












































































































































































































 

Bülten 01/06
Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 
güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 
yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:         Ocak - Mart  2004

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

“... AEG Nürnberg’teki işçşiler, Gate Gourmet’deki 
işçiler, Avrupa’nın birçok limanındaki işçşiler bir 
grev ve mücadele içindedirler.  Ve sanayinin di-
ğer bölümlerinde de iyice belirgenleşmektedir ki, 
mücadele ve grevler yürütülmezse, sömürü iyice 
katmeleşecektir. Kendi mücadelerimizden ilerdeki 
mücadeler için maksimal derecede dersler çıkar-
tabilmek için, her mücadele ve her grev tanıtılmalı 
ve dayanışma içine girilmelidir. Bu mücadelede üç 
düşmana karşı karşıyayız: Kapitalister, Sendika bü-
rokratları ve kendi hatalarımız.”

Bir yere gitmiyoruz! Burda kalmak 
için mücadele ediyoruz! İşçiler 
AEG Nürnberg’in kapatılmasına 
karşı mücadele yürütüyorlar

Bildiri ilkin AEG Nürnberg’deki grev hakkında bil-
gi vermektedir. Nürberg’de yakınen 1700 arkadaş 
işletmenin  kapatılmasına karşı mücadele yürütü-
yorlar.

İG-Metal Yönetiminin uzlaşma 
önerisi: Kapitalistlere yaltanmak 
anlamına gelmektedir:

İG-Metal yönetimi daha başlangıçta çok kapsamlı 
uzlaşma teklifinde bulunmuştu:

“Planlanan 15 milyon €  ‘tasasrufun’ 12 milyonu işçi-
ler tarafından karşılanacaktı. Buna karşılık ise  işlet-
me 2010’a kadar kapatılmayacaktı.“

Kapitalistelere verilen bu uzlaşma teklifi, 800 işyeri-
nin ortadan kalması anlamına geliyordu.

Biz nafaka parası için değil, 
işyerlerimizin kurtarılması 
için grev yapıyoruz!

19.01.06 Tarihinde işletmenin % 96,35 grev için oy 
verdi.  Hemen ertesi gün, işletmenin kurtarılması 
hedefiyle sınırsız grev başlatıltı.

 İşçi arkadaşlar ta başından itibaren büyük bir da-
yanışma ile karşılaştılar. 

“25.02.06 tarihinde Elektroluks’a bağlı Logistik ça-
lışanları greve katıldılar. Bu arkadaşlar yeni bir tarif 
anlaşmasının imzalanması için greve başladılar.”

Yürüyüşler, dayanışma mesajları vs. şeklinde daya-
nışma biçimleri ile grevciler desteklendi. 

Liman işçileri çalışma koşullarının 
kötüleşmesine karşı başarılı bir 
biçimde mücadele yürüttüler

Liman işçilerinin mücadelesi, Avrupa Parlamon-
tosunun kararlaştırmayı planladığı “Liman servisi 
yönetmenliğine” karşı yönelmektekydi.  Bu yönet-
menlik liman işçilerinin çalışma koşullarını kötür-
leştirmeyi hedeflemekteydi. 

“16.01.06 Tarihinde İspanya, Fransa, Belçika, Al-
manya, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İtalya, Fin-
landa, İsveç, Norveç, Portugal, Kıbrıs ve ABD’den 

Şubat  bildirisi şu başlığı tanşımaktadır:

AEG, Liman, Gate Gourmet şirketleri:

İşçilerin grevlerini destekleyelim!
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6000-8000 kadar liman işçisi Strasburg’ta büyük bir 
miting  yaptılar.”

Strasburg’ta militan bir gösteri 
“Polis, gösterilerin avrupa parlamentosuna girişi-
ni engelleyebilmek için yürüyüşçülere karşı su fış-
kırtıcıları ve gözyaşartıcı gazlarla vahşi bir şekilde 
saldırdı. Lakin işçi arkadaşlar yollarının kesilmesine 
müsamaha göstermeyerek, çelik sopalar ve taşlarla 
polise karşı direndiler... Polis işçilerin haklı ve mili-
tan protestolarını engellemeyi başaramadı. Parla-
mentonun dışcephesini kaplayan 200 metrekarelik 
bir cam duvar yerlebir edildi.”

Başarının bir nedeni: İşçilerin 
grevleri ve eylemleri uluslararası bir 
şekilde planlanıp koordine edildi

Sözkonusu Liman sözleşmesi, parlamento tarafın-
dan 532’ye karşı 677 oyla reddedildi.

“... Strasbourg’daki İşçilerin militan eylemi, yürüş 
ve grevlerle destek gördü..”

Dayanışma olağanüstü büyüktü, grev eylemlerine 
katılan işçilerin sayısı 40 binin üzerindeydi.

“Fