm köylülüğün Bolşevikleri desteklemiş olması özel bir 
durumdur ve mülk sahibi sınıflarla proletarya arasındaki temel ilişkiler bakımından 
teorileştirilemez. 
   
"Platform Taslağı"nın Türkiye devriminin (proletaryanın sınıf mücadelesinde belirli bir devletin 
sınırlarını temel alması gerektiğinden hareket ederek "Türkiye devrimi" diye yazıyorum) 
sosyalist aşamada olduğu tezinin gerekçelerinden ilki "1920 Devrimi" ile "burjuva siyasal 
kadroların ve burjuvazinin iktidarda ağırlığı sağlamaları"dır. Başkalarının da paylaştığı mantık 
çizgisi son derece basit: Burjuvazi iktidarda egemen rol oynuyor mu, o halde devrim proleter-
sosyalist niteliktedir; demokratik devrim aşaması aşılmıştır. Böylece bir ülkede devrimin 
karakterinin belirlenmesi tek bilinmeyenli bir denklem ya da basit bir aritmetik işlemi denli 
kolaylaşır. Neden mi? Çünkü yapılması gereken devlet iktidarında hangi toplumsal gücün 
egemen olduğunun tespit edilmesidir. Burjuvazi iktidarda hegemonya sahibiyse eğer, yakın 
devrim, ekonomik ve toplumsal özü bakımından sosyalist karakterdedir. Böylesi basit bir 
mantıkla tekelci kapitalizmin ve tekelci kapitalist burjuvazinin en ücra köşelerine kadar ağlarını 
genişlettiği bir dünyada, tek tük istisnalar dışında, devrim deyince akla proleter-sosyalist devrim 
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gelir. Dünya politikası açısından sözü edilmeyecek denli az sayıdaki ülke dışında kalan ülkelerde 
burjuvazi iktidarda hegemonya sahibidir. "Sosyalist devrimciler"e göre birkaç istisna dışında 
devrimler proleter-sosyalist karakterde olacaktır, derken haksızlık etmiş olmuyorum değil mi? 
 
Bu satırların yazarı demokratik devrim aşığı değildir kuşkusuz. Sorun Marksist-Leninist sosyalist 
devrim teorisini revizyonist tahrifata uğratan teorik görüşlere ve Türkiye devrimini yenilgiye 
götürecek strateji ve taktiklere karşı mücadele sorunudur. Eklemek isterim ki, sosyalist devrim 
savunucularının basit mantıklarının teorik ve pratik kötü sonuçlarına işaret edilmesi görevini bile 
yerine getirseler bu satırlar görevlerini yapmış sayılacaklardır.  
 
Devam edelim. Kaldı ki, "1920 Devrimi" bir burjuva devrimi idi, ama demokratik bir devrim 
değildi. Bu devrim toplumun ve devletin demokratikleşmesini amaçlayan bir devrim olmadı. Bir 
burjuva-kurtuluş devrimi, bağımsız devlet olarak örgütlenmeyi ve var olmayı amaçlayan bir 
devrim oldu. Devrim burjuva-kurtuluş hareketi aşamasında kaldı, demokratik bir aşamaya 
yükselmedi.  Türk kurtuluş savaşına önderlik eden tekelci olmayan Türk burjuvazisinin ve politik 
ve askeri temsilcilerinin,  devrimi demokratik bir aşamaya yükseltmeye ne sınıfsal çıkarları ne de 
politik kimlikleri elverirdi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan burjuva hegemonyasındaki 
burjuva-feodal devletin anti-halk karakteri "1920 Devrimi"nin bir demokratik devrim olmadığını 
gösterir. Türk ulusal bağımsızlık savaşı ile demokratik devrim aşaması aşılmamıştır; çünkü 
toplum ve devlet sistemi demokratikleşmemişti, politik özgürlükler kazanılmamıştı. Bu nedenle 
de, örneğin küçük-burjuvazi gibi burjuva toplumsal kategorilerle devrim sorunlarında irade 
birliği var olmaya devam etti; devrim hâlâ burjuva-demokratik karakterdeydi. Devrimin 
demokratik devrime dönüşmediği, burjuva-kurtuluş aşamasında kaldığı tespitinin anlamı da 
budur zaten.  
 
Demokratik devrim aşaması aşılmamıştı; çünkü burjuva sınıf ve katmanlarla temel nitelikte 
birçok toplumsal sorunu birlikte çözmek olanaklıydı. Yani, toplumun ve devlet sisteminin halkın 
çıkarları yönünde demokratik dönüşümü için, nicel ve nitel olarak son derece güçsüz olan 
proletaryanın mülk sahibi sınıf ve katmanlarla irade birliği vardı. Yadsınması olanaklı olmayan bir 
gerçek odur ki, burjuva kurtuluş hareketinin (güdük anti-emperyalist karakterli bağımsızlık 
savaşının) zaferiyle birlikte en ivedi politik sorun demokrasi sorunuydu, burjuva demokrasisi 
sorunuydu. Ve öyle de olageldi. Demokratik olduğu ileri sürülen bir devrimin zaferine karşın en 
ivedi politik sorun hâlâ politik demokrasi sorunu, burjuva demokrasisinin kazanılması sorunu 
ise, bu gerçekleşen devrimin bir demokratik devrim olmadığını gösterir. Ne savaş sırasında ne 
de ondan sonra politik demokrasi gerçekleşmiştir. Bu durumda nasıl olur da demokratik bir 
devrimin gerçekleştiğinden söz edilebilir? "Platform Taslağı" yazarlarına göre her burjuva 
devriminin demokratik bir devrim olduğu kabul edilmelidir.  
 
Burjuva demokratik devrimin "1920 Devrimi" ile tamamlandığı iddiasında yalnız değildirler 
"Platform Taslağı" yazarları. Bu tezi onlardan önce ortaya atan R. Tanyeri’dir. Devrimin sosyalist 
aşamada olduğunu ya da demokratik aşamada olmadığını kanıtlama uğraşı içinde yararlı olacak 
her unsuru kullanmaya çalıştı o. Bunlardan biri de bağımsızlık savaşında burjuvazinin iktidarı ele 
geçirmesi anlamında demokratik devrimin tamamlandığı savı oldu. Hem zaten Lenin, Şubat 
Devrimi ile iktidarın burjuvazinin eline geçmesi anlamında burjuva devriminin tamamlanmış 
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olduğunu yazmamış mıydı? Ama unutulan, daha doğrusu unutulmaya çalışılan unsur odur ki, 
1917 Şubat Devrimi demokratik bir devrim olurken, "1920 Devrimi" demokratik bir devrim 
değildi. R, Tanyeri’ye göre Türk bağımsızlık savaşıyla burjuva-demokratik devrim aşaması 
aşıldığına göre, bu savaş bir burjuva-demokratik devrim idi. Tanyeri'den okuyalım: 
 
"...  bizim görüşümüze göre, Türkiye kapitalizmin orta düzeyde geliştiği, yarı-feodal kalıntılara 
rağmen, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu, bu üretim ilişkilerinin süreç içinde kendine 
bağlı bir kapitalist üst yapı oluşturmuştur. 1920'lerde, yarım da kalsa ulusal kurtuluş savaşıyla,  
iktidara burjuvazinin gelmesi anlamında burjuva politik devrim gerçekleşmiştir.  ... "("Yeni İleri", 
23/9, s. 53) 
 
Burada birkaç tespit yapmakta yarar var.  
 
Türkiye'de 23 Nisan 1920'de kurulan devlette (anti-halk diktatörlük) burjuva unsur daha baştan 
egemen rol oynadı. Bunun böyle olduğu devletin ekonomik politikalarından da kolaylıkla 
anlaşılır. Dolayısıyla kapitalist üstyapının oluşması, eğer bundan kastedilen politik üstyapı, yani 
devlet ise, bu kapitalist üretim ilişkilerinin egemenliğine ön gelir. Kapitalist üretim ilişkilerinin 
egemenliği bağımsızlık savaşından kırk yıl sonra gerçekleşmiştir. Bandan dolayı egemen duruma 
gelen kapitalist üretim ilişkilerinin kendine bağlı kapitalist politik üstyapı oluşturduğu olgu 
tespiti değildir. Sözün özü, kapitalizm egemen ekonomi biçimi olmadan önce de devlet kapitalist 
bir devletti. 1920'ler Türkiye'sinde toplumsal egemen güç sanayi ve ticaret burjuvazisi değil, 
feodal ve yarı-feodal toprak ağalarıydılar. Egemen üretim ilişkileri de yarı-feodal karakterde 
ilişkilerdi.  
 
R. Tanyeri, yarım kalmış bir ulusal kurtuluş savaşıyla burjuva politik devrimin (eli burjuva-
demokratik devrim diye yazmaya izin vermiyor anlaşılan) gerçekleşmiş olduğu görüşündedir. O, 
burjuva devrimin tamamlanmış olduğunu hem kabul ediyor hem etmiyor. Tamamlanmış 
olduğunu kabul ediyor; çünkü, ona göre, burjuvazinin iktidarı ele geçirmesi anlamında burjuva- 
demokratik devrim aşaması aşılmıştır. Kabul etmiyor; çünkü "politik devrim"in gerçekleşmesini 
olanaklı kılmış olan ulusal kurtuluş savaşı yarım kalmıştır, yani "politik devrim" yarım kalmıştır. 
Ama Tanyeri demokratik devrim aşamasının aşıldığını ve devrimin sosyalist aşamaya 
yükseldiğini kanıtlamak için burjuva devrimin "tamamlanmış" olduğunu değil, "gerçekleşmiş" 
olduğunu yazmayı tercih ediyor. 
 
Yukarıda belirtildi ki, Türk bağımsızlık savaşı bir demokratik devrim değildi. Devrimin amacı 
toplumun ve devletin demokratikleştirilmesi değil, devlet bağımsızlığı anlamında ulusal 
bağımsızlığı gerçekleştirmekti. Kurtuluş savaşının bu niteliği ve sonuçları demokratik devrimin 
tamamlanmış olduğu tezi ile karşıtlık içindedir. Tanyeri de devrimin "yarım kalmış" olduğunu 
kabullenmekle devrimin ulusal kurtuluşçu aşamadan demokratik aşamaya (Stalin'in bir sonraki 
aşama dediği aşamaya) geçemediğini kabullenmiş oluyor. İşte, devrimin demokratik aşamaya 
geçememesinden ötürü geniş halk kitlelerinin demokratik özlemleri tatmin edilemedi.  
 
Bir başka polemik konusu daha. 1908 Jön Türk Devrimi de bir burjuva devrimiydi. Bir halk 
devrimi değildi, ama yine de bir burjuva devrimi oldu. "İttihat ve Terakki" iktidarı da özünde 
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kapitalist idi; yarı-feodal padişahlık kurumu ikincil önemdeydi. Bu durumda "sosyalist 
devrimcilerimiz"e sormak isterim: 1908 Devrimi ile, özellikle İttihat ve Terakki'nin iktidara 
tamamen el koyduğu 1913'ten sonra,  burjuva-demokratik devrim neden tamamlanmış olarak 
kabul edilmiyor? 
 
Devrimin tipi sorununa klasik yaklaşmamak gerektiğini savunan Tanyeri "klasiklik"ten 
kurtulamıyor. İktidarda burjuvazi egemense burjuva-demokratik devrim tamamlanmıştır görüşü 
bunun ifadesidir.       O, XX. Yüzyılın yeni tipte demokratik devrimleri tarih sahnesine çıkardığını 
unutanlardan ya da unutma eğiliminde olanlardandır.  
 
"Platform Taslağı", Türkiye devriminin sosyalist aşamada olduğunu kanıtlama çabası içinde, 
Ekim Devrimi'nin de "burjuva demokratik devrim tarafından çözümlenmemiş demokratik 
görevleri geçerken çözümleyen bir proleter devrimi ol"duğu (s. 33) görüşünü içerir. Doğrudur, 
Ekim Devrimi Şubat Devrimi'nin yerine getirmediği birçok demokratik görevi yerine getirdi; bu 
arada toprak sorununu da çözdü. Doğru olmayan, Ekim Devrimi örneği verilerek, 1917 Şubat 
Devrimi'nin bir demokratik devrim olduğunun, Türkiye'deki "1920 Devrimi"nin ise olmadığının 
unutulmasıdır. Ekonomik, toplumsal ve politik görevleri bakımından böylesine farklı olan iki 
devrimi politik karakterleri bakımından aynılaştırmaya çalışmak kötü niyetin değilse bilgisizliğin 
ürünüdür. Evet, her iki devrim de sınıfsal karakterleri bakımından burjuva devrimleriydiler, ama 
politik karakterleri bakımından biri demokratik olduğu halde,  diğeri değildi. Şubat-Ekim arasının 
Rusya'sı, Lenin'in deyişiyle, dünyanın en özgür ülkesiydi. Ya 1920-1922 Türkiye'si? İşçi sınıfına, 
komünistlere, emekçilere, ilerici aydın tabakaya politik özgürlük tanınmayan, komünistlerin 
komplolarla öldürüldüğü, izlendiği, tutuklandığı bir ülke.  
 
Denilebilir ki, Rusya'da iktidarı eline geçiren büyük burjuvazi proletaryaya ve diğer emekçi sınıf 
ve katmanlara özgürlük tanıma yanlısı değildi. Evet ama proleterler ve diğer emekçiler 
özgürlüklerin güvencesini burjuva yasalarda değil, kendi ellerinde bulunduruyorlardı. Politik 
özgürlükleri asıl kazanan da, koruyan da silahlı proletarya idi. Şubat Devrimi,  ekonomik ve 
toplumsal özü bakımından değil, ama devrimi gerçekleştiren asıl güç bakımından bir proleter 
devrim oldu; burjuva devrimi burjuvazi değil, proletarya gerçekleştirdi.  
 
"Bütün bunlar"dan diğerleri üzerinde de durmak sosyalist devrim tezinin materyalist bir analize, 
sağlam bir teorik temele dayanmadığını göstermek bakımından gerekli.  
 
Kapitalizmin ekonomide egemenliği devrimi kendiliğinden (isterseniz otomatikman deyiniz) 
proleter-sosyalist kılmaz.  Devrimin sınıfsal ve politik karakterinin belirlenebilmesi için 
kapitalizmin egemenliğinden başka verilere, gerekçelere gereksinme vardır. Tartışmayı bile 
gerektirmez ki, bir ülkenin ekonomisinde kapitalizmin egemenliği toplumsal sorunları, görevleri, 
sınıfsal bileşimi, devletin yapısını derinden etkiler. Ekonomide kapitalizmin egemenliğinin birçok 
ekonomik,  toplumsal ve politik sonucu vardır. Altyapıda ve politik üstyapıda burjuva egemenliği 
proletaryanın sınıf mücadelesinin sorunlarını ve görevlerini radikal değişikliklere uğratır. Ancak, 
kapitalizmin ve burjuvazinin egemenliğinden hareketle, diyalektik bir ilke olan ve üzerinde onca 
konuşulan ve yazılan somut koşulların somut analizi yapılmaksızın proletaryanın sınıf 
mücadelesinin sorunları ve görevleri belirlenemez. Mekanik materyalizme teslim olunmak, 
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ekonomizmin bir başka türüne boyun eğilmek istenmiyorsa yapılması gereken kaba gözlemlerle, 
algısal bilgi aşamasıyla yetinmek değil, toplumsal-tarihsel gerçeklerin materyalist analizinin 
gerçekleştirilmesidir. Ampirizmin bilimsel sonuçlara varmayı olanaklı kılmadığı unutulmamalı. 
"Platform Taslağı" yazarlarının, en azından "Leninist Kanat"cıların, Türkiye'nin ekonomik,  
toplumsal ve politik yapılarının analizini gerçekleştirdiklerine ilişkin herhangi bir materyal 
yayınlanmış olmadığı gibi, yayınlanmamış olsa bile materyalist analiz gerçekleştirdiklerine ilişkin 
bir bilgi de yoktur.  
 
"Platform Taslağı" yazarlarının tersini savunmadıkları ve savunamayacakları bir şey de odur ki, 
"1920 Devrimi" sonrası Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da ekonomide kapitalizmin 
egemenliğinden söz edilemez. Yazarların gerekçelerinden biri bakımından, en azından 1920'ler 
Türkiye'sinde, proleter-sosyalist devrim tezi ileri sürülemez. Peki hangi tez ileri sürülebilir? 
Toplumun ve devlet sisteminin demokratikleştirilmesini amaçlayan demokratik devrim tezi. Eğer 
bir ülkenin nesnel gerçekleri proleter-sosyalist devrimi değil de bir başka devrimi gerekli 
kılıyorsa ve sömürge bağımlılığı ve politik ilhakın diğer biçimleri söz konusu değilse, politik 
demokrasinin yokluğu koşullarında o ülkeye gerekli olan, o ülkenin gereksinmesi olan burjuva-
demokratik bir devrimdir. 
 
"Platform Taslağı" ve "Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış" başlıklarını taşıyan belgelerden anlaşılan 
odur ki, yazarlar kapitalizmin egemenliği sorununu 1960'lı yıllar bakımından tartışmaktadırlar. 
Yazarlara göre orta derecede gelişmiş kapitalizm "sosyalizm için gerekli asgari sınai temeli 
yaratmış" (s.33) olduğuna göre sorulması ve yanıtlanması gereken soru "Türkiye kapitalizmi ne 
zaman orta derecede gelişme düzeyine ulaşmıştır?" sorusudur. Aynı soru R. Tanyeri, A. Gökçe 
gibi sosyalist devrim tezini kapitalizmin orta derecede gelişmiş olmasına dayandıran "sosyalist 
devrimciler"e de yöneliktir elbet. Bu sorunun yanıtı da 1960 sonrası olmaktadır. 1920'ler, 30'lar, 
40'lar ve hatta 50'ler Türkiye'sinde egemen üretim biçiminin kapitalizm olduğu, çalışan kitlelerin 
egemen sömürülme yönteminin kapitalist yöntem olduğu savunulmuyorsa, yani 1960'lara dek 
Türkiye ve Kürdistan sosyalist devrim (demokratik devrim görevlerini geçerken yerine getirecek 
sosyalist devrim diyelim) için olgun değilse, hangi ekonomik ve politik gelişmeler sonucu, hangi 
iç ve dış etmenler sonucu olgun duruma geldiler? Sosyalist devrim tezinin başlıca teorik 
dayanaklarından olan kapitalizmin orta derecede gelişmişliği Türkiye bakımından 20'ler, 30'lar,  
40'lar ve hatta 50'lerde geçerli olmadığına göre kapitalizmin egemen üretim biçimi durumuna 
ve orta derecede gelişmişlik derecesine ulaşmadığı on yıllar boyunca Türkiye devrimi hangi 
aşamada idi? Şu iki şıktan biri kabul edilmek durumundadır: 
 

1) Devrim anti-emperyalist demokratik devrim aşamasında idi; 
2) Demokratik devrim aşaması aşılmış olmasına karşın, sosyalist devrimi savunmak için 

gerekli maddi koşullar da olmadığından herhangi bir devrimi savunmamak. Yani on 
yıllar boyunca sosyalist devrimin maddi koşullarının oluşması beklenmeliydi.  

 
Bu şıklardan ikincisi tam bir kendiliğindenliktir. Verili tarihsel koşullar içinde reformlar için 
mücadeleyi devrimci mücadelenin önüne yerleştirmektir. Öyle ya, devrim aşaması belli 
olmadığına göre her devrimin temel sorunu olan devlet iktidarı sorununun ortaya konuluşu ve 
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politik strateji ve taktik sorunların çözümü olanaksızdır, vb. Yapılan, büyük bir sabırla, burjuva 
reformlar için mücadele içinde gelecek büyük günler için bekleyiş olmak zorundadır.  
 
"LK" ve "TKİH Yöneticisi" dahil, Türkiye'de sosyalist devrim aşamasında olunduğunu kapitalizmin 
egemenliğine ve orta derecede gelişmişliğine bağlayan herkes bu koşullar oluşuncaya kadar 
devrimin sınıfsal ve politik karakterinin, ne olduğu,  sorusuna yanıt vermelidir. 
 
Devlet, özel ve emperyalist tekellerin egemenliği ve devletin ekonomide tayin edici rol 
oynaması devrimin karakterinin ve görevlerinin belirlenmesinde son derece önemli etmenlerdir. 
Ancak, sorunu özet olarak koymak gerekirse, tekelci egemenlik ülke devriminin sosyalist 
aşamada olduğunu tespit etmek için yetersizdir. Aksi takdirde devrim aşamaları sorununun 
çözümü son derece basit olurdu. Tekelci egemenlik, kaçınılmaz olarak, toplumsal sınıflar 
arasındaki karşılıklı ilişkileri ve çelişkileri derinden etkiler, bunlarda köklü değişikliklere neden 
olur. Karşılıklı ilişkilerde ve çelişkilerde ne tür ve derecede değişiklikler olduğu somut olarak 
araştırılıp incelenmeksizin ekonomide ve politikada tekelci egemenlik olgusundan hareket 
ederek devrim aşamasının belirlenmesi sorununda sonuca varılamaz. "LK" ve "TKİH Yöneticisi" 
ve diğer birçok sosyalist devrim tezi savunucusunun yaptığı budur. Komünist ve devrimci 
saflarda kabul edilmesi gereken politik çevre ve kişilerin hemen hiçbiri de devrim aşamaları 
sorununa sınıflar arası ilişkiler, proletarya açısından devrim de müttefikleri sorunu bakımından 
yaklaşmamaktadır.  
 
Proletarya, verili toplumsal sorunların çözümü ve görevlerinin gerçekleştirilmesi bakımından 
toplumun hangi sınıf ve katmanları ile hangi tür ittifaklara girer? Kiminle, neye karşı, nereye 
kadar birlikte savaşır, vb. sorular açık seçik sorulmaz ve yanıt verilmez. Bu bilinçli olarak yapılır. 
Bilinçli olarak yapılır; çünkü onca eleştiriye ve uyarıya kulak asılmaz. Bilinçli olarak yapılır; çünkü 
Türkiye'de ve Kürdistan'da devrimde küçük-burjuva etkeni ve Kürt ulusal hareketi etkeni 
yadsınamaz. Bunlar yadsınamadığından da proleter-sosyalist devrimi burjuva olan bu toplumsal 
güçlerle birlikte gerçekleştirme tezi ortaya atılır. Ve, Ekim Devrimi örneği ile, özel politik 
koşulların doğurduğu bu özel durum ile, sosyalist devrim tezi tarihsel olarak desteklenmeye 
çalışılır. "Sosyalist devrimcilerimiz"in küçük-burjuvazi ile proleter sosyalist devrimi, proletarya 
diktatörlüğünü gerçekleştirmenin (!) gerekçeleri de hazırdır: Bu devrim saf bir proleter devrim 
olmayacaktır (sanki saf bir devrim olabilirmiş gibi); çünkü geçerken burjuva demokratik devrimin 
geri kalan demokratik görevlerini de yerine getirecektir. Yani, küçük-burjuvazi sosyalist devrimin 
demokratik görevlerinin gerçekleştirilmesine katılacaktır; dolayısıyla proletarya diktatörlüğü 
uğruna mücadelede onunla bu anlamda irade ve eylem birliği olanaklıdır. Strateji sorunları 
analiz edilirken "irade ve eylem birliği" sorunu genişçe ele alınacaktır. Burada şunu belirtmekle 
yetinmek isterim: Mülk sahibi ve burjuva bir sınıf olarak küçük-burjuvazi, proletarya 
diktatörlüğü uğruna, işçi sınıfının egemen sınıf olarak örgütlenmesi uğruna mücadele etmez. 
Onun sınıfsal çıkarları o an için proletaryayı desteklemeyi gerektirebilir (örneğin, toprak,  barış 
ve ekmek sorunu nedeniyle Ekim Devrimi'nin desteklenmesi); ama bu, proletarya 
diktatörlüğünün kurulması sorununda, genel olarak sosyalizm sorunlarında iki sınıf arasında 
irade birliği olduğu anlamına gelmez. Ekim Devrimi sırasında küçük-burjuvazinin (hatta zengin 
köylülüğün) Bolşevikleri desteklemesi gibi özel bir durum teorileştirilemez; Marksist-Leninist 
sosyalist devrim teorisine eklenemez. Bu özel durumdan,  bu istisnai deneyden öğrenilecek 
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şeyler, çıkarılacak dersler vardır; ama onu teori düzeyine çıkarmak için Türkiye devrimine ilişkin 
ileri sürülen sosyalist devrim tezine tarihsel,  dayanak bulmaya çalışma girişiminden başka 
"mantıklı" neden yoktur.  
 
"Bütün bunlar"dan bir diğeri de "nicel ve nitel olarak güçlü bir proletarya"nın varlığıdır. 
Toplumsal sorunlar ve görevler ve sınıflar arası ilişkiler çerçevesinde tartışılmadığı sürece 
devrimin sınıfsal ve politik karakterinin belirlenmesinde nicel ve nitel olarak güçlü bir 
proletaryanın varlığı sorununu tartışmak sorun çözücü olmaz. Tersine, sorunu daha da 
karmaşıklaştırır, kafa karışıklığı yaratır veya var olan kafa karışıklığını artırır.  
 
Bu durum kendini gerek sunulan materyallerde gerekse sözlü tartışmalarda çarpıcı bir biçimde 
göstermektedir. Sosyalist devrim tezi savunucularının savunma gerekçelerinden birinin 
Proletarya şu şu görevleri tek başına neden gerçekleştirmesin?" türünden Marksist-Leninist 
politika biliminin yanından bile geçmeyen sorular olması rastlantı değildir. (Bu, aynı zamanda, 
küçük-burjuvazi ile ittifakı yadsıma hazırlığı da olabilir tabii. ) 
 
Sosyalist devrim tezi savunucuları, tarihsel gelişim çizgisi bakımından sonuna dek tek devrimci 
sınıf olan proletaryayı bir tür fetiş durumuna getirmeye yönelik politikaları ile proletaryaya, 
proletaryanın kapitalist sınıfa karşı mücadelesine ve genel olarak devrim ve komünizm 
mücadelesine zarar veriyorlar. Uğraşılacak bunca fetiş varken bir de proletaryayı savunma adına 
"proletarya fetişizmi" yaratılmasın.  Proletaryanın fetiş durumuna getirilmeye değil, açık seçik 
teoriye, programa, stratejiye ve taktiklere gereksinmesi vardır. Bunları da ancak ve ancak somut 
tarihsel koşulları ve özel olarak sınıflar arası ilişkileri Marksizm-Leninizm bilimine göre analiz 
etme yeteneğinde olanlar sağlayabilir. Daha az proletarya çığırtkanlığı, ama sınıfa daha fazla 
teorik, politik, örgütsel yardım! 
 
Bir ülkede proletarya nüfusun önemli bir bölümünü oluşturabilir. Yanı sıra, politik bilinci, 
deneyimi ve örgütlenmesi ileri olabilir. Bu tür etmenler proletaryanın toplumda ve devrimde 
oynamaya aday olduğu motor rolü oynaması bakımından, devrimde hegemonyasını 
gerçekleştirmek bakımından büyük avantajlar sağlar. Ne var ki, toplumsal sorunlar ve görevlerin 
karakterleri ve bu sorunların çözümü ve görevlerin gerçekleştirilmesine katılacak toplumsal 
güçlerin sınıfsal ve politik karakterleri hesaba katılmaksızın, politik program ve strateji 
sorunlarına proletaryanın müttefikleri bakımından yaklaşılmaksızın "büyük avantajlar" olumlu 
büyük sonuçlara yol açamaz. Proletarya ne denli güçlü olursa olsun, kapitalist burjuvaziye ve 
devlete karşı mücadelesinde birlikte olacağı, şu ya da bu sorunlarda irade birliğine sahip olduğu, 
toplumsal güçlere gereksinme duyar. Proletaryanın dolaysız yedekleri sorunu devrimin temel 
sorunlarından biridir ve "proletarya güçlüdür" sözde proletarya yanlısı gerekçeye dayanarak bu 
temel sorunun üzerinden atlanamaz; bu temel sorun ki, proletaryanın önündeki devrimin 
karakterini belirler.  
 
Temel çelişki sorununa gelince. Evet, üretim süreci bakımından toplumun temel çelişkisi ücretli 
emek ile sermaye arasındaki çelişkidir. Bu çelişki sınıfsal düzeyde kendini proletarya ile kapitalist 
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burjuvazi arasındaki çelişki olarak gösterir.1  Bir toplumun üretim süreci bakımından temel 
çelişkisi,  çözülmesi (veya aşılması) durumunda egemen üretim ilişkilerinin karakter 
değiştirmesine yol açacak çelişkidir.  Verili egemen üretim biçimi yerine yeni bir egemen üretim 
biçiminin, yeni üretim ilişkilerinin geçmesi eski üretim sürecinin temel çelişkisinin yerini yeni 
üretim sürecinin temel çelişkisine bırakmasıdır. Altyapıdaki, temeldeki bu köklü değişiklik 
kendini toplumsal-sınıfsal yapıda ve genel olarak üstyapıda köklü değişiklikler olarak gösterir.   
 
Ancak, yalnızca (veya asıl olarak) temel çelişkiden hareketle devrimin karakteri belirlenemez.  
Açıklandığı üzere, devrimin karakterinin belirlenmesi karmaşık bir iştir. Ve burada anahtar rolü 
toplumsal sınıflar ve katmanlar arasındaki karşılıklı ilişkiler oynar. Sorunlar, görevler, sınıfların ve 
toplumsal katmanların tutumları, devletin sınıfsal ve politik karakteri gibi birçok sorun 
incelenmek zorundadır.  
 
Temel çelişkiden hareket ederek devrim aşaması belirleyenler yalnızca "Platform Taslağı" 
yazarları değildir. Bu işi onlardan önce yapanlar vardır. R. Tanyeri ve "Yeni Toplumcular" da, 
temel çelişki emek-sermaye çelişkisi ise devrim sosyalist aşamadadır görüşünde olanlar 
arasındadırlar. Tanyeri şöyle yazar: 
 
"...  Bir ülkede devrim stratejisi belirlenirken, Marksistlerin temel çıkış noktası, o ülkedeki 
egemen üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki çelişkidir. Üretici güçlerle üretim ilişkileri 
arasındaki çelişki, bizi toplumun temel çelişkisini tespit etmeye götürür. İşte, devrim bu temel 
çelişkiyi çözecektir.  ... "("Yeni İleri", 23/9, s. 51-52, abç) 
 
"...  Toplumun temel çelişkisi proletarya burjuvazi çelişmesidir ve bu çelişme sosyalist nitelikte 
bir toplumsal politik devrimle çözülecektir. Bu klasik bir sosyalist devrim değil, burjuva devrimin 
başaramadığı, genel olarak çağımızda başarma gücünde olmayan, demokratik görevleri de 
çözecek bir sosyalist devrim olacaktır.  ... "(agd, s. 53. abç) 
 
"Yeni Toplum"cu yazarlardan A. Gökçe ve K. Harun'dan okuyalım: 
 
"... Kapitalist sistemde toplumsal ilişkiler sömürüye dayandığına göre, bu ilişkilerde köklü bir 
değişiklik demokratik devrimle değil, sosyalist devrimledir. "(Yeni Toplum, s. 1,  s. 25) 
 
Onlar bir önceki sayfada da toplumda kapitalist sistemin yasaları egemense devrim sosyalisttir 
görüşünün savunusunu yapmaktadırlar.  
 
Gökçe ve Harun'un tezini temel çelişki emek-sermaye çelişkisi ise devrim sosyalist aşamadadır 
diye özetlemek yerindedir.  
 
Geçerken toplumsal çelişkilerin ekonomik çelişkilerden ibaret olmadığını eklemek isterim.  

                                                           
1 Bu satırların yazarı, uzun yıllar (1979 yılına dek) Maocu revizyonizmin etkisi altında bulundu. Maocu 

revizyonizmin güçlü etkisi altında devrim aşamasının sınıfsal ve politik karakterine göre temel çelişki tespit etme 

gibi ağır bir yöntem hatası işledi. Yeni-sömürge de olsa kapitalist bir ülkede temel çelişkinin ücretli emek ile 

sermaye arasında olduğunu kabul etmedi. 1984 yazında ve güzünde yanılgısını sorguladı ve esas olarak aştı. 
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Egemen üretim biçimi ile devrimin karakteri arasında, eş deyişle üretim sürecinin temel 
ekonomik çelişkisi ile devrimin karakteri arasında dolaysız neden-sonuç ilişkisi yoktur,  Böylesi 
bir ilişki kurmak kaba materyalizmin ve ekonomizmin ürünü olabilir. Zaten devrimci saflardaki 
bütün sosyalist-devrim tezi savunucularının tezleri kaba materyalist ve ekonomist niteliktedir. 
Çelişkiler alanı söz konusu olduğunda kaba materyalizm ve ekonomizm kendini şöyle ifade eder: 
Temel çelişki emek-sermaye çelişkisi ise devrim aşaması proleter-sosyalist niteliktedir. 
 
Devrimin karakterini belirleyen toplumun temel ekonomik çelişkileri olsaydı, kapitalist üretim 
ilişkilerinin egemen olduğu bir toplumda, üretim sürecinin temel çelişkisinin ücretli emek-
sermaye çelişkisi olduğu bir toplumda politik üstyapı (devlet) feodal/yarı-feodal olmasına karşın 
sosyalist devrim geçerli olurdu. Türkiye'de sosyalist devrim savunucuları günümüz dünyasının 
Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde temel ekonomik çelişkinin emek-
sermaye çelişkisi olduğuna itiraz etmezler sanırım. "Ama, biz,  politik üstyapı feodal/yarı-feodal 
olduğu takdirde sosyalist devrimi savunmuyoruz" itirazında bulunulabilir. Haklı ve yerinde bir 
itiraz olabilir bu. Ve bu itiraz, aynı zamanda, gösterir ki, temel çelişki ile devrim aşaması arasında 
dolaysız neden-sonuç ilişkisi yoktur; işin içine birçok başka etmen karışmaktadır.  
 
İyi bilinen bir örneği ele alalım. 1905-1917 yılları arasında da Rusya'da temel ekonomik çelişki 
emek-sermaye çelişkisiydi. Çarlık Rusya'sı kapitalist bakımdan orta derecede gelişmiş bir 
ülkeydi. Çalışan nüfusun sömürülmesi asıl olarak kapitalist nitelikteydi. Rus toplumu burjuva bir 
toplumdu; ama devrim henüz burjuva-demokratik aşamadaydı. Bolşevikler, temel çelişkinin 
emek-sermaye çelişkisi olmasından Rus devriminin karakterinin sosyalist olduğu sonucuna 
varmadılar. Çünkü yıkılması gereken politik üstyapı burjuva değil, burjuva cumhuriyeti ya da 
başka bir tür burjuva politik egemenliği değil, Çarlık otokrasisiydi. Devrimin temel sorunu olan 
iktidar sorununun proleter çözümü değil, burjuva çözümü idi söz konusu olan. Şubat Devrimini 
asıl gerçekleştiren proletarya olduğu halde devlet iktidarı sorununun çözümü, diğer sorunlar, 
görevler ve toplumun sınıf ve katmanlarıyla temel ilişkileri bakımından burjuva karakterde 
olmak zorundaydı.  
 
Toplumun temel çelişkisinin çözümüne, aşılmasına yol açmayan bir devrim asıl olarak politik bir 
devrimdir, bir üstyapı devrimidir, toplumsal devrim değil. Kuşkusuz ki, her politik devrim şu ya 
da bu derecede toplumsal değişikliklere (örneğin, feodallerin tasfiyesi gibi) neden olur. Ancak 
burada tartışma konusu olan toplum yapısının nitelik değişimidir. Temel çelişkinin emek-
sermaye çelişkisi olduğu bir toplumda politik bir devrim gerçekleşebilir ve temel çelişki hâlâ 
emek-sermaye çelişkisi olmaya devam eder. Bu çelişkinin üretim sürecinin temel çelişkisi 
olmaktan çıkması için politik devrimin toplumsal devrimle tamamlanması gerekir. Bu da 
proletarya-kapitalist burjuvazi çelişkisinin aşılması demektir. 
 
Temel çelişki emek-sermaye çelişkisi olduğu halde burjuva devriminin gerçekleşebileceğine iki 
tarihsel örnek daha verilebilir. 1789 büyük burjuva devriminden sonra Fransa'da iki burjuva 
devrimi daha gerçekleşti: 1830 ve 1870 devrimleri.  Almanya'da 1918 Devrimi, Rosa Luxemburg 
ve Kari Liebknecht'in uğruna savaşırken şehit edildikleri devrim, bir burjuva devrimiydi. Bu 
tarihsel örneklerden de anlaşılır ki, bir ülkede demokratik devrim aşaması aşılmış ve temel 
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ekonomik çelişki emek-sermaye çelişkisi olsa bile yeni burjuva devrimleri yer alabilir. Bir ülkede 
burjuva-demokratik devrim bir kez gerçekleşir diye bir kural da yoktur.  
 
Burjuva toplumunun temel ekonomik çelişkisi ücretli emek ile sermaye arasındaki çelişkidir. 
Burjuva toplumun yerini bir geçiş toplumu olarak sosyalist toplumun alması için bu temel çelişki 
aşılmalıdır. Türkiye toplumu da asıl olarak bir burjuva toplumudur. Altyapıda ve üstyapıda güçlü 
feodal kalıntıları bağrında taşıyan bir burjuva toplumu. Bu toplumun ekonomik ve politik 
yaşamı, iç dinamikler, iç etmenler bakımından temel olarak ücretli emek-sermaye çelişkisi, 
sınıfsal düzeyde de proletarya-kapitalist burjuvazi (tekelci artı tekelci olmayan) çelişkisi 
tarafından belirlenir. Başka sözcüklerle ifade edersek,  proletarya ile kapitalist burjuvazi 
mücadelesi belirleyici sınıf mücadelesidir. Ne var ki, "sosyalist devrimcilerimiz"in kaba 
materyalist ve ekonomist mantıklarının tersine bu olgu Türkiye devrimini otomatikman sosyalist 
nitelikte kılmaz. Türkiye ve Kuzey Kürdistan toplumu ekonomik, toplumsal ve politik bakımdan 
son derece karmaşık bir toplumdur. 
 
Devrimin karakterini tespit edebilmek için tarihsel sorunlar ve görevler tarafından belirlenen 
toplumsal sınıflar ve katmanlar arasındaki karşılıklı ilişkiler belirleyici rol oynarlar.  Açıklandığı 
üzere devrimde proletaryanın müttefikleri, yani dolaysız yedekleri devrimin karakterini belirler. 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan toplumunun bugünkü gerçekleri başka kitapçık ve yazılarda (Bak: 
"Türkiye Proletaryasının Sosyalist ve Demokratik Platformu", "Küçük-Burjuvazi ile Sosyalist 
Devrim Görüşü Revizyonist Niteliktedir", "İ. Kaypakkaya'nın Kesintisiz Devrim Ve Sosyalizm 
Anlayışının Eleştirisi") da açıklandığı ve ileriki sayfalarda da sosyalist devrim tezini eleştiri 
temelinde açıklanacağı gibi, demokratik görevleri ön plana çıkarır.  Bugün önde gelen sorun 
demokratik bir devlet ve demokratik bir toplum yapısı kurmaktır. Proletarya, yarı-proletarya, 
küçük-burjuvazi, Kürt ulusu, ulusal azınlıklar ve demokratikleşmeden çıkarları olan diğer bazı 
toplumsal güçler bakımından tatmin edilmesi gereken gereksinme burjuva anlamda politik 
demokrasi gereksinmesidir. Bugünün görevleri demokratik görevleri ön plana çıkardığı sürece 
burjuva kategorilerle ve hareketlerle (küçük-burjuvazi burjuva bir kategoridir, Kürt ulusal 
hareketi de burjuva bir harekettir) bütün bir devrim aşaması boyunca sürecek ittifak ("stratejik 
ittifak") istenen bir şeydir. Böylesi bir ittifak yürürlükte kaldığı sürece de (bunu belirleyecek olan 
da sınıfların, politik grupların, partilerin,  kişilerin, vb. iradeleri değildir) devrim burjuva-
demokratik karakterini koruyacaktır.  
 
Temel çelişki, çözülmesi durucunda egemen üretim ilişkilerinin (temelin) nitelik değiştirmesine 
götürecek çelişkidir. Egemen üretim ilişkileri kapitalist olup politik üstyapı feodal/yarı-feodal 
olursa, bu durumda,  devrim, kaçınılmaz olarak, öncelikle politik bir nitelik taşır. Orada baş 
sorun feodal/yarı- feodal politik sistemin yıkılması, yerine üretim ilişkilerine uygun düşen politik 
sistemin kurulmasıdır. (Demokratik bir toplum ve devlet sistemi kurmayı amaçlayan bir devrim 
hızla sosyalist bir devrime dönüşebilir kuşkusuz - Rusya ve Arnavutluk örnekleri.) 
 
Bugün Türkiye'de egemen olan üretim ilişkileri, emperyalizme bağımlı olsun olmasın, kapitalist 
üretim ilişkileridir. Bu ilişkiler sınıfsal düzeyde komprador (işbirlikçi) tekelci burjuvazi ve tekelci 
olmayan kapitalist burjuvazi tarafından temsil edilirler. Toplumun burjuva karakterinin 
değişmesi için, yerini sosyalist topluma bırakması için aşılması gereken çelişki işte bu çelişkidir, 
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yani üretim sürecinde emek-sermaye, sınıfsal düzeyde proletarya-burjuvazi çelişkisidir. Üretim 
ilişkileri alanında yarı-feodal üretim ilişkilerinin, özellikle Kuzey Kürdistan'da, hâlâ önemli bir etki 
alanına sahip olduğu bir gerçek. Ancak kapitalist tarım işletmeciliği ile karşılaştırıldığında yarı-
feodal tarım işletmeciliği ikincil durumdadır. Özetle, sanayide ve tarımda, kentte ve kırda 
kapitalist üretim ilişkileri egemendir. Başka türlü söylemek gerekirse kentte ve kırda nüfusun 
egemen sömürülme yöntemi kapitalist niteliktedir. Kentte ve kırda küçük işletmeciliğin 
yaygınlığı, ekonomik olarak aktif nüfus içinde geçimini emek-gücüyle sağlayanların görece 
çoğunluğunun küçük-burjuva kategorisinde olması çalışan nüfusun egemen sömürülme 
yönteminin kapitalist olduğu gerçeğini değiştirmez.  
 
Türkiye'de politik devrimin görevi, temele uygun düşmeyen politik üstyapının yıkılıp altyapı ve 
üstyapı arasında uyumun sağlanması değildir. Çünkü politik üstyapı ekonomik altyapıya 
uygundur. Hem ekonomik yapıda hem politik üstyapıda kapitalist egemenlik vardır. Türkiye'deki 
devrim yalnızca ekonomik yapıdaki feodal kalıntıları (yarı-feodal üretim ilişkilerini),  politik 
üstyapıda ise yarı-feodal büyük toprak sahiplerinin politik gücünü hedef almayacaktır. Burada 
politik üstyapıyı altyapıya uygun duruma getirmek sorunu yoktur; ama emperyalizme bağımlılık 
ilişkileri içinde varlığını sürdüren üretim ilişkilerinin ve politik üstyapının yıkılması sorunu vardır. 
Ekonomide işbirlikçi tekelci kapitalistlerin, büyük kapitalist ve yarı-feodal toprak sahiplerinin 
güçleri yıkılacaktır. Orta ve küçük kapitalist burjuvazi mülksüzleştirilmeyecektir. Politik üstyapıda 
da aynı güçlerin, başta belirleyici güç olan tekelci kapitalistlerin, egemenliklerine son 
verilecektir. 
 
"Platform Taslağı"na göre, orta burjuvazi küçük-burjuvaziyi kazanarak devrimi durdurmaya 
çalışacaktır. (s. 35) Bu tespit doğrudur; ama devrimin burjuva-demokratik karakterde bir devrim 
olduğunun kabul edilmesi koşuluyla. Devrim proleter-sosyalist olur da orta burjuvazi, yani 
sosyalist devrimin devirmesi gereken kapitalist sınıfın bir bölümü, sosyalist devrim aşamasında 
tarafsızlaştırılması gereken küçük-burjuvaziyi kazanarak devrimi durdurabilecek güç ve 
yetenekte ise (Taslağın devrim teorisi çerçevesi içinde kalarak tartışıyorum) demek ki, ülke 
henüz sosyalist devrim için olgunlaşmamıştır.  "Platform Taslağı"nın devrim teorisine göre, 
kentin ve kırın küçük-burjuva kitleleri proleter-sosyalist devrimin yedek gücüdür. Yani, küçük-
burjuvazi, proleter-sosyalist devrimi sonuna dek götürebilecek toplumsal güçlerden biridir. 
Diğer şeylerin yanı sıra sosyalist devrim tezi savunucularının unuttukları odur ki, eğer proleter-
sosyalist devrimin kaderi küçük-burjuvazinin orta burjuvazi tarafından kazanılıp 
kazanılmamasına,  yani proletaryanın yedek gücü olarak kalıp kalmayacağına bağlanmışsa 
tarihsel koşullar proleter-sosyalist devrim için olgunlaşmamış demektir.  
 
Sosyalist devrimi kentin ve kırın proleter kitleleri ile kentin ve kırın yarı-proleter kitleleri 
gerçekleştirir. Başka bazı toplumsal grupların, kişilerin, vb. sosyalist devrime katılmaması 
devrimin kaderini değiştirmez. Hızlandırıcı ve geciktirici etkenler söz konusu olabilir; ama başka 
güçlerin katılmaması sosyalist devrimi durduracak denli bir etki yaratamaz. Devrimde 
tarafsızlaştırılması gereken güçler tarafsızlaştırılmışsa sosyalist devrim tehlikeye düşmez. 
(Burada genel olarak elverişli iç ve dış koşullar varsayılıyor.) "Platform Taslağı"na göre ise küçük-
burjuvazi olmaksızın sosyalist devrim olmaz. İşte size revizyonist nitelikte bir sosyalist devrim 
tezi! Küçük-burjuvazi katılmaksızın gerçekleşmeyecek devrim burjuva sınıfsal ve demokratik 
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politik nitelikteki devrimdir, burjuva-demokratik devrimdir. Emperyalizm çağında yarı-
sömürge/yeni-sömürge, vb. bağımlılık ilişkileri içindeki ülkelerde anti-emperyalist demokratik 
devrimdir. Devrim stratejisi sorunları ele alınırken bu soruna dönülecek ve üzerinde kapsamlı 
olarak durulacaktır.  
 
"Platform Taslağı"na göre, "Kürt ulusal hareketi devrimin yedek gücüdür" (s. 35. ) Kürt ulusal 
hareketi ulusal-demokratik bir harekettir, burjuva bir harekettir, sosyalist bir hareket değil. Kürt 
proletaryasının politik hegemonyası altında bulunsun bulunmasın, onun burjuva karakteri 
değişmez. "Platform Taslağı" yazarları Kürt ulusal hareketinin olası önderliği konusunda 
herhangi bir şey yazmıyorlar; ama ulusal hareketin demokratik bir burjuva hareketi olduğuna 
itiraz etmezler sanırım. Varsayalım ki, Kürt ulusal hareketinde hegemonya Kürt küçük-
burjuvazisinin (yazarlara göre sosyalist devrimde proletaryanın yedek gücü olan bir sınıfın) 
elinden Kürt kapitalistlerinin (küçük ve orta kapitalistler) eline geçti. Bu durumda da sosyalist 
devrim durur mu? Bu soruya Kürt ulusal hareketinin devrimde son derece önemli bir rol 
oynamaya aday olduğu göz önünde tutularak yanıt verilmelidir. Kaldı ki, Kürt ulusal hareketinde 
hegemonyanın Kürt küçük-burjuvazisinin elinde bulunacağına ilişkin bir güvence de olamaz. 
Öyle olsa bile Kürt ulusal hareketinin eğilimi sosyalist bir devlet değil, ulusal bir devlet 
kurmaktır. Diğer yandan, ulusal harekette yarı-feodal unsurlar da hegemonya kurabilirler. 
Anlaşılması gerekir ki, Kürt ulusal hareketi sosyalist devrimde proletaryanın müttefiki değildir. 
 
Görüldüğü gibi, "Platform Taslağı", sosyalist devrimin kaderini burjuva kategorilerin eline terk 
ediyor. Küçük-burjuva demokrasisi ve Kürt ulusal hareketi olmaksızın sosyalist devrim başarıya 
ulaşamaz tezi, tartışma konusu yapılan devrimin proleter-sosyalist değil, burjuva-demokratik 
nitelikte bir devrim olduğunu gösterir. Proletarya, burjuva kategorilerle demokratik devrim 
aşaması boyunca geçerli olan ittifaklar kurar,  sosyalist devrim aşaması boyunca geçerli olan 
ittifaklar değil. Anlaşılıyor ki, yazarlar sınıfsal bileşimi bakımından burjuva-demokratik olan bir 
devrimi proleter-sosyalist bir devrim olarak kabul etmemizi istiyorlar. Ne var ki, Marksist-
Leninist devrim teorisine, özel olarak proletarya diktatörlüğü teorisine aykırı olduğundan kabul 
edilemez bu. Komünist harekete gerekli olan,  komünistlerin, "Platform Taslağı" yazarlarının 
tezleri doğrultusunda görüş değiştirmeleri değil, yazarların kafa değiştirmeleri ya da kafa 
karışıklığından kurtulmalarıdır.  
 
Herhangi bir devrimin karakterinin belirlenmesinde Marksist-Leninist devrim teorisinden 
uzaklaşanlar yalnızca "LK" ve "TKİH Yöneticisi" ve onların izleyicileri değildir. 12 Eylül faşist 
askeri darbesinden sonra ortaya atılan onca “orijinal” tezden biri de herhangi bir devrimin 
karakterinin tespit edilmesinde hegemonyayı elinde bulunduran toplumsal gücün kim 
olduğunun belirleyici olduğu tezidir. Bu tezin şampiyonları da R. Tanyeri ve şimdiki "Yeni 
Toplum" yazarlarından A. Gökçe'dir. Tanyeri ve Gökçe'nin 1983 yılı Nisan’ında birlikte yazdıkları 
bir yazıda şunları okuyoruz: 
 
"... Eğer proletarya demokratik harekette ideolojik ve fiili önderliği ele geçirmişse, kapitalist 
burjuvaziyi hedefleyecek ve kendi sosyalist devrimini yapacaktır. Bu durumda da demokratik 
devrimden değil, demokratik devrim görevlerini yerine getiren sosyalist devrimden söz edilir.  ... 
"("Görevlerimiz Üzerine", s. 17, abç) 
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Tanyeri ve Gökçe'ye göre, proletarya demokratik harekette hegemonyayı elinde 
bulunduruyorsa devrimin karakteri proleter-sosyalist olur. Bu teze, göre, demokratik harekette 
küçük-burjuvazi hegemonya sahibiyse, doğallıkla, devrimin karakteri demokratik olur. 
Tartışılması gereken bu ikincisi değil, birincisidir; proletaryanın önderliğinin bir hareketi 
proleter-sosyalist kıldığı tezidir. Sanırım, bir ulusal harekete, örneğin- Kürt ulusal hareketine 
proletarya önderlik ettiğinde bu hareketin "proleter-sosyalist ulusal hareket" olduğu yadsınmaz. 
Öyle ya, burada da ulusal-demokratik bir hareket vardır ve önderliği de proletaryanın elindedir. 
Bu durumda proletarya ulusal bir devrim değil, sosyalist bir devrim yapar. Böylece gereksiz 
işlerle uğraşmaz! 
 
Böylece Marksist-Leninist devrim teorisinin bir başka noktadan revizyonist tahrifi ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Bu, önderliği yapan sınıfın devrimin karakterini belirlediği tezidir. Demokratik 
harekette önderliğe göre devrim aşaması tespitidir.  Önder kim olabilir? İşte bu soruya göre 
devrim aşaması belirlenmesi isteniyor. Devrimin sorunları, görevleri ve devrimi sonuna dek 
götürebilecek toplumsal güçlerin sınıfsal bileşimi gibi devrimin karakterinin belirlenmesinde can 
alıcı önemdeki sorunlar, sonuncusu gibi anahtar bir sorun "yeni" bir şey bulmuş olmanın verdiği 
kör bir düşünsel cesaret ve bir kalem darbesiyle bir yana savruluyor. Tanyeri ve Gökçe, 12 Eylül 
darbesini izleyen azgın gericilik ve yenilgi yılları koşullarında "yeni” diye eskiye sarılanların 
kaderini paylaşmaktan kurtulamıyor. Hem zaten, bu yazarlar, revizyonist "ideolojik örgüt" 
teorisi gibi orijinallikler (!) üreten şahsiyetler içinde yer alma bahtına ermiş insanlardır. Ne mutlu 
onlara... 
 
Peki sorun neden demokratik harekette önderlik sorunu olarak konuluyor? Neden devrimci 
politik mücadelede önderlik sorunu olarak konulmuyor? Burjuva-demokratik devrim aşamasını 
geride bırakmış bir ülkede (yazarlara göre, örneğin Türkiye'de) demokratik hareket genel olarak 
devrimci değil, reformisttir. Bu durumda nasıl oluyor da burjuva-reformist bir hareket devrim 
olarak, proletarya önderliği de varsa proleter-sosyalist bir devrim olarak nitelenebiliyor? Sağa 
sola sallanmadan bu soruya yanıt verilebilir mi? Tabii Marksizm-Leninizm’e bağlı kalınmak 
koşuluyla. "Eğer proletarya demokratik harekette ideolojik ve fiili önderliği ele geçirmişse, 
kapitalist burjuvaziyi hedefleyecek ve kendi sosyalist devrimini yapacaktır. " Düşün fukaralığına, 
zavallılığına iyi bir örnek olmaktan başka ne işe yarar şu cümle? 
 
Yazarlar (ve yalnızca bunlar değil, "LK" ve "TKİH Yöneticisi" de), bütün iddialarına rağmen 
Türkiye'de demokratik devrimin gerçekleşebileceği görüşünden tamamen/henüz kurtulabilmiş 
değillerdir. Yoksa, devrimin karakteri sorununu,  demokratik hareketin önderliği sorunu 
çerçevesinde tartışmazlardı.  
 
Eskiden proletarya ile köylülüğün diktatörlüğünde, demokratik diktatörlükte proletarya önder 
ise onun proletarya diktatörlüğünün politik bir biçimi olduğu savunulurdu. (Bazıları hâlâ 
savunuyor.) Hem de devrimin ekonomik ve toplumsal özü bakımından burjuva karakterde 
olduğu tespit edilmesine, devrimin burjuva-demokratik olduğu savunulmasına karşın. Ekonomik 
ve toplumsal özü bakımından burjuva, ama yine de proletarya diktatörlüğünün kurulmasıyla 
sonuçlanacak bir devrim! Proletaryanın küçük-burjuvazi ile hatta kapitalist burjuvazinin bir 
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bölümü ile paylaşacağı proletarya diktatörlüğü!  Şimdi ise, proletarya önderliği varsa devrimin 
sosyalist karakterde, yani ekonomik ve toplumsal özü bakımından da proleter-sosyalist devrim 
olacağı görüşüne geçildi. Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünist hareketi proletaryanın sınıf 
mücadelesinin temel sorunlarına ilişkin olarak görüşler arasında çok gezindi; ama artık 
göçebelikten kurtulmanın zamanıdır.  Göçebelik insan toplumunun ilkel bir aşamasıydı, artık 
bırakalım komünist hareketin tarihsel gelişiminde de geçmiş zamanda kalsın.  
 
Demokratik harekette proletarya önderliğine ilişkin olarak iki tarihsel örneği alalım: 1905 ve 
1917 Rus burjuva-demokratik devrimleri. Her iki devrimde de önder güç proletarya idi. Hatta 
Çarlık otokrasisini yıkan asıl güç kent proletaryası idi. Bu anlamda olmak üzere Şubat Devrimi bir 
proletarya devrimi oldu. Her iki devrim de Bolşevikler tarafından neden proleter-sosyalist 
devrimler olarak nitelenmediler? Proletarya diktatörlüğünün kurulmasıyla sonuçlanmadıkları 
için mi? Bir devrimin proleter-sosyalist karakterde olması için proletarya diktatörlüğü ile 
taçlanması anlamında başarıya ulaşması mı gerekir? Yenilgiye uğrayan sosyalist devrim olmaz 
mı? Yenilgiye uğrayan demokratik, zafere ulaşan sosyalist devrim olmasın sakın? "Rus 
demokratik devrimlerinde ideolojik önderlik kısmen gerçekleşmişti" diye itiraz edilebilir. Bu 
durumda ideolojik önderlik unsuru bakımından kısmi, fiili önderlik bakımından bütünsel bir 
proleter-sosyalist devrimi tezine ulaşmak olanaklı. Bu tezi geliştirme ve ayrıntılı tartışma işini 
orijinalite peşinde koşanlara, kötü anlamda akademizm düşkünlerine bırakmayı seve seve 
kabullenirim.  
 
R. Tanyeri Yalaz'la yaptığı röportajın eleştirisi olan "Bir Röportaj Ve Düşündürdükleri" başlıklı 
yazıda ("Yeni İleri", 23/9, Ekim '86), Yalaz'ın görüşlerini eleştirme çabası içinde, ne yazık ki, bir 
kez daha teorik ve politik olarak saçmalamaktan kurtulamıyor. O, 12 Eylül öncesi devrimci 
hareketliliğe damgasını vuran sınıfın proletarya olduğu biçimindeki görüşüm ile Türkiye 
devrimini hâlâ burjuva-demokratik olarak değerlendirmem arasında çelişki buluyor ve bu 
"çelişki" üzerinde yoğunlaşıyor. Zayıf nokta bulduğunu sanıyor ki, sık sık yaptığı gibi, yine fena 
halde yanılıyor. Eleştirisinin özeti şudur: Devrimci hareketliliğe damgasını vuran proletarya ise 
devrim proleter-sosyalist olur. Yazar, kafa karışıklığı içinde şöyle yazar: "… Eğer, 12 Eylül 
öncesinde bir devrim söz konusuysa, bu açıkça, sınıfsal bileşimi bakımından sosyalist değil; ama 
proleter bir devrimdi. Çünkü, devrimci hareketliliğe damgasını vuran, proletarya idi.  ... " (a. 45) 
 
Bir devrimin sınıfsal bileşiminin tartışılması devrimin proleter mi burjuva mı olduğunun 
tartışılmasıdır, sosyalist mi, demokratik mi olduğunun tartışılması değil. Devrimin proleter veya 
burjuva olması onun sınıfsal karakterini, sosyalist veya demokratik olması onun politik 
karakterini anlatır. Tanyeri bu temel sorunu bile doğru koyma başarısını gösteremiyor. (Burada 
bir devrimin sınıfsal karakteri ile politik karakteri arasındaki diyalektik ilişki tartışma konusu 
değildir.) 
 
Tanyeri, 12 Eylül öncesinin devrimci hareketliliğini "burjuva demokratik devrim" olarak 
nitelememi, bu hareketliliğe damgasını vuran sınıfın proletarya olduğu görüşümü ileri sürerek 
çürütmeye çalıştığına göre, proletaryanın damgasını vurduğu her devrimci hareketliliğin sınıfsal 
karakter bakımından proleter olduğunu önsel olarak kabul ediyor demektir. Yalaz'ı her hareketi 
burjuva-demokratik devrim şemasına göre açıklamaya çalışmakla eleştiren Tanyeri, harekete 
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katılan güçler, ileri sürülen talepler, egemen bilinç gibi unsurları hesap dışı tutmaktan 
kurtulamamıştır. Proletaryanın fiili önderliği varsa hareket proleter karakterdedir, gibi kaba 
materyalist bir değerlendirmede konaklamıştır.  
 
Tanyeri ve onun gibi düşünenlerin sosyalist devrim tezlerini daha yakından tanımak için, okurun 
anlayışına sığınarak, uzun bir pasaj aktarmak istiyorum: 
 
"Eğer, proletaryanın toplumsal gücü, bilinç ve örgütlenmesi, gelişecek devrime önderlik edecek 
durumda olursa, zaten devrimci-demokrasi, çoğunluğun azınlık üzerindeki diktatörlüğünün bir 
biçimi olarak, proleter demokrasi olacaktır. O zaman asıl sorun, Türkiye toplumunda 
proletaryanın toplumsal gücünün,  emekçi köylülükle ittifak halinde, devrime hegemonyasını 
kurup kurmayacağının tespit edilmesi gerekir. Anlaşılan, AHY ve demokratik devrimciler, bu 
konuda proletaryanın gücüne yeterince güven duymuyorlar, küçük burjuvaziye daha fazla şans 
tanıyorlar. Devrimin proleter bir devrim olarak gelişmesinde belirleyici olan proletaryanın bilinç 
ve örgütlenme düzeyi ise, büyük oranda komünistlerin çabalarına bağlıdır. Yani öznel etkenlere 
bağlıdır.  ...  
 
"Sorun bu kadar basitken, proletaryanın kaderiymiş gibi küçük-burjuva demokrasisi 
aşamasından geçmesi zorunluluğunu ortaya koymak, küçük-burjuvaziye kendi konumundan 
fazla misyonlar yüklemek, olsa olsa, proletaryanın burjuvazinin peşine takılmasını kolaylaştırıcı 
etki yapar. 
 
Bütün bunlara rağmen, küçük-burjuva demokrasisinin gerçekleşme şansı, proletaryanın bilinç ve 
örgütlenmesinin yetersiz olduğu koşullarda, devrimin önderliğinin küçük-burjuvazinin eline 
geçme olasılığı yok mudur? Şüphesiz vardır, böyle bir devrimin proletaryanın elinin tersiyle 
itmesi de düşünülemez; eğer öyle bir durum ortaya çıkarsa, proletarya devriminin daha da 
ilerletilmesi ve devrimin sunduğu olanaklardan yararlanarak sosyalist devrime geçmek için 
elinden gelen çabayı harcar. Ama böyle bir olasılıktan dolayı, proletaryanın kendi amaçları ve 
başarısı için bugünden eylem yürütmesini engellemez. Aksine, bu bağımsız eylem, böyle bir 
olasılıkla, devrimde burjuvazinin etkisini sınırlama ve proleter devrimi genişletmede daha fazla 
olanaklar sunar, hazırlıksız yakalanma şansını en aza indirir.  
 
"Bütün bunlardan sonra, küçük-burjuva demokrasisinin propagandasını her şeyin önüne 
geçirmek, hele buna göre devrim aşaması belirlemek, bunu da sosyalizm adına yapmak, 
proletaryanın kafasını bulandırarak, proletaryaya en büyük kötülüğü yapmaktır. Proletaryaya 
gerekli olan, proleter demokrasisidir. Proletaryanın politik bağımsızlığının bile sağlayamadığı 
günümüz koşullarında bu hedefin karartılmasına izin verilmemelidir. " (s. 45) 
 
Bütün bir pasajın altını çizmemek için kendimi zor kontrol ettiğimi ve bundan dolayı hiçbir 
sözcüğün dahi altını çizmediğimi geçerken belirtmek isterim.  
 
R. Tanyeri'ye göre, proletarya gelişecek devrime önderlik edecek durumda olursa devrimci 
demokrasi proletarya demokrasisi olur. Yani devrim sosyalist devrim olur ve onun zaferiyle 
proletaryanın sosyalist diktatörlüğü kurulur. Peki, ya gelişecek devrime küçük-burjuvazi önderlik 
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edecek olursa ne olur? Doğallıkla devrimci demokrasi küçük-burjuva demokrasisi olur,  sosyalist 
demokrasi değil. Peki, Türkiye'de devrim aşaması zaten proleter-sosyalist olduğuna göre, 
gelişecek bir (sosyalist) devrime proletaryadan başka bir sınıfın önderlik edip edemeyeceği 
tartışma konusu yapılabilir mi? Yapılamaz. Anlaşılan odur ki, Tanyeri sosyalist devrim tezinde 
sağlam pozisyonda değil. O, olasılıklara göre devrim aşaması tespit etmeye çalışıyor. Onun 
tezine göre, Türkiye'de burjuva-demokratik bir devrim de gelişebilir, proleter-sosyalist bir 
devrim de. Hangisinin öncelikle gelişeceğini belirleyecek olan devrime/demokratik harekete 
kimin önderlik edeceğidir. Sorunun böyle konuluşu, Türkiye ve Türkiye-Kürdistan'ı toprağının 
hâlâ demokratik devrim doğuracak ekonomik, sınıfsal ve politik koşullara sahip olduğunun kabul 
edilmesidir. Küçük-burjuvazinin ülke gerçekleri tarafından belirlenen devrimci potansiyeli ve 
Kürt ulusal hareketi olmasaydı, Tanyeri devrim aşaması sorununu ne denli kolay çözerdi. Ne var 
ki, tarih Tanyeri'ye yardımcı olmuyor.  Bu da onun talihsizliği. 
  
Bütün bunlardan sonra olasılıklara göre devrim aşaması tespit etme eleştirisinin haksız bir 
eleştiri olduğu ciddi ciddi ileri sürülebilir mi? Toprak hem burjuva-demokratik devrime hem 
proleter-sosyalist devrime gebedir; sorun önderliği kimin ele geçireceği, ebelik görevini kimin 
üstleneceğidir. Elini çabuk tutan önderliği ele geçirir ve burjuva-demokratik mi, proleter-
sosyalist çocuk mu doğacağını belirler.  Tanyeri'nin tezinin basit dille anlatımı budur işte. 
Yineliyorum: Tanyeri 'ye yönelik eleştirinin haksız olduğu iddia edilebilir mi? 
 
Devrimci demokrasinin sınıfsal karakteri sorunu başlı başına bir tartışma konusudur. Devrimci 
demokrasi ile küçük-burjuva demokrasisi kavramları aynı özü yansıtırlar. Devrimci-demokrat ve 
küçük-burjuva devrimcisi kavramları gibi. Devrimci demokrasi devrim döneminin demokrasisidir 
savı ileri sürülerek devrimci demokrasinin kabul edilen sınıfsal karakteri konusunda karışıklık 
yaratılıyor. Bunun proletaryanın devrimci sınıf mücadelesinin sorunlarının çözümünde hiçbir 
yararı olmaması bir yana, ağır kötü sonuçlara yol açacak zararları vardır. Proletarya, herhangi bir 
hareketin kimin, hangi sınıfın hareketi olduğu konusunda politik bakımdan eğitilmelidir. Onun, 
sınıflar ve hareketler bakımından yanlış politik bilinçle eğitilmesinin önlenmesi ve devrimde 
önder rolünü oynaması buna da bağlıdır.  
 
R. Tanyeri'ye inanacak olursak asıl sorun proletaryanın toplumsal gücünün, emekçi köylülükle 
ittifak halinde, devrimde hegemonya kurmaya yetip yetmeyeceğidir. (Proletaryanın komünist 
bir önderliğe sahip olduğu kabul ediliyor.) Tanyeri ve onun gibi düşünenlerin kendilerine 
sordukları başlıca sorulardan biri, hatta temel soru "Emekçi köylülükle ittifak içinde devrimde 
proletaryanın hegemonyası kurulabilir mi, kurulamaz mı?" sorusudur. "Sosyalist 
devrimcilerimiz"e göre, bu soruya olumlu yanıt, devrimin proleter-sosyalist karakterde 
olduğunu tespit etmek olurken, olumsuz yanıt burjuva-demokratik karakterde olduğunu tespit 
etmektir. Bundan dolayıdır ki, sosyalist devrim tezi savunucuları küçük-burjuvazi ile ittifak içinde 
proleter-sosyalist devrim tezinin ateşli savunucuları olmak zorundadırlar. Emekçi köylülüğün 
orta köylülük kategorisini de, yani kır küçük-burjuvazisini de içerdiği unutulmaksızın 
tartışılmalıdır sosyalist devrim tezi.  
 
Tanyeri, kendi kaba materyalist, ekonomist ve Türkiye gerçeklerinden kilometrelerce uzaklarda 
gezinen proleter-sosyalist devrim tezini kanıtlama ye savunma çabası içinde A. H. Yalaz'a ve 
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demokratik devrimi Marksist-Leninist devrim teorisi ile uygunluk içinde savunanlara haksız 
eleştiri yapmaktan alamıyor kendini. 
  
A. H. Yalaz, iyi bilinir ki, demokratik devrimde proletaryanın hegemonya kurması gerektiği 
görüşündedir ve teorik ve politik olarak bu yönde çalışır. Ancak sorun istek sorunu değildir. 
Proletaryanın hegemonya kurup kuramayacağı önceden hesaplanamayacak birçok etkene 
bağlıdır. Ayrıca, sorun, hegemonya kurması anlamında proletaryanın gücüne güvenip 
güvenmeme sorunu da değildir. Hegemonya kurma sorununda küçük-burjuvaziye proletaryadan 
daha fazla şans tanındığı ise Tanyeri'nin yeni bir uydurmasıdır. Tanyeri'nin böylesi polemiklere 
girmesi, onun proletaryanın hegemonyası altındaki devrimin proleter-sosyalist, hegemonyası 
altında olmayan devrimin de, bu ikincisinde haklı olarak, burjuva-demokratik olduğu görüşünde 
olduğunun bir diğer kanıtıdır. Evet, proletaryanın hegemonyayı elinde tutmadığı bir devrim 
proleter-sosyalist olamaz; ama onun hegemonyayı elinde tuttuğu her devrim de devrimin 
görevleri ve devrimci güçlerin sınıfsal bileşimi analiz edilmeksizin proleter-sosyalist ilan 
edilemez. 
 
Tanyeri, Yalaz ve "demokratik devrimciler" olarak tanımladığı diğerlerine karşı öne sürdüğü bu 
uydurma görüşe, onlar Türkiye devriminin anti-emperyalist demokratik devrim aşamasında 
olduğunu savundukları için varıyor. Çünkü, Tanyeri'ye göre demokratik devrim küçük-
burjuvazinin önderlik ettiği devrimdir. O halde Yalaz ve diğerleri devrimde proletaryanın değil, 
küçük-burjuvazinin hegemonyasını savunuyorlar. İşte bu denli sıradan bir mantık çizgisi 
izleniyor. Bu çizgiyi büyük felsefecinin adını kirletmemek için Aristo mantığı olarak 
tanımlamıyorum. 
 
Demokratik devrimi savunmak hegemonya sorununda küçük-burjuvaziye daha fazla şans 
tanımaktır, türünden bir polemik de üzerinde durmayı pek gerektirmeyecek denli ucuz bir 
polemiktir. Tanyeri, gerçekte, "demokratik devrimciler" proletaryaya şans tanımıyorlar, diye 
yazmalıydı. Öyle ya, Yalaz ve diğerleri demokratik devrimi savunuyorlar ve demokratik devrim 
de küçük-burjuvazinin hegemonyası altındaki bir devrimdir.  
 
A. H. Yalaz, hegemonyayı kimin kuracağına göre, devrim demokratik de olabilir, sosyalist de gibi 
oportünist kaçamak yapmaya olanak veren bir tutum içinde değildir. Türkiye gerçekleri, 
ekonomik, toplumsal ve politik yapıların materyalist analizi ona neyi öğretiyorsa gereklerini 
yerine getirmeye çalışıyor. Olasılıklara göre devrim aşaması ve dolayısıyla teori, program, politik 
strateji ve taktikler belirlemek, olasılıklara göre politika yapmak Yalaz'a değil, Tanyeri ve onun 
gibi düşünenlere özgüdür. 
  
R. Tanyeri'ye göre, proletaryanın bilinç ve örgütlenme düzeyi devrimin karakterini belirler. 
"Devrimin proleter bir devrim olarak gelişmesinde belirleyici olan proletaryanın bilinç ve 
örgütlenme düzeyi ise ... " diye yazılması bundandır. Tanyeri 'ye biraz tercümanlık yapacak 
olursam: proletaryanın bilinç ve örgütlenme düzeyi devrimde hegemonya kuracak denli 
yüksekse devrim sosyalist olur, değilse demokratiktir.  
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Bu teze göre bugünden devrim aşaması tespit edilemez. Tespit edilemez; çünkü devrim (ne tür 
sınıfsal ve politik karakterde devrim olduğu bugün için henüz bir sırdır) proleter bir devrim 
olarak da gelişebilir, burjuva bir devrim olarak da. En iyisi, devrim aşamasının ne olduğu sorunu 
açık bırakılmalı ve proletaryanın bilinç ve örgütlenmede ulaşacağı düzeye göre tespit edilmelidir. 
O mutlu gün gelinceye kadar kesin bir devrim teorisi,  program ve strateji de tespit edilemez 
tabii. Teori, program ve strateji şu da olabilir bu da olabilir... Türkiye devrimi burjuva-
demokratik karakterde de olabilir, proleter-sosyalist karakterde de. Sorun komünistlerin 
çabalarına bağlı bir sorundur. Hatta tercih sorunudur. İster devrimin proleter-sosyalist 
karakterde olduğu varsayımını benimse ve proletaryanın hegemonya kuracak bilinç ve 
örgütlenme düzeyine ulaşması için çalış, ister devrimin burjuva-demokratik karakterde olduğu 
varsayımını kabul et ve küçük burjuvazinin hegemonyası için çalış...  Tanyeri’nin tezine göre 
demokratik devrimi savunanlar bu ikincisi için çalışıyorlar zaten. Ama bırakınız Tanyeri birincisi 
için çalışsın; çünkü o, proletaryanın gücüne güveniyor! İkincisiyle de bırakınız proletaryanın 
gücüne güvenmeyenler, küçük-burjuvaziye daha fazla şans tanıyanlar uğraşsın. 
 
Somut teori, program ve strateji olmaksızın proletaryayı politik bakımdan nasıl eğitecek, nasıl 
örgütleyecek ve hegemonya kurmasına nasıl yardımcı olacaksın? Tanyeri'nin Türkiye devrimi 
teorisinde (buna ne kadar teori denirse artık), en azından bugüne dek yazdıklarında, bu sorulara 
doyurucu yanıt bulmak olanaklı değildir. O, daha, proletaryanın ulaştığı bilinç ve örgütlenme 
düzeyinin devrimin karakterini değil, ama olgunlaşma derecesini ve hızını, demokratik 
devrimden sosyalist devrime geçiş söz konusuysa,  bu geçişin kolay ya da zor olmasını, uzun ya 
da kısa zaman almasını etkileyeceğinin bilincine varmayı başaramamıştır. Daha bu bilince 
varmayan bir politikacının, proletaryayı devrimde hegemonya kuracak bilinç ve örgütlenme 
düzeyine ulaştırmak için gerekli olan verimli çabayı gösteremeyeceği sır olmasa gerek. 
 
"Sorun bu kadar basitken" diye yazmak devrim aşamasının belirlenmesini, bunun üzerinde ülke 
devrimi teorisinin, programın,  politik strateji ve taktiklerin hazırlanmasını basite almaktır. 
Teorinin ve teorik çalışmanın öneminden bunca söz eden bir yazarın bu denli basit düşünmesi 
sözlerinde içten olmadığının bir kanıtıdır. Hem Türkiye gerçeklerinin materyalist analizi 
yapılmamıştır, diye yazacaksın hem de "sorun bu kadar basitken" diye yazacaksın. Olmaz böyle 
şey. Hem yıllar önce (1984) TKP/ML Hareketi'nde ham düşüncelerle bölünmeyi kışkırtacak ve 
bölünmeye neden olacaksın hem de hâlâ esas olarak aynı ham düşüncelerle yetinecek ve "sorun 
bu kadar basitken" diye yazma basitliğini göstereceksin. Söz ile davranış uygunluğu tutarlılığının 
kriteridir. Teorinin ve teorik çalışmanın önemi üzerine edilen sözlerle davranış uygunluğundan 
yoksun bir politikacı ve yazardır R. Tanyeri.  
 
Sorun küçük-burjuva demokrasisi aşamasından geçmenin proletaryanın kaderi olup olmaması 
değil,  Türkiye’nin nesnel gerçeklerinin neyi gösterdiği sorundur. Bugünün gerçekleri devrimin 
burjuva-demokratik karakterde olduğunu gösteriyor. Devrimin mutlaka demokratik bir 
diktatörlükle taçlanacağı diye bir kural da yoktur. Devrim sırasında demokratik diktatörlük fiilen 
gerçekleşebilir ve aşılabilir, demokratik devrim hızla proleter-sosyalist devrime dönüşebilir ve 
devrimci eylemlilik kesintiye uğramaksızın proletarya diktatörlüğü kurulabilir. Bir olasılıktır bu. 
Ama olasılıklara göre politika belirlemek proletaryanın en iyi temsilcileri, gerçek temsilcileri olan 
komünistlerin işi olamaz. "Proletaryanın kaderi" ile oynanamaz.  
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Demokratik devrimi savunmak "küçük-burjuvaziye kendi konumundan fazla misyonlar 
yüklemek"se, küçük-burjuva demokrasisi aşamasını savunmanın devrimde küçük-burjuvazinin 
önderliğini savunmak olduğu iddia ediliyor demektir. Hadi, diyelim ki, küçük- burjuvaziye kendi 
konumundan fazla misyon yüklendi ve demokratik devrime önderlik edeceği savunuldu. (Bu 
sınıfın demokratik devrime önderlik edemeyeceği mi düşünülüyor? Böyleyse eğer, onca tarihsel 
örnek ve yakın tarihten Nikaragua Devrimi neyi kanıtlıyor?) Burada hiç değilse küçük-
burjuvazinin devrime katılacağı ve önderlik edeceği savunulmuş olur. Bu sınıfın devrimciliğinin 
sınırının demokratik bir devlet ve toplum olduğu, yani burjuva devrimciliği olduğu savunulmuş 
olur. Ama R. Tanyeri ve demokratik devrime alerji duyan diğer "sosyalist devrimcilerimiz"in 
tezlerine göre, küçük-burjuvazi sosyalizm için de savaşır; canını, malını sosyalist devrimin 
hizmetine sunar! Sorarım: Kim daha fazla misyon yüklüyor şu küçük-burjuvaziye? Strateji 
sorunlarını tartışırken ayrıntılı yanıtını bulacak bu soru.  
 
R. Tanyeri'ye göre küçük-burjuva demokrasisinin gerçekleşmesi küçük-burjuvazinin devrimde 
önder olması demektir. O ve benzerleri, proletarya önderliğinde küçük-burjuva devrimci-
demokrasisinin gerçekleşip aşılabileceğini anlamak istemiyorlar. Beyinler, devrimin karakterini 
önderlik eden sınıfın kim olduğu belirler,  tezine takılıp kalmış görünüyor. Proletaryanın 
önderliğinde küçük-burjuva demokrasisinin neden gerçekleşmeyeceğini açıklamak zahmetine de 
katlanmıyorlar. Mantıkları, bir kez daha, yine basit: Proletarya devrime önderlik edebilecek 
bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşmışsa kendi devrimini (proleter-sosyalist devrim) yapar, 
burjuva-demokratik devrimle uğraşmaz, oyalanmaz, zaman yitirmez. Tarihsel gerçekler yolun bir 
bölümünün burjuva kategorilerle yürünmesi gerektiğini gösteriyor, ne gam! Önderlik bendeyse 
eğer, devrim yapmak isteyen gelir arkamdan. Bu da politik hegemonya sorununun Marksist-
Leninist politika bilimine uygun konuluşu oluyor herhalde...  Tanyeri Türkiye'de anti-emperyalist 
demokratik devrimi savunur duruma düşmekten öylesine çekiniyor ki, küçük-burjuva 
demokrasisinin gerçekleşmesinin (komünistlerin iradeleri dışında diye eklemek gerekir mi?) 
açıkça burjuva-demokratik bir devrim olacağını düşünmeye beyni, yazmaya eli varmıyor. 
 
Olur da devrimin önderliğini devrimci küçük-burjuva demokrasisi ele geçirirse - bu ciddi bir 
olasılıktır- proletarya, bu devrimi, "burjuva-demokratiktir", diye elinin tersiyle itmez, itemez. 
Tanyeri de bu olasılığı kabulleniyor ve tartışıyor. Bu, Türkiye'de demokratik devrimin 
gerçekleşme olasılığını kabullenmektir.  Peki, Türkiye gerçekleri böylesi bir devrimi olanaklı 
kılıyorsa ve böylesi bir devrim için savaşacak devrimci potansiyel taşıyan sınıf ve katmanlar varsa 
bunlarla ittifak halinde öncelikle demokratik bir devrim için neden savaşılmasın? Sürece, daha 
başlangıçta, neden bilinçli bir müdahalede bulunulmasın ve sosyalizme geçiş süreci 
hızlandırılmasın? Demokrasi mücadelesi içinde proletarya neden sosyalist devrime 
hazırlanmasın? Vurgulamak isterim ki, Türkiye'de, demokratik devrim, bir olasılık olmaktan öte 
nesnel gerçeklerin, her şeyden önce de sınıflar arası ilişkilerin gerekli kıldığı, her tarihsel aşama 
gibi,  geçici bir aşamadır. 
 
Tanyeri, savunduğu tezde sağlam olmamanın verdiği düşünsel rahatsızlıkla "Ama böyle bir 
olasılıktan dolayı, proletaryanın kendi amaçları ve başarısı için bugünden eylem yürütmesini 
engellemez", diye yazıyor. Sanki tartışma konusu buymuş gibi. Sanki demokratik devrim 
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aşamasında olmak proletaryanın kendi sınıfsal çıkarları, amaçları ve başarısı için bugünden 
bağımsız eylem yürütmesinin önünde bir engelmiş gibi. Demokratik mücadele ile sosyalist 
mücadeleyi bir arada yürüten proletarya, birincisini,  ikincisine bağlı olarak ele alır. Bugünün 
gerçekleri demokratik görevleri ön plana çıkarsa bile bu görevler sosyalist görevlere tabi kılınır 
ve proletaryanın politik eğitiminin içeriği de asıl olarak komünist olur, demokratik değil. Devrim 
aşaması demokratik olsa bile proletaryanın politik eyleminin içeriği sosyalist olur. Demokratik 
görevler sosyalist görevlere bağlı olarak alındığı sürece tabii.  
 
Demokratik devrimden ve bu devrimde burjuva kategorilerle koalisyona girmekten bu denli 
korkmak için haklı nedenler yoktur. Ama proleter-sosyalist devrimde burjuva kategorilerle 
koalisyona girmekten korkmak için nice neden vardır. Devrim aşamasını demokratik olarak 
tespit etmek proletaryanın bağımsız eylem ("sosyalist eylem" denmek isteniyor anlaşılan) 
yürütmesini engellemez. Böylesi tartışmalara girmek uzun yıllardan beri süregelen çocukluk 
hastalığının ürünüdür. Bu hastalık, en azından, 1979 yılında örgütlenen "MZD" revizyonizmini 
inceleme ve tartışma kampanyası ile aşılmış olmalıydı... Devrim aşaması demokratik olarak 
tespit edildi mi proletaryanın "bağımsız eylem" yürütmesine karşı çıkılır, gibi polemikleri de 
süper çocukluk hastalığı olarak tanımlamak aşırı bir teşhis olmaz sanırım. 
 
Olası bir burjuva-demokratik devrimden "proleter devrimi genişletmede" yararlanma 
savunulduğuna göre bir toplumda (örneğin Türkiye ve Türkiye Kürdistanı toplumunda) 
zamandaş olarak iki farklı karakterde (biri burjuva-demokratik, diğeri proleter-sosyalist) 
devrimin gerçekleşebileceği kabul ediliyor demektir. Bu tezi yan yana iki devrim veya omuz 
omuza iki devrim olarak da tanımlayabiliriz. Kullanılan analiz yöntemi nasıl "materyalist" 
yöntemdir ki, nesnel gerçekliğin analizi ile sorunları, görevleri,  katılacak toplumsal güçlerin 
sınıfsal bileşimleri bakımından iki farklı nitelikte devrimin aynı tarihsel koşullarda ve aynı 
toplumsal güçlerin katılımıyla olanaklı olduğu sonucuna varılabiliyor? Tarihin kestirilemeyen 
cilveleri, ani, beklenmedik olaylar dışında nesnel gerçeklik proletaryanın önüne şu ya da bu 
devrim tipinin gerçekleştirilmesi görevini koyar. Materyalist yöntemle nesnel gerçekliğin 
analizinin amacı proletaryaya teori, program ve strateji sağlamaktır. Aynı gerçeklikten aynı 
zaman diliminde zamandaş olarak gerçekleştirilecek teori, program ve strateji üretilemez, biri 
diğerinden önce gelir. Tartışma konumuzda demokratik devrimin sosyalist devrimden önce 
geldiği de açık olmalıdır. Marksist-Leninist teori ve politika olasılıkları hesaba katar; ama onlara 
teslim olmaz. Tanyeri'nin tezi olasılıklara teslim olma tezidir.  
 
Ona göre devrim aşaması proleter-sosyalisttir. Bundan kuşkusu yoktur. Ne var ki, bir olasılıkla, 
küçük-burjuvazi devrimin (Ne tür bir devrim ?) önderliğini ele geçirecek olursa demokratik 
devrim gerçekleşebilir. Peki,  nesnel gerçekler demokratik devrimi olanaklı kılıyorsa neden 
öncelikle devrimin bu aşamada olduğu tespit edilmesin ve proletarya açısından bu aşamanın 
bilinçli-planlı olarak aşılması örgütlenmesin? Tanyeri'nin bu soruya verebileceği tutarlı bir yanıt 
yoktur. Sakın küçük- burjuvazinin gelişen sosyalist devrimin önderliğini ele geçirip onu 
demokratik devrime dönüştürmesi olasılığı tartışma konusu olmasın?! Tanyeri'nin teorisinde 
olmayacak yoktur ki...  
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Demokrasi mücadelesi ile sosyalizm mücadelesinin iç içe yürütülmesi sorunu ile iki devrimin 
aynı tarihsel koşullarda gerçekleşmesi olasılığı, özellikle demokratik devrimin aşıldığının iddia 
edildiği bir ülkede, birbirine karıştırılmamalıdır.  Proletarya, demokratik devrimin tamamlandığı, 
bu anlamda olmak üzere aşıldığı, en ileri kapitalist ülkelerde de demokrasi mücadelesi vermek 
zorundadır. Politik özgürlükleri özgürce kullanabilmek, onlara ilişkin sınırlılıkları, kısıtlamaları 
aşmak, onları genişletmek için burjuva demokrasisinden politik gericiliğe geçen burjuvaziye karşı 
demokrasi mücadelesi verir. Ama buradan proletaryanın önündeki ilk adımın yeni bir 
demokratik devrim olduğu anlamı çıkarılamaz. Bu ülkelerde devrim" proletarya diktatörlüğü" 
temel stratejik sloganı altında yürütülür; ve proletaryanın müttefikleri de kaçınılmaz olarak, bu 
slogan tarafından belirlenir. Böylesi bir ülkede devrim demokratik de olabilir, sosyalist de gibi bir 
polemik yürütülemez. Biz komünistler sosyalist devrim için savaşırız, deyip sözde seçeneklerden 
biri lehine davranılmaz. Tarihsel durum neyin, kiminle ve nasıl yapılmasını gerektiriyorsa o 
yapılır.  
 
En ivedi sorunun politik demokrasinin gerçekleştirilmesi olduğu bir ülkede durum farklıdır. 
Burada,  demokrasi mücadelesi,  proletaryanın, bir dizi sınırlılıklara karşın, politik özgürlükleri 
politik eğitimi ve örgütlenmesi için kullanabildiği ülkelerden farklı özelliklere sahiptir. Burada 
sorun, var olan politik özgürlükleri özgürce kullanamama sorunu değil, onları kazanma 
sorunudur, politik demokrasiyi gerçekleştirme sorunudur. Dolayısıyla iki farklı nitelikteki 
mücadelenin aynı zamanda yürütülmesi sorunu iki farklı nitelikteki devrimin zamandaş olarak 
olanaklı olduğu gibi bir düşünceyle karıştırılmamalıdır.  
 
Tanyeri'nin devrim teorisi bir yanda küçük-burjuvazinin önderliğinde demokratik devrimi, öbür 
yanda proletaryanın önderliğinde sosyalist devrimi olanaklı gören, somut gelişmelere bağlı 
olarak birinin diğerinden önce gerçekleşebileceği "iki devrim teorisi"dir. İşte, R. T.  patentli 
devrimci kaos alternatifi! 
 
Yoksa savunulan, burjuva devrimde burjuvazinin etkisini sınırlama yoluyla proleter devrimin 
genişletilmesi midir? Burjuva devrimi içinde proleter devrim şeklinde bir hilkat garibesi midir? 
Bir yanda süregiden burjuva devrimi içinde proleter devrimi genişletme görüşünün daha olumlu 
sorular sormayı, ne yazık ki, olanaklı kılmadığını kabullenmek gerekiyor. 
 
Tanyeri,  kendi hilkat garibesi devrim teorisi ile Marksizm Leninizm’e uygun olarak ideolojik-
teorik hesaplaşmaya gireceğine,  Yalaz'a ve demokratik devrimi doğru olarak savunanlara karşı 
ucuz iftiralar savurmayı tercih ediyor. Bunlardan biri "küçük-burjuva demokrasisinin 
propagandasının her şeyin önüne geçirildiği” iftirasıdır. Bunun iftira olduğunun kanıtlanmaya 
gereksinme duyduğunu sanmıyorum. Tanyeri,  bunun bir iftira olduğunu bilecek denli 
görüşlerim üzerine bilgi sahibidir de.  
 
"Küçük-burjuva demokrasisinin propagandası"na göre (Her ne demekse bu?) devrim aşaması 
belirlendiği iddiası ise ikinci bir iftiradır. Yalaz'ın böyle yapmadığı, en azından yukarıda adları 
verilen belgelerden anlaşılır olmalıdır.  
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"En büyük kötülük" iddiası da ideolojik-teorik acizlik içinde ortaya atılmış bir saçmalık örneği, bir 
üçüncü iftiradır.  "Proletaryaya en büyük kötülüğü yapmak" (böylesi bir düzeyde polemik 
yürütmek gerekirse) onu, görevleri ve onları kimlerle ve nasıl gerçekleştireceği konularında 
gerekli sosyalist bilinçle donatmanın önünde engel oluşturacak teori ve tezlerle ortaya 
çıkmaktır. Yeni bir şeyler üretme adına kötü ürünlerle politika sahnesinde boy göstermektir.  
 
"Proletaryaya gerekli olan proleter demokrasidir" savına gelince. Bu da bilinen eski bir çocukluk 
hastalığıdır. Bizimkilerin böylesi bir hastalığa tutulması için bir 12 Eylül darbesi gerekli oldu. 12 
Eylül 1980 darbesinin açtığı yenilgi dönemi, komünist hareket saflarında bu solculuk hastalığının 
da yayılması için uygun koşullar dönemi oldu. Doğallıkla proletarya için asıl gerekli olan, 
komünist toplumu örgütlemek için zorunlu önkoşul olan proletarya diktatörlüğüdür, proleter 
demokrasisidir. Ancak proletarya demokrasisi için mücadelede, proletaryanın burjuva politik 
özgürlükleri kazanmaya ve kullanmaya gereksinmesi vardır. Politik özgürlük silahlarının 
sosyalizm için mücadelede taşıdığı büyük önem yadsınmadıkça devrimci burjuva demokrasisine 
burun kıvrılamaz. Tanyeri'nin yaptığı budur. Yazar, şu müthiş buluşunu güçlendirmek için 
proletaryanın politik bağımsızlığını gerçekleştiremediği olgusunu kullanmaya çalışıyor. O, 
proletaryanın politik bağımsızlığını sağlayabilmek, politik sınıf mücadelesi sahnesine kendi 
sınıfsal çıkarlarını gerçekleştirmek için çıkması için tam da politik özgürlük silahlarına sahip 
olması gerektiğini anlamamazlıktan geliyor. Sanıyor ki, böyle yapmakla, devrimci ruhu lekesiz, 
saf proleter kalacak. Böyle yapmakla, o, hem kendini hem de başkalarını aldatıyor. Yazarın eli 
varsa proletarya ve komünistler burjuva-demokratik devrim vb. burjuva hedefler için 
savaşmazlar, diye yazacak. Ama anlaşılan teorik solculuk hastalığı o denli yaygınlaşmamış ya da 
kronikleşmemiş henüz. Geç kalmaksızın hastalığı iyileştirmenin yolu bulunmalı, değil mi? 
 

STRATEJİ SORUNLARI 
 

Dikkat çekici olan odur ki, gerek "LK" ve "TKİH Yöneticisi" gerekse R. Tanyeri ve "Yeni Toplum" 
dergisi çevresinde toplananlar ve diğer bazıları tarafından Türkiye'de sosyalist devrim tezi 
savunulmasına karşın, strateji sorunları demokratik devrime uygun olarak ele alınıyor. "Sosyalist 
devrimcilerimiz"e göre proleter-sosyalist aşamada bulunan Türkiye devriminde küçük-burjuvazi 
ve Kürt ulusal hareketi devrimin dolaysız yedekleridirler.  Tekelci olmayan kapitalist burjuvazi ise 
yıkılması, hedef alınması değil, tecrit edilmesi/tarafsızlaştırılması gereken bir sınıftır. 
 
Küçük-burjuvazi, sosyalist devrim aşamasında proletaryanın dolaysız bir yedeği değil, 
tarafsızlaştırılması gereken bir güçtür. Aynı politik tutum demokratik bir ulusal hareket için de 
geçerlidir. Küçük ve orta kapitalistlerden oluşan tekelci olmayan burjuvazi ise, sömürücü bir 
kategori olarak, sosyalist devrimin hedeflerinden biridir.  Sosyalist devrim tüm burjuvaziyi hedef 
alır ve proletarya diktatörlüğü burjuvazi üzerinde topyekun diktatörlüktür.  
 
Türkiye devriminin sosyalist aşamada olduğunu savunup da strateji sorunlarını "sosyalist 
devrimcilerimiz" gibi ele almak çelişkilidir. Hiç değilse Marksist-Leninist devrim teorisi söz 
konusu olduğu sürece böyledir. Revizyonist-Troçkist kırması, eklektik sosyalist devrim tezi 
açısından sosyalist devrim stratejisi için geriye kalanlar: (a) gerici burjuvazinin egemenliğini 
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yıkmak; (b) proletarya diktatörlüğünü kurmak. Ama bunlar durumu kurtarmıyor. Amacın böyle 
açıklanması, savunulanın demokratik devrim stratejisi olduğu gerçeğini değiştirmez. “Sosyalist 
devrimcilerimiz" öylesi bir noktada konaklamışlardır ki, "sosyalist devrim" teorileri ile ne 
proleter-sosyalist devrim ne de burjuva-demokratik devrim gerçekleştirilebilir.  
 
Dikkat çekici olan bir başka nokta da devrimin temel stratejik sloganının proletarya diktatörlüğü 
sloganı olduğunun kuvvetlice vurgulanmamasıdır. Vurgulamamaya özen gösteriliyor sanki. 
Vurgulansa küçük-burjuvazi ürkütülür mü acaba? Devrimin temel sorunu, anahtar sorunu olan 
devlet iktidarı sorunu somut olarak konulmaktan çok soyut olarak konuluyor. Sorunun 
Türkiye'de nasıl ele alınacağı, nasıl konulacağı, proletarya diktatörlüğünün nasıl örgütleneceği 
değil, genel teoride işlerin nasıl olduğu konulmuş.  Tarafsızlaştırılması (!) gereken tekelci 
olmayan burjuvazi ile sosyalist devrimin itici güçlerinden biri olan (!) küçük-burjuvaziyi 
uyandırmama, ürkütmeme politikası ile mi karşı karşıyayız? Potansiyel düşmanı kışkırtmama, 
zaten kuşkucu olan tutarsız yedeği kuşkulandırmama politikası mı? 
 
"Sosyalist devrimcilerimiz"in hiçbiri,  sosyalist devrimde strateji sorunlarına ilişkin politikalarını, 
Marksist-Leninist sosyalist devrim teorisine dayanarak savunabilecek durumda değildir. Onlara 
bulma alışkanlığı edinmeye başladıkları "yeni" bir teori gerekli. Ne var ki, "yeni" bir sosyalist 
devrim teorisi bulunduğu savı inandırıcı olmaz...  
 
Strateji sorunlarını daha yakından ve ayrıntılı olarak ele alalım. "Platform Taslağı"ndan 
okuyalım: 
 
"Toplumsal ve siyasal yaşamımızın etkin bir gücü olduğundan,  kent ve kır ara katmanlarından 
oluşan küçük burjuvazi devrimimizin temel sorunlarından birini oluşturuyor." (s. 29, vurgular 
benim) 
 
30, 34 ve 35. sayfalarda da küçük-burjuvazinin proletaryanın müttefiki olduğu düşünü işleniyor. 
"Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış" başlıklı belgede de küçük-burjuvazi ile sosyalist devrimde ittifak 
savunulur (sayfa 8). 16. sayfada da küçük-burjuvazinin proletaryanın önemli yedeklerinden biri 
olabileceği görüşü var. Küçük-burjuvazinin devrimci-demokratik hareketinin devrim 
mücadelesinin önemli yedeklerinden biri olabileceği görüşü, işçi hareketine dayalı proleter-
sosyalist bir hareketin varlığı ve etkinliği koşullarına bağlanırken "Platform Taslağı"nda koşul 
yoktur. Bir kez daha "Platform Taslağı"ndan okuyalım: 
 
"Devrimin temel gücü nüfusun yarı proleter kitlelerini kendine bağlayacak proletaryadır.  ...  
Kentin ve kırın sermaye tarafından sömürülen ve ezilen küçük-burjuva kitleleri ve Kürt ulusal 
hareketi devrimin yedek gücüdür. " (s.35) 
 
Tanyeri'ye göre de küçük-burjuvazi sosyalist devrimde proletaryanın dolaysız yedeğidir, 
müttefikidir. O, "Bir Dönemin Yargılanmasına Giriş" adını taşıyan broşürde şöyle yazar:  
 
"...  Şimdi de proletaryanın müttefikleri olan, toplumun bugünkü gelişme düzeyinde devrimci bir 
rol oynayan, sınıf ve tabakaların durumunu değerlendirelim." (s. 28, vurgu benim) 
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Tanyeri'ye göre proletarya diktatörlüğü uğruna mücadelede proletaryanın müttefikleri şunlar: 
öğrenci gençlik hareketi, emekçi köylüler ("orta ve yoksul köylülük"), ulusal hareket. Bu arada 
kent küçük-burjuvazisi ve kentlerdeki diğer bazı kategoriler (küçük memur, öğretmen, 
teknisyenler, bazı serbest meslek sahipleri ya da aydın tabakanın öğrenciler dışında kalanlardan 
bazıları) unutuluvermiş! 
 
Tanyeri'nin A. H. Yalaz ile yaptığı röportajın son sorusunun son cümlesi şöyle: 
 
"... Proletarya yoksul ve orta köylülüğe önderlik edebiliyorsa,  bunlarla iyi bir ittifakı varsa, 
neden doğrudan sosyalist demokrasi gerçekleşmesin?" ("Yİ", 25/9,  
s. 38, vurgu benim) 
 
O, Yalaz'ın röportajda ileri sürdüğü görüşlerini yanıtlama çabası içinde şöyle yazar: 
 
"... Ulusal sorun, toprak sorunu, kadın-erkek eşitsizliği, emperyalizmle tüm ilişkilerin kesilmesi, 
vb.  demokratik görevler, proletaryanın omuzlarındadır. Proletarya bu sorunları, toplumun diğer 
emekçi kesimleriyle ittifak kurarak, proletarya devrimiyle çözecektir. "(agd., s. 53, vurgular 
benim) 
 
Burada da politik demokrasi sorunu, politik özgürlüklerin elde edilmesi gibi demokratik bir görev 
unutulmuş! "Emperyalizmle tüm ilişkilerin kesilmesi"nin demokratik görevler içinde 
sınıflandırılması başlı başına tartışma konusudur.  
 
Tanyeri ve A. Gökçe'nin kaleme aldıkları "Görevlerimiz Üzerine" başlıklı yazıda şunları okuyoruz: 
 
"... Proletarya köylülükle sağlam bir ittifaka sahipse, devrimde ideolojik ve fiili önderliğini 
sağlamışsa, direkt proletarya diktatörlüğüne geçmemesini savunmak, hangi gerekçe ile olursa 
olsun, katışıksız revizyonizmdir ve proletaryaya böyle bir öneride bulunan kimsenin 
Marksistliğinden şüphe edilir."  
(s.17, vurgular benim) 
 
Burada da proletaryanın devrimde hegemonyası sorunu ile devrimin karakterinin karıştırıldığını 
görüyoruz. Bu sorun üzerinde daha fazla durmanın şimdilik bir gereği yok, işaret ederek geçmek 
yeterli.  
 
"Yeni Toplum" yazarlarından A. Gökçe ve K. Harun,  Doğu Perinçek,  Mehmet Ali Aybar, Murat 
Belge ve diğerlerinin  kuruluşuna önderlik edecekleri bir partinin, kurma çalışmalarını yürütenler 
reformizmin sağ ve "sol" elemanları olarak değerlendirilmelerine karşın, devrimci-demokratik 
olabileceğini savunurlar. Devrimci-demokratik bir parti ile proletarya partisinin ittifakını da. Ve 
eklerler "Birlik var olan iktidarın yıkılması temeline kadar uzatılabilinir" (Yeni Toplum,  s.1, s.18). 
"YT" yazarlarına göre, yıkılacak iktidarın yerini proletarya iktidarı, proletarya diktatörlüğü alacak 
olduğuna göre,  genel olarak küçük-burjuva demokrasisi ile, eş deyişle küçük-burjuvazi ile ve 
özel olarak Perinçekler, Aybarlar, Belgeler, ve diğerlerinin yönetimindeki bir "devrimci-
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demokratik" parti ile sosyalizm sorunlarında,  bu arada sosyalist devrimin de anahtar sorunu 
olan devlet iktidarı sorununda, irade birliği vardır.  
 
Anlaşıldığı gibi, Türkiye'de, proletaryanın ilk devrimci adımının sosyalist devrim olması 
gerektiğini düşünenler küçük-burjuva demokrasisi ve Kürt ulusal hareketi ile proletarya 
diktatörlüğü uğruna mücadelede irade ve eylem birliğini olanaklı görüyorlar. İşte, asıl üzerinde 
durmayı gerektiren politik strateji sorunu da budur.  
 
"Sosyalist devrimcilerimiz"in devrimin sosyalist aşamada olduğu savlarına karşın, politik strateji 
sorunlarını demokratik devrim aşamasına göre ele aldıklarına dikkat çekilmişti. Onların ortak 
yanlarından biri, Türkiye'nin bugünkü ekonomik, toplumsal ve politik gelişme düzeyinde küçük-
burjuvazinin devrimci bir potansiyel taşıdığını inkâr edememektir. Bundan dolayıdır ki, Marksist-
Leninist sosyalist devrim teorisini revizyonist tahrifata uğratmak zorunda kalıyorlar. Bunu 
yapmazlarsa Türkiye devriminin bugünkü aşamasının proleter-sosyalist olduğu tezini ne ileri 
sürebilirler ne de onu savunma cesaretini kendilerinde bulabilirler. Strateji sorunları söz konusu 
olduğu sürece onların sosyalist devrim tezi, proletaryanın küçük-burjuvazi ile ittifakı üzerine 
oturuyor. Bu oturak altından çekildiğinde sosyalist devrim tezi de çökecektir. Bu nedenle 
eleştiriler ve dikkatler sosyalist devrimde proletaryanın küçük-burjuvazi ile irade ve eylem 
birliğinin var olduğu oportünist-revizyonist tezi üzerinde toplanmak zorundadır.  
 
Sosyalizm sorunlarında proletarya ile küçük-burjuvazi arasında irade birliği yoktur. Dolayısıyla da 
sosyalist devrimde de. Sosyalist devrim tezi savunucularının, sosyalizm için mücadelede bu iki 
sınıf arasında irade ve eylem birliği yokluğunu kendilerine uzun uzun anlatmaya gerek 
duyulmayan bir teorik ve politik gelişme düzeyine ulaşmış olmaları beklenirdi. Ancak, görüldüğü 
gibi, Marksist-Leninist devrim teorisinin en basit bazı unsurları bile tartışma konusu olabiliyor 
bunca yıldan sonra. Dolayısıyla,  bu unsurlar yeni bir teori bulunmuş gibi ilkel düzeyde ele 
alındığına göre, sözü edilen beklenti, bazılarının düşünsel gelişme düzeyleri açısından, boşa 
çıkarılmış oluyor.  
 
Marksizm-Leninizm’i bilimsel kılavuz olarak kabul eden herkesin küçük-burjuvaziyi nasıl 
değerlendirmesi gerektiği bilinir. Küçük-burjuvazi, adı üzerinde, bir burjuva kategoridir; özel 
mülkiyete ve küçük işletmeye sahip bir burjuva kategori. Bu sınıfın mülkiyete ilişkin ilkesi özel 
mülkiyet, üretime ilişkin ilkesi ise bireysel ekonomidir. Özel mülkiyetten ve bireysel ekonomiden 
yana bir burjuva kategori olarak küçük-burjuvazinin genel eğilimi de üretim araçları ve ürünler 
üzerindeki özel mülkiyetini kapitalist özel mülkiyet düzeyine ve bireysel, küçük ekonomisini de 
kapitalist ekonomi düzeyine çıkarmaktır. Tarihsel koşulların onun bu eğiliminin gerçekleşmesine 
izin vermeyeceği ayrı bir sorundur; ama tartışmayı gerektirmeyecek eğilimi ise 
kapitalistleşmektir. Bir ekonomi kapitalist olarak ne denli gelişme göstermişse küçük-
burjuvazinin bu eğilimi o denli gelişme göstermiş, o denli kök salmıştır.  
 
Küçük-burjuvazi kapitalistleşme eğilimi ile sürekli olarak çözülme, dağılma gerçekliğinin 
oluşturduğu çelişkili bir unsurdur. O bir yandan mülk sahibidir, diğer yandan emekçidir. Bireysel 
ekonomisini asıl olarak kendi emek-gücüyle ayakta tutar, geçimini asıl olarak bizzat çalışarak 
karşılar. Ama aynı zamanda, sınırlı da olsa, emek-gücü kiralar, yani başka emekçi kategorilerini 
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sömürür. Ve bu ikili ekonomik karakteri ona genel sınıfsal özellikleri bakımından ikili bir karakter 
verir. Bundan dolayıdır ki, o, proletarya ile kapitalist burjuvazi arasında süregiden sınıf 
mücadelesinde yalpalar, kararsızlık gösterir. Bir yandan mülk sahibidir, diğer yandan emekçi. Bir 
yanda emekçi bir sınıf vardır, diğer yanda sömürücü bir sınıf. Bir yandan kendisi de kapitalist 
sınıf tarafından sömürülür, diğer yandan kendisi de kısmen sömürücüdür. O, toplumun sınıflara 
bölünmüş olduğunu kabullenemez ve devleti sınıflar üstü bir kurum olarak görür...  İşte, bütün 
bunlar, küçük-burjuvaziyi, özel olarak anmak gerekirse kır küçük-burjuvazisini, yani orta 
köylülüğü, Lenin’in deyişiyle, sınıfsal iktidarsızlığın timsali yapar. Küçük-burjuvazinin işçi sınıfı ile 
kapitalist burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesinde oportünist politikanın temsilcisi olması onun 
açıklanan ekonomik ve toplumsal gerçekliğinden ileri gelir. "Küçük Burjuvazi ile Sosyalist 
Devrim Görüşü Revizyonist Niteliktedir" başlıklı broşürde şöyle yazıyordum: 
 
"Küçük-burjuvazi, özellikle kapitalizmin ileri ölçüde geliştiği ülkelerde, özel mülkiyet ilkesine sıkı 
sıkıya bağlı bir sınıftır. O, özel mülkiyetten, bireysel ekonomiden ve meta üretiminden yanadır. 
O, özel mülkiyetin değişikliğe uğratılmasından, burjuva toplumda kendi ekonomik ve toplumsal 
durumunun iyileştirilmesinden, sınıf karşıtlıklarının üzerinin örtülmesinden, özcesi mevcut 
burjuva toplumun iyileştirilerek sürmesinden yanadır. Onun için sorun burjuva toplumun 
iyileştirilmesidir. O, anti-kapitalist bir sınıf değildir ve burjuva toplumunun dağılmasını değil, 
reformdan geçirilmesini savunur.  
 
"Proletarya için ise sorun tam tersidir. Onun için sorun özel mülkiyetin değişikliğe uğratılması, 
sınıf karşıtlıklarının üzerinin örtülmesi, burjuva toplumunun reformdan geçirilmesi değildir. O, 
burjuva toplumunun dağıtılıp, yerine sosyalist toplumun örgütlendirilmesinden yanadır. Tek 
başına bu nokta, küçük-burjuvazinin proletaryanın sosyalist diktatörlüğünü kuracak ve burjuva 
toplumu dağıtacak sosyalist devrinde proletaryanın müttefiki olamayacağını tanıtlar. 
 
"… Emek-gücü satın aldığı ölçüde sömürücü olan küçük-burjuvazi, karakterinin bu yanı 
nedeniyle genel olarak sömürünün ortadan kalkmasından, üretim araçlarının özel mülkiyetinin 
tasfiye edilmesinden yana değildir. Emek-gücünün meta olması durumuna son vermek, 
kapitalizmin geliştiği ya da kapitalist ilişkilerin egemen olduğu bir kırın küçük-burjuvazisinin 
gelişmesini frenler. Kapitalizm ne ölçüde gelişmişse küçük-burjuvazinin emek-gücü satın alması 
o denli gelişir. Emek-gücünün meta olmaktan çıkması, yani sömürüye son verilmesi, kent küçük-
burjuvazisinin de ekonomik çıkarlarına aykırıdır. Çünkü, o da emek-gücünün sömürülmesine çok 
şey borçludur; geri tekniğe dayanan küçük ekonomisi onu emek-gücünün aşırı sömürülmesine 
iter." (s. 3 ve 5) 
 
İşte, küçük-burjuvazi böylesi bir ekonomik karaktere sahip olduğundandır ki, onunla proletarya 
arasında sosyalizm sorunlarında irade birliği ve dolayısıyla eylem birliği yoktur. Eylem birliği için 
irade birliği gerekir. Bu ikincisi yoksa, küçük-burjuvazi proleter-sosyalist devrimde, anahtar 
sorunu burjuvazinin diktatörlüğünün yerine proletarya diktatörlüğünün kurulması olan bir 
devrimde proletaryanın dolaysız yedeği olamaz.  
 
"... Bu savaşımda (sosyalizm uğruna savaşım- B.N.), diye yazar Lenin, toprak sahibi bir sınıf 
olarak köylülük, burjuvazinin demokrasi uğruna savaşımda şimdi oynamakta olduğu tutarsız ve 
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haince rolü oynayacaktır. Bunu unutmak, sosyalizmi unutmaktır, proletaryanın gerçek çıkarları 
ve görevleri açısından insanın kendisini ve başkalarını aldatmasıdır. "(İki Taktik, s. 163-4, 
vurgular benim) 
 
Sosyalizmi unutanlar ve kendilerini ve başkalarını aldatanlar yalnızca Rusya'da yaşamazlar 
kuşkusuz.  
 
"... Sosyalizm sorunlarında ve sosyalizm için savaşımda birliğin bulunmayışı, demokrasi 
sorunlarında ve cumhuriyet için savaşımda irade tekliğini engellemez. Bunu unutmak, 
demokratik devrimle sosyalist devrim arasındaki mantıksal ve tarihsel farklılığı unutmak demek 
olur. Bunu unutmak, demokratik devrimin tüm halkın devrimi olması özelliğini unutmak demek 
olur: eğer bu devrim 'tüm halkın' ise, bu demektir ki, bu devrimde tüm halkın gereksinmelerini 
ve istemlerini karşıladığı kadarıyla, kesin bir 'irade birliği' vardır.  ..." (a.g.e., s.98)  
 
"Bir sosyal-demokrat, proletaryanın, kaçınılmaz olarak, sosyalizm uğruna, en demokratik ve 
cumhuriyetçi burjuvaziye ve küçük- burjuvaziye karşı sınıf savaşımı açmak zorunda olduğunu bir 
an için bile olsun unutmamalıdır. Bu, her türlü kuşkunun ötesindedir. …" (s.99) 
 
"Rus otokrasisine karşı savaşımın son bulacağı ve Rusya'da demokratik devrim döneminin 
geçmişte kalacağı bir zaman gelecektir; o zaman, proletaryanın ve köylülüğün demokratik 
diktatörlük vb. konusunda 'irade birliği'nin sözünü etmek bile gülünç olacaktır. O zaman 
geldiğinde, proletaryanın sosyalist diktatörlüğü sorununa doğrudan değineceğiz ve bundan 
daha ayrıntılı bir biçimde söz edeceğiz.  ..." (s.100-101) 
 
Bütün bu açıklamalar bir tek şeye tanıklık ediyor ki, o da mülk sahibi ve üretim araçları üzerinde 
özel mülkiyet ilkesini benimseyen ve bireysel ekonomiden yana olan bir sınıf olarak küçük-
burjuvazi sosyalizm için mücadelede proletaryanın irade ve eylem birliğine sahip olduğu bir sınıf 
değildir. (Rusya gibi köylülük arasında özel mülkiyet ilkesinin derine kök salmadığı, mülkiyet 
duygusunun görece zayıf olduğu bir ülkede bile küçük-burjuva köylülük ile proletaryanın 
sosyalizm sorunlarında irade birliğinin yokluğuna özellikle dikkat çekmek isterim.) 
 
Küçük-burjuvazinin devrimciliği burjuva devrimciliği ile, politik olarak demokratik cumhuriyet 
için mücadele ile sınırlıdır.  Bu "LK" ve "TKİH Yöneticisi" tarafından da kabul ediliyor (a.g.y., s. 15 
ve 18) ama, yine de, küçük-burjuvazide proletaryanın sosyalist diktatörlüğü için mücadele etme 
yeteneği bulmaktan alamıyorlar kendilerini. Küçük-burjuvazinin devrimciliği burjuva devrimciliği 
ile sınırlı ise nasıl olur da bu sınırların ötesine geçer ve sosyalist anlamda da devrimci olabilir? 
Onun proletarya diktatörlüğü için mücadele edeceğini kabul etmek, onun yalnızca demokratik 
anlamda değil, sosyalist anlamda da devrimci olduğunu kabullenmektir. Bunun sınıfların politik 
eğilimlerinin ekonomik çıkarları tarafından belirlendiği materyalist ilkesi ile olumlu bir ilişkisi 
yoktur. Yoksa Türkiye ve Türkiye-Kürdistanı küçük-burjuvazisini diğer ülkelerin küçük-
burjuvazilerinden ayıran özel bir yan mı var? "Bizim" küçük-burjuvazimiz özel bir küçük-
burjuvazi mi? 
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Küçük-burjuvazi, politik bakımdan, azami olarak demokratik cumhuriyet için mücadele eder. 
Proletarya ve yarı-proletarya ise sosyalist cumhuriyet için. Küçük-burjuvazinin azami programı 
proletaryanın asgari programıdır. Sorunun böyle konuluşu materyalisttir. Küçük-burjuvazi, 
sınıfsal özellikleri ve proletaryanın kapitalist sınıfa karşı sınıf mücadelesi karşısındaki konumu 
bakımından, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda öz olarak aynı küçük-burjuvazidir. Herhangi bir ülkede 
de, ülkenin şu ya da bu özgül özellikleri nedeniyle,  bu öz temelden bir değişiklik geçirmiş 
değildir. Sosyalizm için mücadele karşısında emperyalist bir ülkenin küçük-burjuvazisi ile yeni-
sömürge, bağımlı bir ülkenin küçük-burjuvazisi arasında özsel bir farklılık yoktur. Küçük-
burjuvazi, nasıl ki emperyalist ülkelerde sosyalizm için savaşmaz (Yoksa savaşır mı?) yeni-
sömürge ve bağımlı ülkelerde de savaşmaz. Emperyalist bir ülkenin küçük-burjuvazisi devrimci 
bir sınıf değildir, ikinci tip ülkelerde ise burjuva anlamda devrimcidir. Herhangi bir ülkenin 
komünisti "bizim küçük-burjuvazimiz başkadır" diyemez. Böylesi bir savı öne süren ve 
eleştirilere karşın onda ısrar eden, kendisini ve başta proletarya olmak üzere, başkalarını 
aldatıyor demektir. Birkaç komünistin ve komünist olma savındaki insanın kendilerini 
aldatmaları proletaryanın sınıf mücadelesinin diyalektiği ve tarih bakımından önemsizdir; ama 
aldatma işi proletaryayı aldatmaya dek genişledi mi iş değişir. Proletaryaya yapılacak "en büyük 
kötülük" aranacaksa, bunu "sosyalist devrimcilerimiz"in teorilerinde aramak gerekiyor. Küçük-
burjuvazinin burjuva devrimciliğinin ötesine geçebileceğini savunmak, proletaryanın küçük-
burjuvaziye ve sosyalist devrime ilişkin sosyalist politik eğitimini sabote etmeye çalışmakla 
eşdeğerdedir.  
 
Küçük-burjuvazinin devrimciliği üzerine büyük bir otoritenin, Lenin'in tanıklığına başvuralım: 
 
"... Bugünkü devrimin kesin zaferi, demokratik devrimin sona erdiği ve sosyalist devrimin kararlı 
savaşımının başladığı nokta olacaktır. Köylülüğün bugünkü istemlerinin karşılanması, gericiliğin 
tümüyle bozguna uğratılması ve demokratik cumhuriyetin gerçekleşmesi, burjuva 
devrimciliğinin ve hatta küçük-burjuva devrimciliğinin son sınırını belirleyecek ve proletaryanın 
sosyalizm için gerçek savaşımının başlangıcı olacaktır.  ...  Bir başka deyişle, demokratik 
burjuvazi, ya da küçük-burjuvazi, bir adım daha attığında yalnız devrim değil, devrimin kesin 
zaferi de kesin bir olgu haline geldiğinde (... ) demokratik diktatörlük sloganını proletaryanın 
sosyalist diktatörlüğü, yani eksiksiz bir sosyalist devrim sloganı ile 'değiştireceğiz' " (İki Taktik, s. 
155-6, vurgular benim). 
 
Bütün bunlardan anlaşılır olmalıdır ki, küçük-burjuvazi sosyalizm için savaşmaz. Bunu yadsımak, 
evet, Marksist-Leninist devrim teorisini ve bu teorinin içerdiği kesintisiz devrim teorisini 
yadsımak demektir. Bunu yadsımak demokratik devrimle sosyalist devrim arasındaki mantıksal 
ve tarihsel farklılığı unutmak, bu farklılığı silmek demektir. "Küçük-burjuvazinin eksiksiz bir 
demokratik devrim için savaşımını proletaryanın sosyalist devrim için savaşımıyla karıştırmak, 
sosyalistleri siyasal iflâs tehlikesiyle karşı karşıya getirir" (a.g.e. , s.101) uyarısını unutmak 
demektir.  
 
Küçük-burjuvazi ile sosyalist devrim tezi, proletaryanın bilincini çarpıtan (bugün için bu tezin 
proletarya arasındaki etkisi değildir tartışma konusu olan) sosyalist politik bilincinin gelişme 
sürecini yavaşlatan, frenleyen sınıf işbirlikçisi bir tezdir. Sınıf işbirliği düşününün bir ifadesidir.  
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Proletaryanın küçük-burjuvazi ile sözde sosyalizm sorunlarında sınıf işbirliği çizgisidir. (Sınıf 
işbirliği, eş deyişle politik oportünizm eleştirisine uğramak için ille de kapitalist burjuvazi ile sınıf 
işbirliği içinde olmak, vb. gerekmiyor. ) Küçük-burjuvazi ile sosyalist devrim tezi, sosyalist devrim 
aşamasında pratik politikada sağ oportünizme neden olur.  Proletaryanın sosyalist politik 
eyleminin gelişmesini, devrim hangi aşamada olursa olsun, zaafa uğratır. Proletaryanın küçük-
burjuvazi tarafından sistemli ve sürekli olarak geri çekilmesine yol açar; onun küçük-
burjuvazinin yedeği olma durumunu doğurur. Küçük-burjuvazi ile sosyalist devrim için ittifak,  
küçük-burjuva demokrasisi ile, yani bu sınıfın bilinçli ideolojik, politik ve örgütsel temsilcileriyle 
ittifak demektir. Küçük-burjuva demokrasisinin burjuva anlamda devrimci bölümünü 
oluştursalar bile,  küçük-burjuva demokratları, Marksist-Leninist sosyalizm için savaşmazlar. Ya 
da şöyle anlatalım: Küçük-burjuva sosyalistleri, adları üzerinde,  proletarya sosyalizmi için 
savaşmazlar. Küçük-burjuva demokratları ile sosyalizm sorunlarında, Marksist-Leninist sosyalizm 
sorunlarında irade birliği yoktur ki, eylem birliği olsun.  
 
"Sosyalist devrimcilerimiz" içinde teorik sağın en aşırı temsilcileri "Yeni Toplum" yazarlarıdırlar. 
Onlar, Perinçek'ler, Aybar'lar, Belge'ler vd.  revizyonist ve reformistler tarafından kurulacak bir 
parti ile mevcut gerici burjuva iktidarının yıkılmasına kadar ittifak yapılabileceği görüşündedirler.  
Yani, proletarya partisi ile "reformizmin sağ ve sol elemanları" arasında sosyalist devrimin temel 
stratejik sloganı olan proletarya diktatörlüğü sloganı üzerinde irade birliği vardır. Vardır ki, 
iktidarın yıkılmasına kadar ittifak olanaklı görülüyor. Birlikte yıkılan iktidarın yerine, yine birlikte 
neden yeni bir iktidar kurulmasın? "Yeni Toplum" yazarları öylesine sağa kaymışlardır ki, burjuva 
anlamda bile devrimci olmayan politik odaklardan proleter anlamda devrimci olmalarını 
bekliyorlar. "Sosyalist devrimci" yazarlar olmayacak şeylerle uğraşmayı hobi olarak 
benimsemişler anlaşılan.  "Reformizmin sağ ve sol elemanları" ile bırakınız sosyalist devrimi, 
demokratik devrim için bile ittifak olanaklı değildir.  Onlarla, olsa olsa, birtakım demokratik 
reformlar için geçici bazı anlaşmalar, geçici eylem birlikleri yapılabilir. 
  
"Sosyalist devrimcilerimiz"in düşünce çizgilerine göre, demokratik görevlerin varlığı küçük-
burjuvaziyi sosyalizm için mücadeleye iter. Teorik açıdan bu tezin yanlışlığı anlaşılır olmalı. 
"Sosyalist devrimcilerimiz", Türkiye ve Kuzey Kürdistan toplumunda, küçük-burjuvazinin, özel 
olarak da kır küçük-burjuvazisinin, devrimci-demokratik ve ulusal-devrimci bir potansiyel 
taşıdığını (bunu kanıtlamıştır da) yadsıyamadıklarından onunla ittifak politikasına teorik zemin 
oluşturmaya çalışıyorlar. Kent ve kır demokratik hareketinde, anti-emperyalist ve anti-faşist 
harekette ve Kürt ulusal hareketinde küçük-burjuvazinin oynadığı son derece önemli rolü 
yadsımaksızın başka türlü davranmak olanaksızdır. Ama bu arada Marksist-Leninist sosyalist 
devrim teorisi revizyonist tahrifata, proletaryanın sosyalist politik eğitimi ve kapitalist 
burjuvaziye karşı sınıf mücadelesi zaafa uğratılmış ne gam! Küçük-burjuvazi ile ittifak politikası 
bakımından durum kurtarılıyor ya! Beyinlere iyice yerleştirilmelidir ki, genel ulusal-demokratik 
görevlerin varlığı sosyalist devrimde küçük-burjuvazi ile stratejik ittifak politikasını haklı 
çıkarmaz. Böylesi bir politika ile devrimin sosyalist karakteri karşıtlık içindedir.  
 
Revizyonist teori sahipleri, Kürt ulusal hareketinin de sosyalist devrimin toplumsal 
dayanaklarından biri olduğunu kabul ederler. Bu tez de teorilerinde içerilmektedir. Bilinir ki, 
ulusal hareket özünde bir köylü hareketidir, burjuva kurtuluş hareketidir. Bu durumda, 
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kaçınılmaz olarak, yöneltilmesi gereken soru şudur: Peki, nasıl olur da Kürt ulusal hareketi 
sosyalist devrimde proletaryanın dolaysız iç yedeklerinden biri olabilir? Kürt ulusal hareketinin 
özünde proleter-sosyalist bir hareket olduğu gibi bir tez ileri sürülemeyeceğine, bu hareketin 
nitelik bakımından diğer ulusal hareketlerden ayrı, özel bir ulusal hareket olduğu iddia 
edilemeyeceğine göre, bu sorunun yanıtı olumsuz olmak zorundadır. (12 Eylül 1980 öncesinde 
ve genel olarak bugün, Kürt ulusal hareketinin esas olarak bir kentli hareketi, bir aydın hareketi 
olması Kürt ulusal sorununun özünde bir köylü sorunu olduğu, yani ulusal hareketin asıl insan 
gücü kaynağını köylülüğün, özellikle de küçük-burjuva köylülüğün oluşturduğu doğrusunu 
değiştirmez.) 
 
Ayrıca, Kürt ulusal hareketi içinde küçük ve orta sanayi,  ticaret ve tarım kapitalistleri yer 
alabilirler hatta olur ki önderliği ele geçirebilirler. Yanı sıra, Kürt yarı-feodal unsurlarından da 
harekete katılanlar olabilir ve önderliğin Kürt kapitalistleri ile yarı-feodal unsurların ellerine 
geçmesi durumu ortaya çıkabilir.  Bu durumda da ulusal hareketin sosyalist devrimin dolaysız iç 
yedeklerinden biri olduğu teorik ve pratik açıdan savunulabilir mi? Küçük-burjuvaziyle, hatta 
küçük ve orta kapitalistlerle ve birtakım yarı-feodal unsurlarla ittifak içinde bir sosyalist devrim! 
 
Devrim sorunlarının böylesi ilkel revizyonist ele alınışı söz konusu olunca soru soruyu kovalıyor 
doğallıkla: Küçük- burjuva demokratik hareket ve Kürt ulusal hareketi devrimi gerçekleştirecek 
toplumsal güçler arasındaysa sosyalist devrimin silahlı kuvvetlerinin asıl insan kaynağı neden 
küçük- burjuvazi olmasın? Bu hesap dışı tutulacak bir olasılık değildir. Böylesi bir durumda 
Türkiye sosyalist devrimi, onu gerçekleştiren silahlı kuvvetlerin asıl insan kaynağının küçük-
burjuvazi olması anlamında bir küçük-burjuva devrimi olacaktır. Ekonomik ve toplumsal özü 
bakımından proleter-sosyalist ve açıklanan anlamda küçük-burjuva bir sosyalist devrim! 
Yukarıdaki soruyu soruyla kovalamak yararlı olur: Sosyalist devrim teorisi sosyalist devrimin 
temel insan gücünün küçük- burjuvazi olmasıyla bağdaşır mı ve hangi ülkede böylesi bir olay 
yaşanmıştır? Dikkatler sorunun ikinci parçasına değil, birinci parçasına yönelmelidir kuşkusuz.  
 
Küçük-burjuva demokratik hareket de, Kürt ulusal hareketi de özünde birer burjuva hareketleri 
olduklarından, özel tarihsel-politik koşullar doğmaksızın (örneğin daha önce açıklanan Ekim 
Devrimi sırasında olduğu gibi), bu iki hareket de sosyalist devrimi desteklemezler. Bu 
hareketlerin belkemiğini oluşturan küçük-burjuvazi canıyla, malıyla proletarya diktatörlüğü için 
savaşmaz. Bu iki hareket neden sosyalist cumhuriyet kurulmasına yönelsinler de, harekete 
katılan burjuva kategorilerin sınıfsal çıkarları bakımından uygun düşen demokratik cumhuriyet 
kurulmasına yönelmesinler? 
 
Olanaklıdır ki oportünist-revizyonist tez sahipleri yeni orijinal tezler ortaya atsınlar. Örneğin, ileri 
sürülebilir ki devrimin güçlerinden bir bölümü (nicel bakımdan çoğunluğu) demokratik 
diktatörlük için, bir bölümü de (proletarya ve yarı-proletarya) sosyalist diktatörlük için mücadele 
eder. Yani, burjuva-demokratik devrim ile proleter-sosyalist devrim zamandaş olarak,  iç içe 
yürütülür ve proletarya önderliği ele geçirirse birinci tür devrim ikinci tür devrime bağlanır ve 
böylece her iki devrimin bileşkesi proletarya diktatörlüğünün kurulması anlamına gelir. 
Demokratik hareket ve sosyalist hareket ittifak içinde mevcut toplumsal-ekonomik düzene ve 
politik sisteme ayrı ayrı yönlerden vururlar. Birinci demokratik cumhuriyeti hedeflerken, ikincisi 
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sosyalist cumhuriyeti hedefler ve kimin kime üstün geldiğine bağlı olarak iki cumhuriyetten biri 
kurulur... "Olmaz böyle şey" diye de hemen itiraz etmemek gerekir. Çünkü, böylesi melez bir 
teori, böylesi tezleri içermeden, kısa süreli de olsa, yaşayamaz. Böylesi bir teori, böylesi gençlik 
aşılarına gereksinme duyar. (Bilmeden böyle bir gereksinmeyi karşılamış olmayayım sakın?) 
Kaldı ki daha bugünden bunun işaretleri vardır. Örneğin, Tanyeri ile Gökçe değil midir 
"proletarya demokratik harekette ideolojik ve fiili önderliği ele geçirmişse ...  sosyalist devrimini 
yapacaktır",  diye yazanlar?  
R. Tanyeri değil midir, Türkiye ve Kuzey Kürdistan toprağının hem demokratik devrim hem 
sosyalist devrim için elverişli olduğunu savunan? Devrimin güçlerinden bir bölümü demokratik 
cumhuriyet için, bir bölümü de sosyalist cumhuriyet için savaşırsa burada irade birliği yok 
demektir. Bu olmaksızın eylem birliği de olamayacağına göre, bu durumda nasıl olur da devrim 
zafere ulaşır? 
 
Açıkça yazılmasa bile, teoride, iki ayrı devrim, dolayısıyla devlet iktidarı sorununun iki ayrı 
çözümü hali hazırda içkindir. Çünkü, sosyalist devrim aşamasında proletaryanın müttefiki olarak 
kabul edilen küçük-burjuvazi, azami olarak demokratik cumhuriyet için savaşır, proletarya için 
ise demokratik cumhuriyet asgari amaçtır. Bugünkü aşamada küçük-burjuvazi de devrimci bir 
sınıf olarak kabul edildiğine ve onun devrimciliği demokratik devrimcilik ile sınırlı olduğuna göre, 
o, demokratik diktatörlük gerçekleşir gerçekleşmez -yasal ya da fiili- devrimi durdurmaya çalışır. 
Artık onu ilgilendiren mücadelesinin meyvelerini toplamaya çalışmaktır. O açıkça "benim 
devrimciliğim biraya kadar", diye ilan eder. Ve böylece "sosyalist devrimcilerimiz"i düş kırıklığına 
uğratır. Oportünist-revizyonist sosyalist devrim tezinin, demokratik devrim ile sosyalist devrimin 
bir aşuresi olduğunu, melez bir teori olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek var mı? 
 
Tanyeri ve Gökçe, devrimde "köylülükle sağlam bir ittifaka sahipse" proletaryanın proletarya 
diktatörlüğüne geçmesini savunmamak "katışıksız revizyonizm"dir, diye yazarlar ve proletarya 
diktatörlüğüne geçmeme gibi "bir öneride bulunan kimsenin Marksistliğinden şüphe edilir", diye 
eklemeyi de unutmazlar. Ne var ki, onların unuttukları ya da unutmayı uygun gördükleri odur ki,  
"köylülük" kavramı geniş bir kavramdır ve tüm köylü kategorilerini, bu arada zengin (kapitalist) 
köylü kategorisini de içerir. Kapitalist köylü kategorisi bir yana bırakılacak olsa bile, sosyalist 
devrim için mücadelede bir burjuva kategori olarak orta köylülük (kır küçük-burjuvazisi) ile, 
sağlamı bir yana, ittifak olanaklı değildir. Demokratik devrimde bile proletarya yarı-proletaryaya, 
köylülük bakımından söz edilirse yoksul köylülüğe dayanır, genel olarak küçük-burjuvazi ile, bu 
arada orta köylülük ile anlaşma yapar. Sosyalist devrim aşamasında olduğu gibi bu devrim 
aşamasında da gerçekten sağlam ittifak yoksul köylülükle kurulur.  Bu durumda Marksist-
Leninist devrim teorisi ve özel olarak proletarya diktatörlüğü teorisi bakımından "katışıksız 
revizyonizm"i savunma pozisyonunda olanların, "Marksistliğinden şüphe edi"lecek olanların 
kimler olduğunu ayrıca açıklamaya gerek var mı? 
 
Önemli bir nokta. Demokratik devrim sürecinde sosyalist devrimin nesnel ve öznel koşulları hızla 
olgunlaşabilir. Proletaryanın bilinç ve örgütlülük ve yarı-proletarya ile birleşme derecesi, devlet 
iktidarının proletarya tarafından fethedilmesini olanaklı kılan düzeye varabilir. Demokratik 
diktatörlük aşamasının devrim içinde hızla aşıldığı böylesi politik koşullarda, devrim, 
proletaryanın sosyalist diktatörlüğü ile taçlanır. Bu bir olasılıktır. İyi bilinir ki, Marksist-Leninist 
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politika biliminde, devrimin karakteri, eş deyişle devrimin temel stratejik sloganı, devrimin 
strateji ve taktikleri olasılıklara değil, verili gerçeklere dayandırılır. Daha bugünden olasılıklara 
göre politika oluşturmak gerçeklerden kopmaktır. İdealistçe oluşturulan böylesi politikaları 
proletaryanın sınıf mücadelesine taşımak, sokmaya çalışmak proletaryanın devrimci politik 
mücadelesine zarar vermek gibi kötü bir sonuç doğurur. 
  
R.Tanyeri, "toplumun bugünkü gelişme düzeyinde devrimci bir rol oynayan sınıf ve tabakalar" 
arasında orta köylülük ve ulusal hareketin yanı sıra öğrenci gençlik hareketini de belirtiyor. 
Onun öğrenci gençlik deyince lise ve üniversite gençliğini anladığını kabul ederek tartışalım. 
Aydın tabakanın bir unsuru olan öğrenci gençlik, toplumun çeşitli sınıf ve tabakalarından gelen 
gençlerden oluşur. Öğrenci gençlik,  sömürücü sınıf ve tabakaların yanı sıra, sömürülen sınıf ve 
tabakalardan gelen gençleri içerir. Sınıfsal köken nedeniyle öğrenci gençlik arasında da ayrım 
yapmak gerekir. Halk sınıf ve katmanlarından gelen öğrenci gençlik bölümü (halk gençliği) ile 
sömürücü ve ezen sınıf ve katmanlardan gelen öğrenci gençlik proletaryanın devrimci politik 
mücadelesinin sorunları bakımından aynı düzeyde ele alınamazlar. Burada da ayrımsız politika 
olamaz. Nasıl ki burjuva aydın tabakanın bir bölümü proletarya ile saf tutarken, diğer bir bölümü 
burjuvazi ile saf tutar ve bir bölümü de tarafsız kalırsa, aynı durum aydın tabakanın bir unsuru 
olarak öğrenci gençlik için de geçerlidir.  
 
Öğrenci gençliğin politik duyarlılığı, dinamizmi, vb. üzerine uzun uzadıya yazmanın bir gereği 
yok. Sınıf mücadelesi tarihi öğrenci gençliğin devrimci mücadelede ne denli önemli bir rol 
oynadığına tanıktır ve öğrenci gençliğin kahramanlık örnekleriyle doludur. Ancak sorunun özü 
ne tür bir mücadelede öğrenci gençliğin ne tür bir rol oynayacağıdır. Öğrenci gençlik, öğrenci 
olmaktan kaynaklanan sorunlarının çözümü, çıkarlarının savunusu ve aydın olmanın 
gereksinmelerini karşılamak için demokrasiye gereksinme duyar. Halk aydınlarının bir unsuru, 
halk gençliğinin bir parçası olan öğrenci gençliğin bir bölümü anti-emperyalist, anti-faşist 
mücadelede, genel olarak demokrasi mücadelesinde, proletaryanın dolaysız yedeği olurken, bir 
bölümü ise hem demokrasi hem sosyalizm mücadelesinde proletaryanın dolaysız yedeğidir. 
Proletaryanın devrimci politik mücadelesi söz konusu olduğunda böylesi bir ayrım yapmamak 
politik olarak yanlış ve zararlıdır. Öğrenci gençlikle, halk gençliğinin bir parçası olsa bile, ayrım 
yapmaksızın sosyalizm sorunlarında irade ve eylem birliğinin olanaklı olduğu bilincini proletarya 
hareketine taşımak proletaryanın politik eğitimini olumsuz yönde etkiler, mücadelesine zarar 
verir. Ayrıca, unutmamak gerekir ki, öğrenci gençlik istikrarlı bir toplumsal grup değildir. Bundan 
dolayı istikrarlı, kararlı bir politik çizgi de izleyemez; politik olaylardan, rotayı şaşıracak denli, çok 
ve çabuk etkilenir. Kaldı ki, öğrenciler de ideolojik ve politik eğilimler arasında bölünmüştür. 
Böylesi bir bölünmenin en yaygın olduğu toplum bölümünün öğrenci gençlik olduğu bir olgu 
tespitidir.  
 
Türkiye’nin yakın tarihi, öğrenci gençliğin, genel olarak, devrimci küçük-burjuva demokrasisi 
akımının toplumsal dayanağını oluşturduğunu göstermiştir. Yukarıdaki teorik açıklamalara bu 
olgu da eklendiğinde öğrenci gençliğe ilişkin ayrımsız politikanın, Marksist-Leninist politika 
bakımından, ilkesiz bir politika olduğu anlaşılır olmalıdır. Tanyeri ve onun gibi düşünenler 
açısından, öğrenci gençliğin devrimci mücadelede oynadığı önemli role gözlerin kapanamaması 
bu ilkesiz politikanın belirleyici nedeni olsa gerek.  
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Gelelim son derece önemli bir diğer konuya. "Sosyalist devrimcilerimiz"in teorilerine göre, 
proletarya, iktidarı küçük-burjuvazi ile paylaşabilir. Neden mi? Çünkü, sosyalizm için 
mücadelede bu iki sınıf arasında irade ve eylem birliği vardır. Sosyalizm sorunlarında irade birliği 
varsa, sosyalist devrim süresince bu iki sınıf arasında politik ve askeri ittifak olanaklıysa, devlet 
iktidarında da ittifakın olanaklı olduğu kabul ediliyor demektir. Hem zaten, "sosyalist 
devrimcilerimiz" in teorilerine göre, proletarya önder olduktan sonra sorun olmaması gerekir. 
Proletarya devrimde önder olduğu zaman o devrim proleter-sosyalist devrim oluyorsa, 
proletaryanın önder olduğu ve küçük-burjuvazi ile paylaştığı bir devlet neden proletarya 
diktatörlüğü olmasın? Bazı sosyalist devrim savunucuları proletarya ile köylülüğün devrimci-
demokratik diktatörlüğünün proletarya diktatörlüğünün politik bir biçimi olduğu revizyonist 
görüşünü henüz düzeltmiş değillerdir. Burada, "İşçinin Yolu" gazetesindeki, proletaryanın bilinç 
ve örgütlülük derecesine göre işçi-köylü diktatörlüğünün (gazetede "halk iktidarı" diye yazılı) 
demokratik diktatörlük de sosyalist diktatörlük de olabileceği türünden revizyonist tezi 
anımsamanın ve anımsatmanın yararlı olduğunu sanırım  
(bk. "Demokrasiyi Kazanmak İçin" , Hüseyin Gün, "İY", s. 12, s. 6). Eleştirilegelen revizyonist-
oportünist tezin vardığı noktalardan birinin Marksist-Leninist proletarya diktatörlüğü teorisinin 
revizyonist tahrifatı olduğu ortaya çıkıyor. Sosyalist devrimin zaferi anlamına gelen diktatörlük 
neden proletarya diktatörlüğü olsun da proletarya ile küçük-burjuvazinin diktatörlüğü olmasın? 
 
Küçük-burjuva demokratları ile sosyalizm sorunlarında irade birliği olduğu düşününün vardığı 
mantıksal sonuçlardan ancak biridir bu. Ve böyle giderse mantıksal sonuçlara daha başkalarının 
da eklenmesi kaçınılmaz olacaktır. "Sosyalist devrimcilerimiz"e soracak olursanız küçük-
burjuvazi ile devlet iktidarını paylaşmak gibi bir durum söz konusu değildir ve olmayacaktır. 
Onlar yazdıklarından kanıtlar ileri sürecekler ve böylece dikkatleri revizyonist melez teorilerinin 
mantıksal sonuçlarından uzaklaştırmaya çalışacaklardır. (Bir şeyi açık açık yazmamak durumu 
kurtarmaya yetmiyor). Ne var ki,  onlar hesabına da sevinçle kaydetmek gerekirse, böylesi 
olumsuz bir çaba Türkiye ve Türkiye-Kürdistanı gerçeklerine yabancı revizyonist melez teoriyi 
kurtarmaya yetmeyecektir. Bombalanması gereken bu teorinin enkazı altında kalınmak 
istenilmiyorsa eğer, yol yakınken radikal bir dönüş yapmak zorunludur.  
 
Bütün bunlardan sonra, haklı olarak, ileri sürülen "devrim teorisi"nin sosyalist devrim teorisi 
değil de, demokratik devrim teorisi olduğunu tespit etmek gerekmez mi? Strateji sorunlarında 
bütün bu görüşlerden sonra Türkiye devriminin henüz demokratik aşamada olduğu kabul 
edilmek zorunda değil midir? Burjuva kategorilerle stratejik ittifak içinde gerçekleştirilecek bir 
devrimin proleter-sosyalist bir devrim değil, bir burjuva-demokratik devrim olduğunu bu denli 
ayrıntılı açıklamak zorunda kalmak komünist hareket açısından, öyle nitelemek zorundayım ki, 
utanç vericidir. Sosyalizm sorunları üzerine son derece geniş birinci elden eserlerin çevrildiği,  
geniş bir literatüre sahip olan bir ülkenin komünistlerinden bazılarının yollarını bu denli şaşırmış 
olmaları feci bir durumdur. Mao Zedung revizyonizminin açığa çıkarılıp reddedilmesi olayının 
doğru olarak özümlenememesinden kaynaklanan ve 12 Eylül sonrası ufak çaplı bir salgın halini 
almaya başlayan sözde sosyalist devrim teorisinin daha fazla yaygınlaşmadan önlenmesi için 
olanaklı olanın en iyisi, en fazlası yapılmak zorundadır.  
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Bugünkü tarihsel koşullarda Türkiye'de küçük-burjuva demokrasisi ile anlaşma içinde devrim bir 
sosyalist devrim değil,  demokratik devrim olur. Küçük-burjuva demokrasisini tarafsızlaştırma 
politikasının izlendiği bir devrim ise sosyalist devrim olur. Küçük-burjuvazinin devrimci bir 
potansiyel taşıdığı politik koşullarda ya birincisi kabul edilecek ya da küçük burjuvazi 
tarafsızlaştırılacaktır. Bu da burjuva-demokratik devrimi yenilgiye götürür.  
 
Kısaca özetlemek gerekirse, küçük-burjuvazi ile ittifaka dayanan devrim burjuva-demokratik 
devrimdir. Anti-kapitalist bir devrim ve program için savaşmayan küçük-burjuvazi ile ittifak 
içinde kurulan diktatörlük sosyalist diktatörlük değil,  demokratik diktatörlüktür. Bu diktatörlük 
koşullarında uygulanacak program proletaryanın asgari, yani demokratik programıdır. Burjuva 
üretim ilişkileri ve üretim araçlarının özel mülkiyeti çerçevesinde gerçekleşebilecek bir program 
olduğundan bir reformlar programıdır. Küçük-burjuvazi için ise bu program azami programdır, 
özel mülkiyet ve bireysel ekonomi yanlısı bu toplumsal kategorinin gidebileceği son sınırdır. 
Dolayısıyla bu sınıfla politik ve askeri ittifak ancak bu sınırlar içinde gerçekleşebilir.  
 

SOSYALİST DEVRİM AŞAMASINDA KÜÇÜK-BURJUVAZİYE KARŞI TUTUM 
 

Marksist-Leninist sosyalist devrim teorisine göre, proletarya diktatörlüğünün kurulması için 
verilen mücadelede, bir burjuva kategori olarak küçük-burjuvaziye karşı takınılacak politik tutum 
onu tarafsızlaştırmaktır. Sosyalist devrim aşamasında proletaryanın küçük-burjuvaziden 
beklediği, kapitalist burjuvaziye karşı verdiği amansız sınıf kavgasında tarafsız kalmasıdır. 
Proletarya bilir ki, üretim araçları ve  
ürünler üzerinde özel mülkiyet ilkesini benimsemiş, bireysel ekonomi yanlısı küçük-burjuvazi 
anti-kapitalist devrim için savaşmaz; küçük-burjuva sınıfsal çıkarlarına uygun düşmez bu. Ama 
sınıfsal çıkarları, özel olarak belirtmek gerekirse, emperyalist burjuvazi ve iç kapitalist sınıf 
tarafından sömürülüyor ve politik bakımdan baskı altında tutuluyor olması proletaryaya karşı 
kapitalist burjuvazi ile birleşmesini de gerektirmez. O, daha önce açıklanan nedenlerle, 
proletarya ile kapitalist sınıf arasında bocalayan, sallanan ve oportünist politikanın temsilcisi 
olan bir sınıftır. Bir yandan, kapitalist burjuvazinin onun özel mülkiyet tutkusu üzerine inşa ettiği 
karşı-devrimci "mülkiyet ve düzen elden gidiyor" propagandası, diğer yandan, proletaryanın 
onun da sömürülen ve ezilen bir sınıf olduğu ve kapitalist burjuvazi ile birleşmemesi gerektiği 
yönündeki propagandası ve ekonomik, toplumsal ve politik deneyimi onu tipik oportünist bir 
sınıf kılar. Küçük-burjuvazi her türlü devleti sınıflar üstü görür ve sınıf diktatörlüğü, bu arada 
proletarya diktatörlüğü için savaşmaz. Böylesi bir sınıfsal konuma ve tutuma sahip bir sınıf 
kapitalist burjuvaziye karşı -yalnızca tekelci burjuvaziye değil, tekelci olmayan burjuvaziye karşı 
da- proletarya diktatörlüğü için mücadelede proletaryanın yedeği, dolaysız yedeği olamaz. Ama,  
o kapitalist burjuvazinin yanına da itilemez. Bu durumda ona karşı izlenmesi gereken tek ilkeli 
politika tarafsızlaştırma politikasıdır. Proletaryayı desteklemeyeceğine göre, burjuvaziyi de 
desteklememesini sağlama politikasıdır. İşte, "sosyalist devrimcilerimiz" Marksist-Leninist 
politika biliminin bu temel sorununu bile anlama yeteneği gösterememişlerdir.  
 
Marksist-Leninist devrim teorisine göre -tarihsel deneyler tarafından doğrulanmış olduğundan 
teori, bu anlamda,  gerçekleşmiştir- proletarya diktatörlüğü kurulmadan, kapitalist burjuvazi 
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üzerine topyekun diktatörlük sağlamlaşmadan önce proletaryaya yanaşmayacak, onunla ittifak 
olanakları aramayacaktır. O kimin zafer kazanacağını bekler. Ne zaman ki proletarya 
diktatörlüğünün sağlamca yerleştiğini görür, işte o zaman proletarya diktatörlüğü sisteminde 
onunla anlaşmaya çalışır. Bundan sonradır ki, proletarya diktatörlüğü, proletaryanın iktidarı 
paylaşması olarak anlaşılmamak koşuluyla, proletarya ile köylülük arasında ittifakın özel biçimi 
olarak tanımlanabilir.  
 
Bolşeviklerin orta köylülüğe karşı izledikleri politika örnek bir politika olarak alınmalıdır. Onlar, 
demokratik devrim aşamasında orta köylülükle anlaşma, sosyalist devrim aşamasında 
tarafsızlaştırma ve proletarya diktatörlüğü sağlamlaştıktan sonra onu sosyalist kuruluşa 
kazanma politikası izlediler. Üç ayrı dönemde üç ayrı politika. (Bu politikaların ayrıntılı 
açıklaması için Stalin'in "Partinin Köylü Sorunundaki Üç Temel Sloganı Üzerine" başlıklı yazısına 
başvurulabilir(.   
 
Küçük-burjuvaziye ilişkin politika sorununu bitirmeden bir noktaya,  popülizmin (halkçılığın) 
etkisi noktasından küçük burjuvazi ile birlikte sosyalist devrim tezinin eleştirisine değinmek 
isterim. "Sosyalist devrimcilerimiz" popülizmi çok eleştirirler, Marksizm-Leninizm yerine 
popülizmin geçirildiğini düşünürler. Bazıları, örneğin "LK" ve "TKİH Yöneticisi", komünist 
hareketi, güçlü popülist etkilenmelere karşın yine de komünist olan hareketi, popülist olarak 
ilan ederler ve komünist hareketi kendileriyle başlatırlar. Komünist harekette popülizmin 
etkisinin tartışılmasının yeri bu kitap değildir. Yalnızca güçlü bir etkinin varlığını, özellikle Mao 
Zedung revizyonizmin güçlü etkisi altında bulunduğu dönemde, belirtmekle yetinelim. Burada 
eleştiri konusu yapılmak istenen, popülizm üzerine onca eleştirilerine karşın, "sosyalist 
devrimcilerimiz"in küçük-burjuvazide sosyalizm için mücadele yeteneği bulmuş olmalarıdır. 
Popülizmin temel özelliği bir toplumsal hareket olarak sosyalizmi proletaryaya değil, halka ya da 
genel olarak topluma dayandırmaktır. Popülizme göre sosyalizmin asıl dayanağı köylülüktür, 
daha somut konuşmak gerekirse, küçük-burjuva köylülüktür. Yanlış anlaşılmak istemem, 
"sosyalist devrimcilerimiz"i sosyalizmi küçük-burjuvaziye dayandırmakla eleştirmiyorum. Ne var 
ki, sosyalizm için mücadele söz konusu olduğu sürece küçük-burjuvaziyi sosyalizm için mücadele 
edecek sınıfsal özelliklere sahip bir sınıf olarak kabul ettikleri ölçüde onların popülizmin ya da 
küçük- burjuva sosyalizminin güçlü etkisi altında bulunduklarına işaret etmek istiyorum.  

 

TEKELCİ OLMAYAN KAPİTALİST BURJUVAZİYE KARŞI TUTUM 

 
Devrimin stratejik sorunları açısından "sosyalist devrimcilerimiz"in,  özel olarak anmak 
gerekirse, "LK" ve "TKİH Yöneticisi"nin sorunları küçük-burjuvaziye karşı politika sorunu ile sınırlı 
değildir. Normaldir bu. Revizyonist melez teori, üreticileri için birçok sorun yaratmıştır ve 
yaratmayı sürdürecektir. "Platform Taslağı" yazarları tekelci olmayan kapitalist burjuvaziye karşı 
politik tutum açısından da bir açmaza yuvarlanmaktan sakınamamışlardır.  
 
Onlar, küçük ve orta kapitalistleri proleter-sosyalist devrimin düşmanları/hedefleri içinde -açık 
olarak- tespit etmemektedirler. "Ana düşmanları" tespit etmekle yetiniyorlar :"Devrimimizin 
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ana düşmanları büyük burjuvazi, bürokrat burjuvazi,  büyük toprak sahipleri ve emperyalizmdir,  
... Hedef ...  oligarşiyi yıkmaktır." (s. 35) 
 
Ana olmayan düşman/düşmanlar kimdir/kimlerdir? 
 
Tekelci olmayan kapitalist burjuvazi sosyalist devrimin düşmanları, sosyalist devrim tarafından 
mülksüzleştirilecek sınıf ve katmanlar arasında değil midir? 
Proletarya diktatörlüğü tekelci olmayan kapitalist burjuvazi üzerinde de diktatörlük olmayacak 
mıdır? Sömürücü bir sınıf, kendi varlık koşullarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir devrime 
karşı militan karşı-devrimci bir tutum takınmaz mı? 
 
Bu tür sorular çoğaltılabilir. Ama sorular aracılığıyla eleştiri sürdürme niyetinde değilim. 
Sonuncu soruyu yanıtlamakla başlayalım. Tekelci olmayan kapitalist burjuvazi sosyalist devrim 
aşamasında militan karşı-devrimci bir sınıftır. Emek-gücünün meta olması durumunun sürmesi 
bu kapitalist sınıf bölümü için yaşamsal önemdedir. Emek-gücünün meta olmaktan çıkması 
demek, kapitalist burjuvazinin ölümü demektir. Olmak ya da olmamak sorunu karşısında tarafsız 
kalması olanaklı olmayan, sömürücü bir toplumsal güçtür tekelci olmayan burjuvazi. Bu 
durumda bu kapitalist kategori, emek-gücünün en ilkel yöntemlerle sömürülmesinden de yana 
olan bu militan karşı devrimci toplumsal güç, açık olarak, sosyalist devrimin düşmanları içinde 
tespit edilmelidir. Proletaryanın sosyalist diktatörlüğü temel stratejik sloganı altında yürütülen 
bir devrimde (sosyalist devrim), tekelci olmayan burjuvaziye karşı, demokratik diktatörlük temel 
stratejik sloganı altında yürütülen devrimdeki (demokratik devrim) gibi politik tutum 
takınılamaz. Ne var ki, "Platform Taslağı" yazarlarının yaptıkları tam da budur. Onlar, proleter-
sosyalist devrimde "orta burjuvaziyi, sosyal demokrat, liberal vb. partileri tecrit" (s. 35, abç) 
etme politikasını savunurlar. Bu sınıfa karşı böylesi bir tutum, proleter-sosyalist devrimin "ana 
düşmanları" gibi bir belirleme yapıp da bunlar dışında düşman, en azından kapitalist bir nitelik 
taşıyan düşman, belirlememektir. Sosyalist devrim teorisinde orta burjuvaziyi ve onu temsil 
eden politik partileri tecrit etme değil, yıkma politikası vardır. O sosyalist devrim aşamasında 
tarafsızlaştırılması gereken bir güç değil, kendisine karşı savaşılması gereken bir düşmandır.  
(Umarım tarafsızlaştırma ile tecrit etme arasındaki politik ayrımı tartışmak zorunda bırakılmam.) 
Politik koşullar bu sınıfa karşı taktik tutumun yumuşatılmasını zorunlu kılabilir. Ancak,  burada 
tartışma konusu olan politik koşullar değil, bir teoridir, Marksist-Leninist devrim teorisidir. 
Yazarlar, orta burjuvazi olarak tanımladıkları tekel-dışı kapitalist burjuvaziye karşı proletaryanın 
demokratik devrim aşamasındaki taktik tutumunun benimsenmesi gerektiği düşüncesindedirler. 
Orta burjuvazi anti-emperyalist demokratik devrimde tecrit edilecek veya tarafsızlaştırılacak bir 
güçtür, sosyalist devrimde değil. Sosyalist devrim tüm burjuvaziyi hedef alan ve tüm burjuvazi 
üzerinde diktatörlük kurmayı amaçlayan bir devrimdir. "Platform Taslağı" yazarları, ne denli 
proleter-sosyalist devrimden söz ederlerse etsinler,  onların strateji sorunlarına ilişkin görüşleri, 
Türkiye devriminin hâlâ bir demokratik devrim olarak kabul edilmesi anlamına gelir.   
 
Bu durum onların teorisinin ilkesizliğini, iç tutarlılıktan yoksunluğunu daha belirgin kılıyor. 
Onlara, üzerinde düşünmeleri için, zengin deneylerle dolu bir örneği, Rus devrimi örneğini 
anımsatmak yerinde olur. Rusya'da demokratik devrim aşamasında büyük kapitalist burjuvaziye 
karşı tecrit politikası uygulanırken, örneğin zengin (kapitalist) köylülük devrimde proletaryanın 
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yedeklerinden biri olarak tespit edildi. Burada uygun düşmeyen tarihsel analojiler yapacak 
değilim. 1900'lerin başlarındaki Çarlık Rusya'sı ile 1900'lerin sonlarındaki Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'nın somut koşulları aynılaştırılamaz. Rusya’da demokratik devrim aşamasında büyük 
kapitalistlere karşı izlenen tecrit politikası, bugünün Türkiye'sinde ve Türkiye Kürdistanı'nda -
yine demokratik devrim aşamasında- orta ve küçük kapitalistlere karşı izlenecektir. Ne var ki, 
devrimin sosyalist aşamada olduğu savında olanlar,  öngörülemeyecek politik koşullar 
oluşmaksızın,  tecrit politikası değil, tasfiye politikası izlemek zorundadırlar. Aksi takdirde 
kendilerine, kılavuz olarak kullanacakları, yeni bir sosyalist devrim teorisi yaratma  göreviyle 
karşı karşıyadırlar.  Ya girdikleri yanlış yolu terk edip doğru yola dönsünler ya da Marksist-
Leninist sosyalist devrim teorisinin yakasını bıraksınlar.  
 
Bütün bunlara eklemek gerekir ki, "Platform Taslağı" proleter devrimin hedefini oligarşiyi 
yıkmak olarak tespit etmektedir. Burada devlet iktidarı olarak politik hedeften söz ediliyor, diye 
itiraz edilebilir. Evet, burada söz konusu olan budur; ama tekelci olmayan kapitalist burjuvazinin 
de politik olarak hedef olduğu açıklanmamaktadır. Onun "oligarşi" içinde politik olarak temsil 
edilmemesi politik hedef olarak seçilmemesi anlamına gelmez. Kaldı ki, devlet makinesi içinde 
bu sınıfın çıkarlarının temsilcileri de vardır.  Ayrıca, bu sınıf politik partiler olarak politika 
sahnesinde ve parlamentoda temsil edilmektedir. "LK" ve "TKİH Yöneticisi"nin, hedefi kapitalist 
burjuvazinin bir bölümü ile sınırlamaları boşuna değildir; çünkü, onlar, tekelci olmayan kapitalist 
burjuvaziyi ve onun politik partilerini yıkılacak değil, tecrit edilecek güçler içinde kabul 
etmektedirler. (Umarım bir de "yıkma" ile "tecrit etme" terimlerinin sözcük anlamları üzerinde 
bir tartışmaya girmek zorunda kalmam). Sözün özü, kapitalist sınıfın bir bölüğünün politik 
hedeflerinden biri olarak tespit edilmemesi,  sosyalist devrim teorisi ve özel olarak proletarya 
diktatörlüğü teorisi açısından kabul edilemez.  
 
"Platform Taslağı" yazarları, Türkiye'nin sosyalist devrim aşamasında olduğu tezini savunma 
çabası içinde, gerçekte,  yeni-sömürge ülkeler için Marksist-Leninist sosyalist devrim teorisinden 
ayrı "yeni" bir teori formüle ediyorlar. Diğer şeylerin yanı sıra, tekelci olmayan kapitalist 
burjuvazi dolayımı ile tekelci olmayan kapitalizme ilişkin analizlerinden bu sonuca varmak 
olanaklı. Onların "orta gelişmişlik, yani görece gerilik...  özel mülkiyetin bir hamlede yok 
edilemeyeceğini gösterir. Yaygın orta ve küçük mülkiyetin varlığı bunu anlatır." (s. 33, abç) diye 
yazmaları boşuna değildir. Onlar yalnızca bir olgu tespiti yapmıyorlar, orta mülkiyetin (siz tekelci 
olmayan kapitalizmin ve orta burjuvazinin diye okuyunuz) proleter-sosyalist devrimin 
hedeflerinden biri olmadığını teorilerinin temel taşlarından biri yapmaya çalışıyorlar. Türkiye 
kapitalizminin gelişme derecesi buna zorluyor onları. Yaygın orta ve küçük işletme sahipliğinin 
varlığına gözleri kapayamamak durumu var ortada.  
 
Üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin bir hamlede yok edilemeyeceği, Marksizm-Leninizm 
bilimi açısından, komünist toplumun ekonomik örgütlenişi ve hâlâ yarı-burjuva olan hukuk 
açısından işin ABC'sidir. Küçük üretim ve küçük mülkiyetin ortadan kalkışı uzun bir tarihsel 
sürecin ürünü olacaktır. "Görece gerilik" olmasa, yani sosyalist devrimin gerçekleştiği ülke ileri 
derecede gelişmiş kapitalist bir ülke olsa bile küçük mülkiyet "bir hamlede yok edile"mez. Orta 
mülkiyetin (kapitalist özel mülkiyet) yaygın varlığından dolayı da özel mülkiyetin bir hamlede 
yok edilemeyeceği düşünüldüğüne göre, yazarlarımızın proleter-sosyalist devrimi orta kapitalist 
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mülkiyeti, dolayısıyla da tekelci olmayan kapitalizmi -şu varlık koşulu emek-gücünün 
sömürülmesi olan ekonomik biçimi- ve, yine dolayısıyla, tekelci olmayan kapitalist burjuvaziyi 
hedef almayacaktır. Bu nasıl bir proleter- sosyalist devrimdir ki -hadi demokratik devrim 
görevlerini de yerine getiren bir devrim olduğunu da ekleyelim- kapitalizmin ve kapitalist 
burjuvazinin bir bölümü düşmanlar olarak, yıkılacak hedefler olarak tespit edilmiyorlar? Somut 
tarihsel koşullar proleter-sosyalist devrimi uzlaşmaya zorlayabilir. Ancak daha baştan, politik 
koşulların dayatması olmaksızın -ekonomik koşulların dayatması olmaksızın diye de ekleyeyim- 
kent ve kır kapitalistlerinin sayısal bakımdan asıl gövdesini sosyalist devrimin hedefi, yakın 
hedefi olmaktan çıkarmak Marksist-Leninist devrim teorisi ile bağdaşmaz.  "Platform Taslağı" 
yazarları tüm kapitalist burjuvaziyi hedef almayan bir sosyalist devrim teorisinin ve burjuvazi 
üzerinde topyekun diktatörlük olmayan bir proletarya diktatörlüğü teorisinin propagandasını 
yapmaktadırlar. Geçerken eklemek gerekir ki, görece ekonomik gerilik, küçük ve orta 
kapitalistlerin nicel güçlerinin ve toplumsal etkilerinin büyük önemini anlatır. Tekelci olmayan 
kapitalist burjuvaziye karşı tutum da devrimin temel sorunları içinde yer alır. Bunlar bu burjuvazi 
bölümüne karşı doğru politikanın ne denli önemli olduğunu gösterir.  
 
"Platform Taslağı" yazarlarının küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapitalist üretim süreci içindeki 
konumlarına ilişkin görüşlerine yakın bir bakış, onların tekelci olmayan kapitalistlere karşı taktik 
tutumlarının anlaşılmasına yardımcı olur. "Platform Taslağı"ndan okuyalım:  
 
"Sanayideki orta ve küçük ölçekli işletmeler önemli ölçüde, doğrudan ya da dolaylı olarak büyük 
ölçekli kapitalist üretime bağlanıyor.  ..." (s. 27, vurgular benim) 
 
"Orta büyüklükteki kapitalist işletmelerin büyük kısmı doğrudan ya da dolaylı olarak büyük 
kapitalist üretimin yan kolları durumundadırlar. ..." (s. 28, vurgular benim) (Küçük ölçekli 
kapitalist işletmelere ilişkin bir tespit olmadığı dikkat çekici.) 
 
Peki küçük ve orta ölçekli kapitalist işletmelerin büyük ölçekli kapitalist üretim ile böylesi 
karşılıklı ilişkileri, birincilerin ikinciye bağımlılığı, sosyalist devrim olarak tespit edilen Türkiye 
devriminde küçük ve orta kapitalistlere karşı politikanın nasıl olmasını gerektirir? Bu durumda 
bunların tecrit edilmesi politikası nasıl savunulabilir? 
 
Orta ve küçük kapitalistler önemli ya da büyük ölçüde (Sorunun "Platform Taslağı"nda konuluşu 
bakımından "asıl olarak" da denilebilir sanırım) büyük burjuvaziye bağımlı duruma gelmişlerse 
eğer, onlar sosyalist devrimin hedefi olarak değil de, tecrit edilecek güçler olarak kabul 
edilemezler. Orta burjuvazinin ("Platform Taslağı"nın kullandığı kavramı kullanıyorum) kendi 
varlık koşullarını korumak için büyük burjuvazinin devrilmesini önlemeye çalışması, onun yerini 
alamayacaksa, sınıfsal çıkarlarına uygun düşmez mi? Orta burjuvazi kendi varlık koşullarını 
korumak için savaşmaz mı? Bu sömürücü sınıf üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti, 
öncelikle de kapitalist özel mülkiyeti,  ortadan kaldırmaya yönelik bir devrimde, daha baştan, 
tarafsız kalmaz, kalamaz. Sömürücülerin herhangi bir bölümü anti-kapitalist programa sahip bir 
devrimde "ben tarafsızım" demez, diyemez. 
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"Yeni" teoriye göre, küçük ve orta kapitalistlerden oluşan tekelci olmayan kapitalist burjuvazi, 
herhangi bir devrimin hedefi olmayacaktır. Demokratik devrimin hedefi olmayan bu tekel-dışı 
burjuvazi (kapitalizmin orta derecede gelişmiş olduğu ülkelerde sosyalist devrimin de hedefi 
değildir. Bu durumda o,  tarihte kendisine karşı devrim yapılmayan (Bu eleştiriye, "iktidarın ele 
geçirilmesinden sonra ona karşı devrim, özellikle ekonomik devrim başlayacaktır" gerekçesiyle 
karşı çıkılmasın; çünkü eleştiri konusu olan bu değildir) ilk ve tek sömürücü sınıf olma özelliğini 
kazanmaktadır. Bunu da "sosyalist devrimcilerimiz"in müthiş üretken beyinlerine borçludur. 
"Platform Taslağı" yazarları tüm burjuvaziyi hedef almayan bir sosyalist devrim teorisinin 
propagandasını yapıyorlar, diye yazarken haksızlık edilmediği daha bir açıklık kazanmıyor mu? 
 
Orta derecede gelişmiş bazı ülkelerde böyle. Peki orta ve az derecede gelişmiş olup da 
demokratik devrim aşamasında olan ülkelerde, demokratik devrimin zaferinden sonra sosyalist 
devrim kime karşı yönelecek? Devrim sosyalist aşamaya yükseldiği zaman küçük-burjuvazi 
tarafsızlaştırılıp/tecrit edilip tekelci olmayan burjuvazi hedef olarak alınmayacak mı? Öyle 
olacaksa eğer, bu durumda bu burjuvaziye karşı çifte standartlı bir politika izlenmiş olmaz mı? 
Birinci tip ülkelerdeki orta (ve küçük) kapitalistler kendilerine karşı devrim yapılmaması gibi bir 
ayrıcalık sahibi olurlar. Başka türlü söylenecek olursa, daha fazla gelişmiş kapitalist burjuvazi 
sosyalist devrimin hedefi olmaktan kurtulurken, birinci tip ülkelerde yaşıyor olmama gibi bir 
tarihsel rastlantı sonucu olarak daha az gelişmiş olan kapitalist burjuvazi, demokratik devrimden 
sosyalist devrime kesintisiz geçiş söz konusu olduğundan, proletaryanın gazabına uğruyor. 
"Sosyalist devrimcilerimiz"in beyinlerinin kıvrımları arasında, diye eklemek gerekir mi? 
 
"1920 Devrimi" ile Türkiye'de demokratik devrim tamamlandığına göre, bugünün orta 
burjuvazisinin neden proleter-sosyalist devrimin hedefleri arasında olmadığı da açıklanmaya 
gereksinme duyulan bir sorun. Yoksa işin püf noktası devrimin kesintiye uğramış olması 
olmasın? Öyle ya "1920 Devrimi"nden bu yana 67 yıl geçti, yani Türkiye devrimi kesintisiz değil, 
kesintili bir devrim olma özelliğine sahip. "Sosyalist devrimcilerimiz"in teorilerine göre, 
demokratik devrimini henüz sekiz yıl önce yapmış Nikaragua'daki tekelci olmayan kapitalist 
burjuvazi sosyalist devrimin hedefi olurken, "demokratik devrim"ini 67 yıl önce yapmış olan 
Türkiye'deki burjuvazi değildir. Ne kısmetli burjuvazimiz varmış! Ama olur da, "tamamlanmamış 
demokratik görevlerin varlığından dolayı orta burjuvazi proleter-sosyalist devrimin hedefi 
değildir", türünden derin bilimsel gerekçelerle karşı karşıya kalınabilir. 
 
Sorunu bir de programla ilişkisi açısından ele alalım. Belirtmek bile gereksizdir ki, proleter-
sosyalist devrim programı ekonomik, toplumsal ve politik bakımdan anti-kapitalist bir 
programdır. Burjuva üretim ilişkileri çerçevesinde gerçekleşecek asgari ekonomik programdan, 
reformlar programından nitelik bakımdan farklıdır. Demokratik devrimin ekonomik programı 
özünde burjuva bir program olurken (demokratik devrimin ekonomik ve toplumsal özü 
bakımından burjuva bir devrim olmasının anlamı budur zaten), sosyalist devrimin ekonomik 
programı proleter-sosyalist özlüdür. Bu "basit" nedenledir ki anti-kapitalist ekonomik program, 
küçük ve orta kapitalistleri militan karşı-devrimci bir politik konuma sürükler. Bu, gerçekte 
demokratik nitelikte olan bugünkü devrimi yenilgiye sürükleme gibi ağır bir yenilginin başlıca 
nedenlerinden olur. 
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Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın verili ekonomik, toplumsal ve politik gerçekleri devrimin 
programının genel anti-kapitalist bir program olmasını, orta ve küçük kapitalist işletmelerinin de 
proletarya diktatörlüğünün mülkiyetine geçirilmesini olanaklı kılmaz. Anti-emperyalist 
demokratik devrim programı anti-emperyalist, anti-tekel, anti-faşist ve anti-feodal olmak 
zorundadır, genel olarak anti-kapitalist değil.  
 
Anti-kapitalist bir program, bugünkü aşamada tarafsızlaştırılması gereken küçük ve orta 
kapitalist işletme sahiplerini militan karşı-devrimci olmaya zorladığı gibi, yine bugünkü aşamada 
anlaşma yapılması gereken küçük-burjuvaziyi de tarafsız kalmaya sürükler. Şu basit nedenledir 
ki, mülk sahibi ve emek-gücünün meta olmasından kısmen yarar sağlayan bir sınıf olarak küçük-
burjuvazi, programı anti-kapitalist olan bir devrimin gerçekleşmesi için savaşmaz. Onun anti-
kapitalizmi -var olduğu kadarıyla- tutarsızdır, sallantılıdır; o genel olarak anti-kapitalist bir sınıf 
değildir. (Onun anti-tekel eğilimi her zaman ilerici bir nitelik taşımaz). Bunu unutmak, diğer 
şeylerin yanı sıra, demokratik devrimle sosyalist devrim arasındaki mantıksal ve tarihsel farklılığı 
unutmak demektir. Bunu unutmak, burjuva devrimciliği ile sosyalist devrimcilik arasındaki 
farklılığı, demokratik devrim programı ile sosyalist devrim programı arasındaki farklılığı 
unutmaktır. Unutmamak gerekir ki, demokratik devrim programı, politik olarak demokratik, 
ekonomik olarak burjuva olurken, sosyalist devrim, programı ekonomik ve politik bakımdan 
sosyalist niteliktedir. 
 
Geçerken değinmek isterim ki, tekelci olmayan kent kapitalist burjuvazisi ve kapitalist köylülük, 
feodal/yarı-feodal politik ve hukuki sistemin yokluğu ve feodal kalıntıların ülke düzeyinde 
gelişmesini ciddi ölçüde frenleyecek denli güçlü olmadığı tarihsel koşullarda -buna kredi, vb. 
olanaklardan görece geniş ölçüde yararlanmayı da eklemek gerekir- demokratik devrimci 
potansiyel taşımazlar. Bu nokta strateji sorunlarının çözümü bakımından son derece önemlidir. 
Kentin ve kırın tekelci olmayan kapitalist burjuvazisini, genel olarak 20. yüzyılda, özellikle yeni-
sömürgeciliğin klasik sömürgeciliğin yerini aldığı tarihsel koşullarda, demokratik devrimde 
tarafsızlaştırma politikası izlenmesinin temel nedeni budur.  
 
Söz program sorunundan açılmışken tartışmayı devrim aşaması ile program ilişkisi bakımından 
derinleştirmekte yarar var.  
 

 

PROGRAMIN NİTELİĞİ DEVRİM AŞAMASI TARAFINDAN BELİRLENİR 
 

Program devrim aşamasının niteliğine bağlıdır. Devrim aşaması burjuva-demokratik ise, 
proletaryanın programı azami (maksimum) ve asgari (minimum) olmak üzere iki kısımdan 
oluşur. Proletaryanın asgari programı demokratik (özünde burjuva), azami programı ise sosyalist 
(özünde anti-burjuva) niteliktedir. Asgari program demokratik diktatörlüğü, azami program 
proletaryanın sosyalist diktatörlüğünü gerektirir. (Burada demokratik diktatörlük aşamasının, 
ülke çapında gerçekleşmeden, hızla aşılmasının olanaklı olduğunu tartışmanın bir unsuru 
yapmıyorum). Asgari ve azami program ayrımı demokratik ve sosyalist diktatörlük ayrımını 
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zorunlu kılar. Küçük-burjuvazi ve devrimci-demokrasi ile stratejik ittifak politikası asgari 
programı gerektirir. Asgari program da demokratik diktatörlüğü. Devrim aşaması ile program 
arasındaki ilişki sorunsalı üzerine şöyle yazar Lenin: 
 
"Marx ve Engels, 1850'de demokratik diktatorya ile sosyalist diktatoryayı birbirinden ayırt 
etmiyorlardı, ya da daha doğrusu, birincisinden hiç söz etmiyorlardı, çünkü kapitalizmin çöküş 
halinde, sosyalizmin ise yakın olduğunu düşünüyorlardı. Aynı nedenle, o zaman asgari bir 
programla azami bir program arasında bir ayrım yapmadılar. Eğer şimdi bu ayrımın yapılması 
gerekiyorsa...  sosyalist ve demokratik diktatorya sorununu da ayrı olarak ele almak 
gerekmektedir" (1905 Devrimi Üzerine Yazılar, s. 122). 
 

 Demek ki, Marks ve Engels demokratik diktatörlük ile sosyalist diktatörlük ayrımı 
yapmalıydılar.  

 Bu ayrımı yapmak demokratik devrim ile sosyalist devrim ayrımı yapmak demektir.  

 Marks ve Engels asgari ve azami program ayrımı da yapmalıydılar. Bu da demokratik 
diktatörlük ve sosyalist diktatörlük ayrımı yapmaktır. Yani asgari program demokratik 
diktatörlüğü, azami program sosyalist diktatörlüğü gerektirir.  

 Demek ki, en azından 19. yüzyılın ilk yarısında, Batı-Avrupa'da -Batı-Avrupa ülkeleri 
içinde kapitalist olmayan yoktur- demokratik devrimler olanaklı görülüyor. Sosyalist 
devrim için nesnel ve öznel koşullar henüz elverişli değilse, proletarya, büyük burjuvazi 
ve büyük toprak sahiplerinin ittifakına dayanan devlet yerine küçük-burjuvazi ile 
paylaştığı demokratik bir devlet için savaşabilir. Bu demokratik devrimdir.  

 
Kapitalist olan ülkelerde temel çelişkinin emek-sermaye çelişkisi olmasından hareketle devrim 
aşamasını otomatikman sosyalist olarak tespit edenlerin öğrenecekleri çok şey vardır şu kısacık 
alıntıda.  
 
Burada bazı "sosyalist devrimcilerimiz"in ufak bir şaşkınlıkları üzerinde, kısaca da olsa, durmakta 
yarar var. R. Tanyeri ve A. Gökçe 1983 Nisan’ında şöyle yazıyorlardı: 
 
"Karıştırılmaması gereken önemli bir nokta da hareketimizin program, strateji ve taktik 
sorunlarda net olmadığını söylerken, sorunu proletaryanın azami programı açısından değil, 
asgari program ve proletaryanın yakın stratejisi açısından ele aldığımızdır. Hareketimiz, 
doğuşundan bu yana, proletaryanın azami programının, proletarya diktatörlüğünün kurulması 
olduğunu, açık bir şekilde ortaya koymuştur." (Görevlerimiz Üzerine, s. 1, abç)  
 
Türkiye devrimi sosyalist aşamada olduğuna (!) göre, ayrıca asgari bir programa gereksinme var 
mıdır? Yoktur. Tarihsel olarak tamamlanmamış olan genel ulusal-demokratik görevlerin varlığı 
başlı başına bir asgari programı gerektirmez. Soruna farklı bir yaklaşım en çok gelişmiş kapitalist 
ülkelerde bile asgari bir programın gerekli olduğu noktasına varabilir. Çünkü bu ülkelerde de 
gerçekleştirilmesi gereken birçok demokratik görev vardır. Örneğin, politik üstyapıda burjuva 
demokrasisinden politik gericiliğe doğru bir dönüşümün gerçekleştiğinin kabul edildiği 
emperyalizm çağında, en ileri kapitalist ülkelerde bile, politik demokrasi bakımından sorunların 
varlığı yadsınamaz.  
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Sorun "asgari program ve proletaryanın yakın stratejisi açısından ele" alındığına göre ortada 
mantıksal bir çelişki vardır. Yazarların tezine göre, asgari bir programa gerek olmadığı gibi, yakın 
strateji de sosyalist devrim stratejisi olmalıdır. Görülüyor ki, Türkiye devriminin proleter-
sosyalist aşamada olduğu savına karşın program ve strateji sorunları demokratik devrim 
aşamasına göre ele alınmaktadır. Aradan geçen üç buçuk yılda tez sahiplerinin görüşlerinde 
değişiklik olduğunu gösteren bir işaret, en azından bilgim dahilinde, yoktur.  
 
Garip olan bir şey de odur ki, R. Tanyeri ve A. Gökçe, TKP/ML Hareketi' nin azami program 
sorununda "net" olduğunu düşünürler ve yazarlar ama hâlâ program ve strateji sorunlarında net 
olunmadığını eklemekten de geri durmazlar. Azami program sorununda net olunduğuna ve 
devrim de sosyalist aşamada olduğuna göre,  program ve strateji sorunlarında net olunmadığını 
(düşünce açıklığına sahip olunmadığını) savunmanın mantıklı bir açıklaması olanaklı olmasa 
gerek.  
 

TEORİK DAYANAĞIN KOMİNTERN PROGRAMI'NDA BULUNMASI 

 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan gerçekliği incelenmeksizin devrim aşaması tespit etmenin bilimdışı 
bir tutum olduğu açıklanmıştı. Somut koşulların somut analizi yapılmaksızın, Komintern gibi bir 
kuruluşun bile olsa -ki Komintern'in eleştiri konusu yapılması gereken birçok ağır yanılgısının 
olduğu da bir sır değildir- görüşlerini ülke için geçerli kabul etmek kopyacılıktır, şablonculuktur. 
"Sosyalist devrimcilerimiz"in yaptıkları da, kaba gözlemcilik ve Marksist-Leninist devrim teorisini 
kendi ürettikleri sosyalist devrim teorisine uygun olarak tahrif etmenin yanı sıra, budur. 
Komintern Programında "Dünya Proletarya Diktatörlüğü için Mücadele ve Devrimlerin Ana 
Tipleri" ara başlığı altındaki bölümün, özel olarak "kapitalizmin orta düzeyde gelişmiş bulunduğu 
ülkeler"e ilişkin görüşlerin analizi "sosyalist devrimcilerimiz"in sağlam teorik dayanaklara sahip 
olmadıklarını göstermeye katkıda bulunacaktır.   
 
Sözü edilen programda kapitalizmin orta düzeyde geliştiği ülkeler "burjuva-demokratik devrimin 
henüz tamamlanmamış olduğu ülkeler" olarak kabul ediliyorlar. (Burada demokratik devrimin 
tamamlanması sorununun nasıl anlaşılması gerektiği tartışmalı bulunulabilir. Bu satırların yazarı, 
devrimin tamamlanmasından demokratik görevlerin bütünsel olarak gerçekleştirilmiş olmalarını 
anlamıyor. Anladığı, temel olarak, demokratik devrimin yıkması gereken iktidarın yıkılıp yerini 
demokratik bir cumhuriyete bırakmasıdır. Lenin'in, özellikle Nisan Tezleri'nde, burjuva-
demokratik devrimin tamamlanması sorunu üzerine geliştirdiği görüşlerden sonra başka türlü 
anlamak doğru olmaz. Komintern Programı’nda da sorunun böyle konulduğunu kabul ederek 
tartışmak gerektiği düşüncesindeyim). Bu ülkelerin hepsinde de "burjuva-demokratik nitelikte 
geniş kapsamlı görevler üstlenen proletarya devrimi tiplerinin mümkün" olduğu ileri 
sürülmüyor. Bazılarında devrimin doğrudan doğruya proleter nitelikte gelişme olanaklarından, 
diğer bazılarında ise "burjuva-demokratik devrimin şu ya da bu hızla sosyalist devrime 
dönüştürülmesi" (kesintisiz devrim) olanaklarından söz ediliyor. Yani, Program, ayrım 
yapmaksızın, kapitalizmin orta derecede geliştiği bütün ülkelerde devrimin proleter-sosyalist 
nitelikte olacağı görüşünü içermiyor. Program'dan okuyalım: 
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"... Bu ülkelerin bazılarında burjuva-demokratik devriminin şu ya da bu hızla sosyalist devrime 
dönüştürülmesi, başka bazılarında ise burjuva demokratik nitelikte geniş kapsamlı görevler 
üstlenen proletarya devrimi tipleri mümkündür. ..." (s. 169, abç) 
 
"Geçerlidir" değil, "mümkündür"! Yani geniş kapsamlı demokratik görevler üstlenen proletarya 
devrimleri "mümkünlük" çerçevesinde tartışma konusu yapılıyor.  
 
"Sosyalist devrimcilerimiz", militan demokratik devrim karşıtları, yapılan ayrımı yok 
varsayıyorlar ve yalnızca tek olanak varmış gibi davranıyorlar. R. Tanyeri ve A. Gökçe Komintern 
Programı'nı, "az gelişmiş kapitalist ülkelerde bile" "proleter devrimlerin yapılabileceğini"n tespit 
edildiği (s. 25) biçiminde tahrif ediyorlar. Eklemek gerekir ki, Tanyeri'ye göre, Lenin,  klasik 
sosyalist devrim ve demokratik devrim dışında kapitalizmin orta düzeyde geliştiği ülkelerde 
demokratik devrim görevlerini de yerine getiren sosyalist devrim tipinin gündeme gelebileceğini 
(bir olasılık yani) ortaya koymuştur (bk."Yİ", 23/9, s. 52). Lenin nerede yapmış bu işi? Açıklama 
yok. Tanyeri'nin açıklamasını kabul etmemiz isteniyor. "Klasik" ve "klasik olmayan" sosyalist 
devrim,  ve demokratik devrim tiplerinin birbirinden nasıl ayrıldığının açıklaması da klasik 
olmayan sosyalist devrim tipinin, geçerken demokratik görevleri de gerçekleştirmesinde yatıyor. 
"Klasik" ve "klasik olmayan" sosyalist devrim tiplerinde devrimin temel stratejik sloganının 
proletarya diktatörlüğünün kurulması olduğu ve her sosyalist devrimin, kaçınılmaz olarak, 
demokratik görevler devraldığı unutuluyor ya da unutulmak isteniyor. 
  
Sorunu Türkiye somutunda ele alalım. 1920'lerin Türkiye'si -Komintern Programı 1928'de kabul 
edilmiştir-, proletarya diktatörlüğüne geçişin koşul ve yolları bakımından, demokratik devrimin 
sosyalist devrime dönüştürüldüğü, yani kesintisiz devrimin geçerli olduğu ülkeler içinde, yani 
üçüncü tip ülkeler içinde sınıflandırılmalıdır. Program'da bu ülkeler "sömürge ve yarı- sömürge 
ülkeler (Çin, Hindistan, vb.) ve bağımlı ülkeler (Arjantin, Brezilya, vb.)" olarak açıklanıyor. 
"Sosyalist devrimcilerimiz" 1920'ler Türkiyesi'nin yarı-sömürge olduğunu kabul ettiklerine göre, 
o zamanların Türkiye'sinin burjuva-demokratik devrim aşamasında olduğunu kabullenmelidirler. 
Tabii Program'dan işe gelenin alınması gibi bir pratik yoksa... Diğerleri bir yana, Brezilya'da 
kapitalizmin gelişme düzeyi Türkiye kapitalizminin gelişme düzeyinden daha mı düşüktü? 
1920'lerde Türkiye kapitalizminin son derece düşük gelişme düzeyi, "sosyalist devrimcilerimiz"i, 
"1920 Devrimi" ile burjuva-demokratik devrimin tamamlandığı tezine karşın, devrimin hâlâ 
burjuva-demokratik aşamada olduğunu kabullenmeye zorlaması gerekir.  Türkiye kapitalizmi 
görece azgelişmişliğini II. Dünya Savaşı sonrası döneme kadar korudu. 1930'ların "devletçilik" 
politikası bu durumu değiştirmedi. Türkiye'de kapitalizmin görece hızlı gelişme temposuna 
ulaşması 1950-60 dönemine denk düşer. "Sosyalist devrimciler"in Türkiye kapitalizminin orta 
derecede gelişmiş olduğu tartışmasını 60'lı yıllar bakımından yapmaları bunun kabullenmesidir.  
 
1920'li yıllarda kapitalizm orta düzeyde gelişmemişti ve kırda yarı-feodal üretim ilişkileri 
egemendi (Komintern Programı'nda "yarı-feodal ilişkilerin önemli kalıntıları bulunan" ülkelerden 
söz edilir). 1950'lerde ya da 60'lı yılların ilk yarısında kapitalizmin orta derecede gelişme 
düzeyine ulaştığı ve yarı-feodal ilişkilerin tarımda egemen olmaktan çıktığı kabul edilirse, 1923-
1960 döneminde Türkiye devrimi sınıfsal ve politik nitelik bakımından hangi devrim aşamasında 
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idi? Demokratik devrim aşamasında olduğu kabul edilemez; çünkü "sosyalist devrimciler"e göre 
"1920 Devrimi" ile ya da "yarım da kalsa ulusal kurtuluş savaşıyla" demokratik devrim 
tamamlanmış, demokratik devrim aşaması aşılmıştır. Proleter-sosyalist devrim aşamasında 
olduğu kabul edilirse, 1920'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler Türkiyesi'nin, özellikle 20'ler ve 30'lar 
Türkiyesi'nin kapitalist bakımından orta düzeyde geliştiğinin ve tarımda yarı-feodal ilişkilerin 
egemenliğinin değil de "önemli kalıntıları"nın varlığının ve "sosyalizmin inşası için gereken 
maddi önkoşullara belirli minimum bir düzeyde sahip ol"duğunun -Program minimum düzeyi 
kapitalizmin orta düzeyde gelişmiş olmasına dayandırıyor- kanıtlanması gerekir ki,  bu da 
olanaklı değildir. Bu durumda, "sosyalist devrimcilerimiz",  Türkiye devrimini, geçmiş zamana 
ilişkin de olsa, somut bir aşamadan yoksun bırakmamış olmak için ne önerilerdi acaba? İşte, 
Marksizm-Leninizm’i kullanma konusundaki bu büyük yeteneksizliktir ki, böyle nice soruları 
sormak zorunda bırakıyor insanı. 
 
Tanyeri ve Gökçe'nin "Görevlerimiz Üzerine" başlıklı yazıda Program'dan aktardıkları ilgili 
bölümündeki görüşlerle,  sözde bu görüşlere dayanarak ileri sürdükleri "kendi" görüşleri 
arasındaki bazı çelişkileri ele alma işini, eğer gerekli olursa, sonraya bırakmayı uygun 
buluyorum. Bu soruna ilişkin eleştirileri bitirirken, Tanyeri ve Gökçe'nin, Komintern'in Türkiye'ye 
komünistlerin demokratik devrim görevlerini de yerine getiren sosyalist devrim stratejisini 
benimsemeleri gerektiği yönünde mesaj iletmiş olduğu görüşüne karşılık, soruna ilişkin 
görüşlerin böylesi savlarla desteklenmesinin yanlış olduğunu belirtmek isterim. "Mesaj iletti", 
vb. türden tartışmalar somut koşulların somut analizi diyalektik ilkesinin yerine geçirilemezler. 
Ayrıca Program'da kapitalizmin orta düzeyde geliştiği ülkeler sayılırken "Balkan Ülkeleri"nin 
belirtilmiş olmasından hareketle Türkiye'nin de bir Balkan ülkesi olduğu görüşüyle "o halde 
Türkiye'de kapitalist bakımdan orta düzeyde gelişmiştir" sonucuna varmak gibi basit bir mantık 
sergilemek de sorun çözücü olmaz. Yapılması gereken, ülke komünistlerinin, diğer ülkelerin 
komünistlerinden de öğrenerek, ama asıl olarak kendi kafalarını kullanarak proletaryayı politik 
olarak eğitmek, örgütlemek ve devrimde önder konumuna getirmek göreviyle sorumlu oldukları 
ülkedeki koşulları analiz etmeleridir. Dışarıdan reçeteler, şemalar vb. beklemek, somut 
incelemeler yapmaksızın tezler öne sürmek, otoritelerin gölgesine sığınmak komünistlerin 
benimseyecekleri yöntemler olamazlar.  
 

DEVLETİN SINIFSAL YAPISI ÜZERİNE SOSYALİST DEVRİM TEZİ 

 
Devrimin proleter-sosyalist aşamada olduğunu kanıtlama çabası içinde sosyalist devrim tezi 
savunucularının inkâr ettikleri gerçeklerden biri de tekelci burjuvazi ile yarı-feodal büyük toprak 
sahiplerinin devlet iktidarında ittifakıdır. Tekelci burjuvazinin devlet iktidarını kontrol altında 
tuttuğu, devletin kumanda noktalarını elinde bulundurduğu doğrudur. Ama doğru olan bir diğer 
şey de yarı-feodal büyük toprak sahiplerinin de devlet makinesi içinde küçümsenmeyecek, ihmal 
edilmeyecek bir etkiye sahip olduklarıdır. "LK" ve "TKİH Yöneticisi",  "Platform Taslağı" yazarları, 
yarı-feodal toprak ağalarının devlet içindeki ihmal edilemeyecek, ciddiye alınması gereken 
etkilerini yok saymak bir yana, onları sınıflama ve analiz dışı bırakmaya kadar vardırmışlardır işi. 
Onlar, büyük toprak sahiplerini de burjuvazinin birinci kesimi (ikinci kesim kent ve kır orta 
burjuvazisidir) içinde sınıflandırdıkları analizlerinde yarı-feodal toprak ağalarını, aşiret reislerini,  
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vb. siyasal gericiliğin toplumsal dayanakları dışında bırakıyorlar (s. 27). Yazarlarımızın feodal 
kalıntılardan ve feodalizmi/yarı-feodalizmi, aşiret örgütlenmesini anımsatan kavramlardan 
hoşlanmamaları anlaşılır olabilir, ama hoşlanmama duygusunu gerçeklerin tahrifine kadar 
genişletmeleri anlaşılamaz. 
 
Yarı-feodal büyük toprak sahiplerinin (aşiret reisliği ile toprak sahipliği çoğu kez iç içe geçmiştir) 
siyasal gericiliğin toplumsal dayanağını oluşturan sınıflardan biri olduğu gerçeğinin reddedilmesi 
devletin gerici büyük burjuvazi ve yarı-feodal toprak sahipleri ittifakına dayandığının 
reddedilmesidir.  "Platform Taslağı"nın 31. sayfasında feodal, yarı- feodal toprak sahiplerinin 
kapitalist toprak sahiplerine dönüştükleri görüşü vardır ki, buradan hareketle devlette büyük 
burjuvazi ile yarı-feodal toprak ağalarının ittifakının reddi noktasına varılıyor. Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan gerçekleri, daha doğrusu Kuzey Kürdistan gerçekleri büyük burjuva-yarı-feodal toprak 
ağası ittifakının sona erdiği görüşünü yalanlıyor.  
 
Tam da burada, devrim aşamasının ve devletin hangi sınıfsal ittifaklara dayandığının tespit 
edilmesinde Kuzey Kürdistan gerçeğinin ne ölçüde hesaba katıldığını sormakta yarar var. Devrim 
sorunlarına Kuzey Kürdistan gerçekleri açısından da yaklaşılıyor mu, yaklaşılmıyor mu? 
Yaklaşılıyorsa eğer, Kürt olan yarı-feodal toprak ağalarının ekonomik, toplumsal ve politik 
etkilerinin bu denli hafife alınması, gerçeklerin analizinde ve devrim sorunlarının teorik 
çözümünde dışarıda bırakılması nasıl olanaklı olur? Yazarların analizleri ve tezleri proletaryanın 
sınıf mücadelesinin sorunlarına, devrim sorunlarına Kuzey Kürdistan'ı dışarıda bırakarak 
yaklaştıklarını göstermektedir. Böyle yapmakla onlar, proletaryanın sınıf mücadelesi açısından 
belirli bir devletin sınırlarının temel alınması gerektiği doğrusunu reddediyorlar. Ezilen (onlara 
göre sömürge) bir ulusun yaşadığı ve güçlü feodal kalıntıların var olmayı sürdürdüğü ve "Türkiye 
Cumhuriyeti" devleti sınırları içine zorla katılmış (ilhak edilmiş) Kuzey Kürdistan'da devrimin 
bugünkü aşamasının sınıfsal ve politik karakteri nedir? Kuzey Kürdistan'da da örgütlü olan Türk 
devleti hangi sınıfların ve katmanların ittifakına dayanmaktadır? Kuzey Kürdistan sömürge 
olarak kabul edildiğine göre sömürgeci bir devlete karşı anti-sömürgeci bir devrim, bir ulusal 
kurtuluş devrimi mi söz konusudur? Devletin "sömürgeci" karakteri ile devrim aşaması 
arasındaki, "sosyalist devrimcilerimiz"e göre proleter-sosyalist devrim arasındaki ilişki nasıl 
kurulmalıdır? 
 
1920'de kurulan yeni iktidarın, burjuvazinin büyük toprak sahipleriyle ittifak halindeki 
diktatörlüğü olduğu düşünüldüğüne ve feodal, yarı-feodal toprak sahiplerinin "cumhuriyet 
dönemi boyunca" kapitalistleştikleri savlandığına göre  
(s. 31), sözü edilen büyük toprak sahiplerinin yarı-feodal, feodal oldukları kabul ediliyor 
demektir. Bu durumda yazarlara düşen görev, 1920'den bugüne dek yarı-feodal toprak 
sahiplerinin sınıfsal analiz ve devlet dışı bırakılacak denli önemsizleştiklerini ya da 
kapitalistleştiklerini kanıtlamak olmalıdır. Yarı-feodal toprak ağalarının, Kuzey Kürdistan'da, 
genellikle kapitalistleştikleri kanıtlanamadığı sürece de devlet aygıtı içinde önemli bir politik 
etkiye, önemli mevzilere sahip oldukları kabul edilmek zorundadır. Yoksa "T.C." bir Türk 
devletidir ve bu devlette Kürt olan yarı-feodal toprak ağalarının temsil edilmeleri olanak dışıdır, 
gerekçesi gibi doktriner engeller mi var?" T.C."nin Kürt büyük kapitalistlerinin ve kapitalist ve 
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yarı-feodal büyük toprak sahiplerinin çıkarlarının koruyucusu olmadığı gibi görüşlerle 
karşılaşmak, "sosyalist devrimcilerimiz"in ideolojik gelişme düzeyinde, sürpriz olmaz.  
 
Kuzey Kürdistan'ın işgalinin ve ilhak statüsünün sürmesi, Kürt ulusal hareketinin gelişmesinin 
frenlenmesi ve kentli ve köylü emekçi kitlelerin devrimci-demokratik hareketinin kontrol altında 
tutulması ve bastırılması için, Türk olan büyük burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin Kürt 
olan yarı-feodal toprak ağaları, aşiret reisleri gibi feodal/yarı- feodal unsurlarla ittifaka 
gereksinmesi vardır. İkincilerin de birincilere ve onların egemen oldukları devlete. Milliyetleri 
farklı bu güçlerin karşılıklı ilişkileri yan bakılıp geçilecek ilişkiler değildir.  
 
"Platform Taslağı"nın 32. sayfasında gerici burjuvazinin egemenliğinin yıkılması görüşü vardır. 
Yani iktidar yalnızca gerici burjuvazinin iktidarıdır. Mevcut devlet sisteminin büyük kent 
burjuvazisi, büyük kapitalist toprak sahipleri ve yarı-feodal büyük toprak sahiplerinin ittifakına 
dayandığının reddidir bu. Yarı-feodal büyük toprak sahiplerinin böylesine önemsiz görülmesi, 
daha doğrusu varlıklarının reddedilmesi nedensiz değildir. "Sosyalist devrimcilerimiz" Türkiye 
devriminin proleter-sosyalist aşamada olduğunu kanıtlamak uğruna gerçeklerle oynamak 
zorunda kalıyorlar. Onlara sormak gerekir: Devletin büyük burjuvazi ile yarı-feodal büyük toprak 
sahiplerinin ittifakına dayandığını kabul etmek proleter-sosyalist devrim teziyle çelişir mi, 
çelişmez mi? 
 

DEVRİM NEDEN BURJUVA-DEMOKRATİK AŞAMADADIR? 

 
Bir ülkede devrim aşamasını tespit etmek için yapılması gereken ilk iş toplumun ekonomik 
yapısının,  kentte ve kırda üretim biçimleri ve üretim ilişkilerinin analizidir. Bunu ekonomik yapı 
tarafından belirlenen sınıfsal (toplumsal) yapının analizi izler. Toplum hangi sınıf ve 
katmanlardan oluşur, bunların durumları ve karşılıklı ilişkileri nasıldır...  Ülke nüfusunun ulusal 
bileşimi nasıldır, birden fazla ulus,  ulusal azınlık var mı, bunların durumları ve karşılıklı ilişkileri 
sorunu... Toplumsal yapının analizini üstyapının, özellikle politik üstyapının (devletin) analizi 
izler. Politik üstyapının sınıfsal ve politik karakteri, toplumun çeşitli sınıf ve katmanları ile devlet 
arasındaki karşılıklı ilişkiler...  İç ekonomik, toplumsal ve üst yapısal yapıların analizi uluslararası 
ilişkilerin analizi ile birleştirilir. Bütün bu analizler sonucu toplumun sorunları ve gereksinmeleri, 
özel olarak işçi sınıfının sorunları ve gereksinmeleri ve sorunların çözümü ve gereksinmelerin 
karşılanmasında proletaryanın görevleri tespit edilir. Sorunlar ve gereksinmelerden, kaçınılmaz 
olarak, kaynaklanan görevlerin kimle/kimlerle birlikte gerçekleştirilecekleri sorusu devrimin 
karakterinin tespit edilmesi için gerekli çalışma sürecinin son noktasıdır. Bu nokta, sorunların 
çözümü ve gereksinmelerin karşılanmasında,  en devrimci sınıf olan proletaryanın hangi sınıf ve 
katmanlarla hangi nitelikte irade ve eylem birliklerine sahip olduğu sorununun açıklığa 
kavuşturulduğu noktadır. Şematizme kaçmadan devrim aşaması sorununun teorik çözümü 
genel çizgileriyle böylesi bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkar. Son bir nokta. Analiz edilmesi 
gereken bütün ilişkiler arasında diyalektik ilişki ağı örülmüştür; ama nesnel gerçekliği tanımak 
için, bilimsel soyutlama çalışması kaçınılmaz bir çalışma yöntemi olarak iş görür. 
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Türkiye devrimi neden demokratik devrim aşamasındadır? Bu sorunun özet yanıtı, Türkiye 
gerçekleri tarafından belirlenen görevlerin gerçekleştirilmesinde proletaryanın burjuva 
kategorilerle, en başta da küçük-burjuvazi ile, ittifak yapmasının gerekli olmasıdır.  
 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan toplumunun sorunları ve gereksinmeleri ve bunlar tarafından 
belirlenen proletaryanın görevleri,  sosyalist nitelikte sorunlar, gereksinmeler ve görevler 
olmanın yanı sıra, burjuva-demokratik nitelikte sorunlar,  gereksinmeler ve görevlerdir de. 
Toplumun çözüm bekleyen temel sorunları içinde demokratik sorunlar (politik özgürlükler, Kürt 
ulusal sorunu, emperyalizmin dolaylı politik yönetimi,  toprak sorunu...) toplumun ekonomik, 
toplumsal ve politik gelişme düzeyi bakımından ön plana yerleşmiş sorunlardır. Nesnel gerçeklik 
tarafından ön plana yerleştirilmiş sorunlardır. Bu sorunlardan en ivedisi politik demokrasi 
sorunudur. Proletarya, kent ve kır küçük-burjuvazisi, Kürt ulusu, ulusal azınlıklar ve kent ve kır 
yarı-proletaryası açısından en büyük gereksinme, açlığı en çok duyulan politik demokrasi 
gereksinmesidir.  (Politik demokrasi gereksinmesi ile diğerleri arasındaki çözülmez ilişkilerin 
varlığı söz götürmez). Politik demokrasi yokluğu demokratik görevleri öne çıkarmaktadır. Bu da 
proletaryanın burjuva kategorilerle, küçük-burjuva demokratları ile ittifakını gerektirir. Bazı 
burjuva kategorileri proletaryanın müttefiki kılar. Çünkü demokratik görevlerin yerine 
getirilmesinde proletarya yalnız değildir, çeşitli burjuva toplumsal güçlerle, en başta da küçük-
burjuvazi gibi büyük bir kitlesel güçle demokrasi sorunlarında irade birliğine sahiptir. Küçük-
burjuvazi sınıfsal çıkarlarının gerçekleştirilmesi için mücadelede demokrasiye gereksinme duyar. 
Bu onu militan bir demokrasi savaşçısı yapar. Bundan dolayı proletarya ile küçük meta üreticisi 
bir burjuva kategori olarak küçük-burjuvazi arasında demokrasi sorunlarında irade birliği vardır. 
Bu irade birliği demokrasi mücadelesinde eylem birliğini olanaklı kılar. Buradan şu sonuca varılır 
ki, Türkiye devriminin bugünkü aşaması, asıl olarak proletarya ile küçük-burjuvazinin ittifakını 
gerektirmesi nedeniyle, henüz burjuva-demokratiktir.  
 
Türkiye toplumunda küçük-burjuva unsurun oynadığı rol, küçük-burjuva radikalizmi etkeni 
devrime burjuva sınıfsal ve demokratik politik karakterini verir. Küçük-burjuva radikalizmini bu 
denli önemli kılan birçok sorun vardır. Bu sorunların kısaca da olsa analiz edilmesi bugünkü 
devrim aşamasının anti- emperyalist, anti-faşist, anti-tekel, anti-feodal karakterinin anlaşılması 
için yeterli olur. Bu arada Marksizm-Leninizm'in,  "sosyalist devrimcilerimiz" tarafından 
unutulan,  bazı yanlarının anımsatılması da gerçekleşir.  
 
Politik demokrasi yokluğu etkeni 
Küçük-burjuvazi politik kölelik koşullarında acı çeker, zarar görür. Bugünkü faşist diktatörlük 
rejimi, sınıfsal çıkarlarının savunulması ve gereksinmelerinin karşılanması için demokratik 
kurumlara, demokrasiye gereksinme duyan küçük-burjuvaziye acı ve zarar veren bir rejimdir. 
Bundan dolayı onun bu rejimin yıkılmasında çıkarı vardır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de 
de küçük-burjuvazi militan bir demokrasi savaşçısı olduğunu kanıtlamıştır. Ama, doğru 
politikalara kazanılmadıkları tarihsel koşullarda gericiliği, hatta faşist gericiliği desteklediği de 
tarihsel bir tecrübedir. Ne var ki,  onun gericilik tarafından aldatılması geçicidir. Geçicidir; çünkü, 
gericilik onun gereksinmelerini karşılamaz, karşılayamaz. Proletaryaya karşı mücadele ederken 
bile demokrasiye gereksinme duyan küçük-burjuvazinin faşist diktatörlük rejimi altında politik 
özgürlük silahlarından yoksun olması onu anti-faşist mücadelenin önemli bir unsuru yapar. Özel 
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olarak belirtmek gerekirse, küçük-burjuva köylülük de demokrasi savaşçısıdır. Lenin, "köylülüğü 
devrime bağlayan şey, yalnızca köklü bir tarım reformu umudu değil, genel ve sürekli çıkarlarıdır 
da. Proletaryaya karşı savaşım verirken bile, köylülük demokrasiye gereksinme duyar, çünkü 
ancak demokratik bir sistem, bir yığın olarak, bir çoğunluk olarak onun çıkarlarını doğru bir 
biçimde ifade edebilir ve egemenliğini güvence altına alabilir", diye yazarken bunu anlatır (bk. 
İki Taktik, s. 114).  
 
Emperyalizme bağımlılık etkeni 
Emperyalizme politik bakımdan yarı-bağımlılık, emperyalizmin dolaylı politik yönetimi (yeni-
sömürgelik olgusu) küçük-burjuvaziyi politik bakımdan radikalleştirici bir etkendir.  Küçük-
burjuvazi milliyetçi bir sınıftır. Anti-emperyalizm onun ideolojisinin bir unsurunu oluşturur. 
"Yabancı" unsura karşı tepkici bir toplumsal kategori olarak ulusal bakımdan boyunduruk/yarı-
boyunduruk altında tutulmaya karşı,  bunun bilincine varırsa, şiddetli bir tepki, yurtsever 
milliyetçi bir tepki gösterir. Kendi toprağında "efendi" olma yönündeki sınıfsal eğilimine karşın 
ulusal bakımdan dışa, emperyalizme bağımlılık onu ulusal-demokratik anlamda devrimci kılan 
etkenlerden biridir. Bu, gerekli değişikliklerle birlikte, hem Türk küçük-burjuvazisi hem de Kürt 
küçük-burjuvazisi ve ulusal azınlıklardan küçük-burjuvazi için geçerlidir. Anti-emperyalist 
mücadele , anti-emperyalist etken devrimin kaldıraçlarından biridir. Türkiye devriminin anti-
emperyalist nitelikte bir devrim olduğu unutulmamalıdır. 
 
Küçük-burjuvaziyi emperyalizme karşı mücadeleye iten yalnızca ulusal nedenler değil, ekonomik 
nedenlerdir de. Küçük-burjuvazi yalnızca iç tekeller, büyük ticaret burjuvazisi tarafından değil, 
bunlarla işbirliği içinde olan emperyalist tekeller tarafından da sömürülür. Ve o, ekonomik 
bakımından da milliyetçidir.  
 
Kürt ulusal sorunu etkeni 
Kürt ulusal sorununun varlığı, Kürt küçük-burjuvazisini,  özellikle Kürt orta köylülüğünü, 
proletaryanın dolaysız yedeklerinden biri yapar. Ulusal sorunun özünde bir köylü sorunu olması, 
yani ulusal hareketin, özel olarak da ulusal ordunun,  silahlı kuvvetlerin asıl insan kaynağının 
köylülük olması Kürt kır küçük-burjuvazisinin devrimde önemli bir rol oynayacağını gösterir. 
 
Kürt ulusal sorunu, yalnızca Kürt orta köylülüğünü değil, Kürt kent küçük-burjuvazisini de politik 
bakımdan radikalleştiren bir etkendir. Ulusal varlığın resmi inkarı, kendi politik kaderini tayin 
hakkının tanınmaması, ağır askeri baskı, dil ve kültürün özgürce geliştirilmesinin yasaklanması 
gibi ulusal baskı unsurları Kürt küçük-burjuvazisini militan yurtsever milliyetçi yapar. (Kürt küçük 
ve orta kapitalistlerinin ve bazı yarı-feodal unsurların bile, ulusal baskı unsurları nedeniyle, 
ulusal baskıya karşı mücadelede proletaryanın geçici anlaşmalar yapabileceği toplumsal güçler 
içinde yer aldıkları düşünülürse Kürt küçük-burjuvazisinin ulusal baskıya karşı devrimci 
mücadelede oynadığı ve gelecekte oynayacağı rol daha iyi anlaşılır olmalı). 
 
Kürt küçük-burjuvazisinin çifte ulusal boyunduruk (bir yandan emperyalizmin, diğer yandan Türk 
egemen sınıflarının ulusal baskısı) altında tutulması onu militan ulusal-devrimci yapan etkendir.  
 
Toprak sorunu etkeni 
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Türkiye-Kürdistanı'nda alt ve üstyapıda (aşiret reisine ideolojik-politik bağımlılık, şeyhlik, dedelik 
gibi kurumlar olarak) feodal kalıntıların önemli ölçüde varlığı, köklü bir tarım reformu umudu kır 
küçük-burjuvazisini devrimci kılan başlıca etkenlerden biridir. Bu yalnızca Kürt küçük-burjuvazisi 
için geçerli değildir, Daha az önemde olsa da, Türk olan küçük-burjuvazi için de toprak sorunu 
vardır. 
  
Tarım sorunu bakımından köylü sorunu,  ihmal edilmesi ağır kötü sonuçlara yol açacak nitelikte 
bir sorundur. Toprak sorununun devrimde oynayacağı rolü küçümsemek küçük-burjuva 
köylülüğün oynayacağı devrimci-demokratik rolü, toprak sorunundan kaynaklanan devrimci-
demokratik köylü hareketini küçümsemek demektir. Daha bugünden güçlü bir köylü hareketinin 
görülmemesi karşı bir itiraz noktası olarak kullanılamaz. Güçlü bir köylü hareketi olmadığı için de 
ciddi bir toprak sorunu yoktur gibi bir sonuca varmak da yanıltıcıdır. Toprak sorununu ve 
bundan kaynaklanan demokratik hareketi küçümsemenin proletaryanın demokrasi ve kesintisiz 
devrim mücadelesine ne denli zarar vereceğini hesaplamak, Marksist-Leninist politika teorisinin 
alfabesini bilenler için zor olmasa gerek. 
 
Küçük-burjuva köylülüğün feodalizmin kalıntılarına karşı mücadelesi, yarı-feodal toprak ağaları 
ile kent büyük burjuvazisinin ittifakı nedeniyle büyük banka, sanayi ve ticaret sermayesine karşı 
da mücadele olmak durumundadır. Bu da küçük-burjuva köylülüğün işçi sınıfı ile ittifakını 
gerektirir. 
 
Toprak sorununun varlığı yalnızca feodal kalıntıların varlığına bağlı değildir. Büyük kapitalist 
toprak mülkiyeti ya da toprak tekeli, bu sorunun varlığının bir diğer nedenidir. Bundan dolayı 
köylülüğün toprak uğruna mücadelesi büyük kapitalist toprak işletmelerini de hedef alan bir 
mücadele olacaktır. Bu mücadelenin proletaryanın sosyalizm için mücadelesi sorunu ile doğru 
bir biçimde koordinasyonu son derece önemli bir sorun olacaktır.  
 
Tekelci sömürü etkeni 
Küçük meta üreticilerinin devrimci-demokratik bir potansiyel taşımaları için feodal/yarı-feodal 
yöntemlerle sömürülmeleri gerekmez. "Emperyalizme bağımlılık etkeni" açıklanırken küçük-
burjuvazinin emperyalist ve yerli tekeller tarafından da sömürüldüğüne değinilmişti. Küçük-
burjuva köylülüğün emperyalist ve yerli tekeller, büyük tüccarlar tarafından kapitalist 
yöntemlerle (düşük ürün fiyatları, pahalı tarım girdileri, devalüasyon vb.) sömürülmesi onu, 
kendisi de kapitalist yöntemlerle sömürülen proletaryaya yakınlaştırır. 
 
Tekelci kapitalist yöntemlerle sömürülen yalnızca kır küçük-burjuvazisi değil, kent küçük-
burjuvazisidir de.  
 
Türkiye'de devletin ekonomiye geniş müdahalesi ve devletin ekonomik politikalarının küçük-
burjuvazinin sömürülmesinde başlıca rolü oynaması, küçük-burjuvazinin devlete karşı 
mücadeleye girmesinin önemli nedenlerinden biridir.  
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Yurtsever milliyetçilik etkeni 
Emperyalizme bağımlılık etkeni içinde belirtilmiş olmasına karşın, özel olarak ele alınacak olursa, 
yurtsever milliyetçilik, Türkiye ve Kuzey Kürdistan devriminde büyük bir ideolojik etken 
olacaktır. İki biçimiyle (emperyalist ulusal baskı ve Kürt ulusu üzerine iç ulusal baskı) ulusal 
sorun yurtsever milliyetçi küçük-burjuvaziyi devrimin başlıca itici güçlerinden biri yapar. 
Emperyalist baskı ve tam ulusal bağımsızlıktan yoksunluk Türk, Kürt uluslarından ve ulusal 
azınlıklardan küçük-burjuvaziyi ve iç ulusal boyunduruk Kürt küçük-burjuvazisini devrimci 
yurtsever milliyetçi kılar. İç ulusal baskı unsurları ulusal azınlıklardan küçük-burjuvazi için de 
geçerlidir.  
 
Bütün bu etkenler Türkiye devriminin toplumsal tabanının ne denli geniş olduğunu gösterir. 
Devrimin tabanının küçük meta üreticilerini de kapsayacak denli geniş olması devrimin proleter-
sosyalist karakterde değil de burjuva-demokratik karakterde olduğunu tanıtlar.  
 
Türkiye devriminde küçük-burjuva unsur sorununu bitirmeden, proletaryanın demokrasi 
mücadelesi bakımından son derece yaşamsal önemde bir noktaya işaret etmekte yarar var.  
 
Küçük esnaf ve zanaatkarlar başta gelmek üzere kent küçük-burjuvazisinin ve kır küçük-
burjuvazisinin gericiliğin de toplumsal dayanağını, kitle tabanını oluşturması bu sınıfa karşı 
takınılacak politik tutumu büyük ölçüde etkiler. Bu sınıfın faşizme kaymasını, sivil faşist 
hareketin kitle tabanını oluşturmasını engellemek büyük bir politik önem taşır. Bu sınıf anti-
faşist mücadele açısından da (anti-emperyalist mücadele açısından olduğu gibi) demokratik-
devrimci potansiyel taşır. Onun devrimci potansiyelini harekete geçirecek etkenler karşı-
devrimin ve gericiliğin kitle tabanını oluşturmaya elverişli etkenlerden daha güçlüdür. Ancak, 
devrimin karakterinin yanlış tespit edilmesi, program, strateji ve taktik sorunların yanlış çözümü, 
yanlış politikalar küçük-burjuvaziyi faşist karşı-devrimin yanına iter. Küçük-burjuvaziyi kim 
kazanacak? Faşist karşı-devrim mi? Devrim mi? Yoksa burjuva liberalizmi mi? ... Devrimin 
yenilgisi mi? Zaferi mi?  
 

PROLETARYANIN SAYISI ABARTILIYOR 

 
Sosyalist devrim savunucuları, tezlerinin teorik dayanaklarını güçlendirmek (!) için 
proletaryanın, özel olarak sanayi proletaryasının, nüfus içindeki payını yüksek gösterirler.  
"Platform Taslağı"ndan sözcüklerin altı en çok çizilen paragrafı okuyalım: 
 
"1980 verileri temel alınarak yapılan araştırmalara göre,  tamamen mülksüzleşmiş, sadece 
üretken sektörlerde çalışan (sadece maddi ürün üretiminde yer alan) ve bunlar arasında da 
sadece üretimin teknik örgütlenmesinde yer alan, yani 'en dar' anlamıyla işçi sınıfının -'kollektif 
işçi'- sayısı üç milyon olarak hesaplanmıştır."  
(s. 28) 
 
Bir önceki paragrafta proletaryanın "1980 verilerine göre ekonomik bakımdan aktif nüfusun 
(18.5 milyon) dörtte birinden fazlasını oluştur"duğu yazılı. 18,5 milyonun dörtte biri 4 milyon 
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625 bindir. "Platform Taslağı"na göre proletaryanın sayısı bundan da fazladır. Bir sonraki 
paragrafta da "sanayi işçilerinin sayısı 2,5 milyon civarında" tespit ediliyor. Aktarılan paragrafta 
ise sadece üretimin teknik örgütlenmesinde yer alan işçi sayısının üç milyon olarak hesaplandığı 
yazılı. 'En dar' anlamıyla işçi ile anlatılmak istenen sanayi işçisi ise -öyle olduğu anlaşılıyor- iki 
paragrafta verilen rakamlar arasında 500 bin gibi büyük bir oynama vardır. Özel olarak 
belirtildiği için sanayi işçilerinin sayısını 2,5 milyon olarak kabul edelim. Bu durumda diğer 
sektörlerde (tarım dahil) çalışan işçi sayısı, yuvarlak rakamla 2 milyon 125 bindir. Yani 
proletaryanın % 54'ü sanayi sektöründe, % 46'sı ise diğer sektörlerde istihdam edilmiştir. Gerçek 
böyle değildir.  Gerçek olmadığını anlamak için hizmet sektöründe çalışan nüfusun ekonomik 
bakımdan aktif nüfusun % 27,6'sını oluşturduğunu bilmek yeterlidir. Emre Kongar'ın DPT'nin 
hazırladığı "V. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1985-1939"dan yaptığı hesaplamaya göre, 1983 yılında 
işgücünün sanayi sektöründe istihdam edilen oranı % 12,2'dir. Hizmet sektöründe ise % 27,6. 
Hizmet sektöründe çalışanların yarısı dahi işçi olarak kabul edilse yine de sanayide çalışan işçi 
sayısından yüksek bir rakam bulunur. (Burada hizmet sektörünün sanayi sektöründen daha hızlı 
büyüdüğünü not etmek yararlı olabilir). "Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor 1982"deki 
istatistiklere göre, 1980 yılında işgücünün % 11. 63'ü sanayide,  % 12.99'u hizmetlerde istihdam 
edilmiştir. Tarım sektöründe çalışanlar ve nerede istihdam edildikleri bilinmeyenler bir yana 
bırakılacak olursa,  çalışan nüfusun % 11,63'ü sanayide % 24,08'i inşaat, ticaret, ulaştırma ve 
hizmetlerde istihdam edilmiştir (bk. İktisadi Rapor, 1983. Türkiye Ticaret. Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliği). % 24,08'in yarısı bile işçi olarak kabul edilirse sanayi 
işçilerinin sayısının toplam işçi sayısının % 54'ünü oluşturduğu tespitinin gerçek dışı olduğu 
anlaşılır.  
 
"Platform Taslağı"nda sanayi işçilerinin sayısı 2,5 milyon olarak veriliyor, ama bir sayfa sonra, 
1982 yılında kentlerde 3,4 milyon ücretli ve maaşlı olduğu da belirtiliyor. Bu durumda nasıl olur 
da sanayi işçilerinin sayısının 2,5 milyon olduğu iddia edilebilir? 1,5 milyon civarında memur 
olduğuna göre sanayi işçilerinin sayısı 1,9 milyon olarak bulunur. Memurların çoğunluğunun 
gerçekte proleter olduğu ileri sürülebilir ama tartışma konusu olan sanayi işçilerinin sayısı 
olduğuna göre böylesi bir itirazın tartışmaya sokulması uygun düşmez. Dolayısıyla, "Platform 
Taslağı"nın, sanayi işçilerinin sayısı bakımından, kendi içinde çelişkili olduğu tespit edilmelidir. 
  
Ayrıca, yurtdışında çalışan, işçiler de istatistiklerde iç emek-gücü olarak görülebilir. Bu yanlış 
olur. Onlar göçmen işçilerdir ve hesaplamalarda ve değerlendirmelerde ekonomik olarak aktif 
Türkiye nüfusu içinde sayılmamalıdırlar. Göçmen işçilerin sayısı, 1980 rakamlarına göre, 888 
bindir  
(bk. Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, s. 374). 
 
"Platform Taslağı" yazarları, sosyalist devrim tezini desteklemek için, yalnızca sanayi işçilerinin 
sayısını yüksek göstermiyorlar, genel olarak proleterlerin ve yarı-proleterlerin ("işçi ve yarı-
işçiler") sayısını da yüksek gösteriyorlar. Taslağa göre, "Türkiye’de çalışabilir nüfusun en büyük 
bölümünü" "işçi ve yarı işçiler" oluşturur. Bu da gerçekçi bir tespit, bir olgu tespiti değildir. D.İ.E 
istatistiklerine göre 1980 yılında kendi işinde çalışanların ve aile işletmelerinde ücretsiz olarak 
çalışanların ekonomik olarak aktif nüfus içindeki oranları sırasıyla % 23,1 ve 
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% 42,4'tür. İkisinin toplamı çalışabilir nüfusun % 65,5'idir (bk. Emre Kongar, Türkiye'nin 
Toplumsal Yapısı, s. 387). 400-500 bin civarında tarım proleterinin, 500-600 bin civarında da 
yoksul köylünün (kır yarı-proleteri) olduğu düşünüldüğüne göre (Taslak, s.29) işçi ve yarı-işçilerin 
18,5 milyonun "en büyük bölümünü meydana getirdiği iddia edilemez. Tabii bu "en büyük 
bölüm"den ne anlaşıldığına bağlıdır. "En büyük bölüm" nitelemesini büyük bir çoğunluk olarak 
yorumluyorum. Tek tek karşılaştırma anlamında bile "en büyük bölüm" tespiti yapılamaz.  
 
Çalışabilir nüfusla bizzat çalışan nüfus karıştırılmamalıdır. Resmi rakamlara göre kentte ve kırda 
toplam işsiz sayısı 2 milyon 651 bindir. Kuşkusuz sayı çok daha yüksektir.  Hesaplama ve 
değerlendirmelerde işsiz sayısı da dikkate alınmalıdır.  
 
Proletaryanın sayısının abartılması yalnızca "Platform Taslağı" yazarlarına özgü değildir. 
Tanyeri'ye göre, 1980 rakamlarına 1986 ilkyazına kadar "artan nüfusa paralel olarak,  ekonomik 
bakımdan artan faal nüfus da eklenirse çalışan nüfus (çalışabilir nüfus olmalı) 19 milyon 
civarındadır ve sıkı durunuz, bunun 10 milyondan fazlası proleterdir. Ona göre, 1 milyon 593 
memurdan 1 milyon 500 bin civarındaki bölümü "gerçekte ücretli proleter durumundadır". O, ilk 
beş derecenin dışında kalan memurların hepsini proleter saymaktadır, "ilk beş dereceyi, büyüklü 
küçüklü bürokratlara ayırdığımızda, geriye kalan 10 derece içinde yer alan 1 milyon 300 bin 
civarında 'memur' gerçekte ücretli proleter durumundadır" (Bir Dönemin Yargılanmasına Giriş, 
s. 7). İlk beş derecede küçük bürokrat yoktur, bu bir. Bürokrasiyi ilk beş derece, ya da büyük ve 
orta bürokratlar ile sınırlamak yanlıştır, bu iki.  Türkiye'de bürokrasinin ana gövdesini,sayısal 
bakımdan, küçük memurlar (küçük bürokratlar) oluşturur, bu üç. Önemli sayıda memurun 
gerçekte büro işçisi olduğu hesaba katılsa bile bunların sayısını 1 milyon 300 bin olarak tespit 
etmek gerçek değildir, bu dört. Proleter sayısını artırmak için böylesi yöntemlere başvurmak 
komünistlerin işi olamaz, bu da beş. Tanyeri sanayi proletaryasının sayısını da 3 milyon olarak 
tespit ediyor. 1980 rakamlarına göre ekonomik olarak aktif nüfus 18,5 milyon olarak ve sanayide 
çalışanlar yuvarlak bir oranla % 12 olarak kabul edilirse, sanayi işçilerinin sayısı 2 milyon 220 bin 
olarak bulunur. İstatistiklerin eksik hazırlandıklarını düşünerek rakam 2,5 milyon olarak kabul 
edilse bile arada 500 bin gibi büyük bir fark kalır.  
 
1980 yılı rakamlarına göre ekonomik olarak aktif nüfusun sayısında "Platform Taslağı" ve 
Tanyeri'nin aktardıkları ile başka kaynakların aktardıkları arasında önemli bir fark vardır. 
Birinciler ekonomik olarak aktif nüfusu 18,5 milyon olarak kabul ederler. Emre Kongar'ın D.İ.E 
istatistiklerini temel alarak yaptığı hesaplamaya göre aynı nüfus 16 milyon 976 bindir (a.g.y, s. 
384). Yakup Kepenek'in DİE ve DPT kaynaklarından aktardığı istatistiklere göre Ekim 1980 sonu 
itibariyle sivil işgücü arzı 17 milyon 183 bindir (a.g.y, s. 374). "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği"nin 1983 yılı İktisadi Raporunda aktarılan DPT 
tahminlerine göre 1980 yılında sivil işgücü arzı 17 milyon 182 bin 600'dür. Bu üç rakam 17 
milyona yuvarlanabilir. Bu durumda "Platform Taslağı" ile Tanyeri'nin verdikleri rakamla arada 
1,5 milyon gibi büyük bir fark çıkar ortaya. (1982 yılına ait DPT tahminlerine göre sivil işgücü arzı 
18,081,003'tür.) Sanırım bu fark ekonomik olarak aktif nüfusun hangi yaş grubunu içerdiği 
konusundaki farklılıktan kaynaklanıyor. Tanyeri 18,5 milyon rakamını Mustafa Sönmez'in "Özal 
Ekonomisi Ve işçi Hakları" kitabından almıştır. 1980 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 
tespit edilen bir rakamdır bu (Kaynak: "DİE, Genel Nüfus Sayımı 1980: Sayısal Ve Ekonomik 
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Nitelikler, 1984"). Bu kaynakta ekonomik olarak aktif nüfus yaş grubu 12 ve daha yukarı 
yaşlardakileri içerirken, yukarıda belirtilen diğer kaynaklarda 15-65 olarak kabul edilmektedir. 
Birinci yaş grubu 12-65 olarak kabul edilirse, 12-15 yaş grubunda ekonomik bakımdan aktif 
nüfusun 1,5 milyon gibi büyük bir rakama ulaşması kabul edilebilir gelmiyor bana. Ekonomik 
bakımdan aktif nüfusun toplam nüfus içindeki payı tartışma konusu olabilir. Ancak asıl önemli 
olan -tartışılan konu açısından- ekonomik bakımından aktif nüfusun sektörel dağılımıdır.  
 
"Sosyalist devrimcilerimiz", sanayi isçilerinin sayısı ve gücü üzerine, proletaryanın gereksinme 
duymayacağı abartıcı ve övgücü şeyler yazarlarken sanayi işletmelerinin büyüklüğü ve işçilerin 
işletmeler arasında dağılımı üzerinde durmazlar. Halbuki, proletaryanın eğitimi, örgütlenmesi ve 
mücadelesi bakımından son derece önemlidir bu unsurlar. 1980 sanayi sayımına göre 10 kişiden 
az işçi çalıştıran işletme oranı toplam işletme sayısının % 95'inden fazlasını oluşturur. İşçilerin % 
40'ı da küçük işletmelerde çalışır (Y. Kepenek, a.g.y, s. 274). 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri 
Sayımı Geçici Sonuçlarına göre, devlet ve özel olmak üzere büyük işletme sayısı 9009'dur. Küçük 
işletme sayısı -hepsi de özel- ise 173. 337’dir. Birincisi işletme sayısının % 4. 9'unu, ikincisi % 
95.1'ini oluşturur. Büyük işletmelerde yıllık ortalama çalışan sayısı 808 bindir. İşletme başına işçi 
sayısı, yuvarlak bir rakamla, 90'dır. Burada tartışma konusu olması gereken 10 ve daha fazla işçi 
çalıştıran işletmelerin, ayrım yapmaksızın, yeni bir sınıflandırma yapmaksızın "büyük işletme" 
olarak kabul edilmesidir.  "Büyük" olarak sınıflandırılan işletmeler içinde orta ölçekli işletmeler 
sayısal bakımdan çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Büyük olarak kabul edilen işletmelerde işletme 
başına 90 işçinin düşmesi bu görüşümü destekler. Tartışılabilir olduğunu kabul etmekle birlikte, 
10 ile 100 işçi çalıştıran işletmeler orta, 100 ile 500 işçi çalıştıranlar büyük ve 500'den fazla işçi 
çalıştıranlar ise en büyük işletmeler olarak sınıflandırılabilir. 1980 istatistiklerine göre devlet 
işletmelerinde işletme başına ortalama 665 işçi düşerken, özel işletmelerde 60 işçi düşmektedir. 
Buradan genel olarak özel işletmelerin -büyük olarak kabul edilen- orta ölçekli işletmeler olduğu 
sonucuna varılır (bk. Y. Kepenek, a.g.y, s. 269). "Sosyalist devrimcilerimiz" işin bu yanları 
üzerinde dururlarsa "proletaryacılık" eğilimlerini gözden geçirme olanağını bulabilirler.  
 
 
Ağustos 1987  
 
 


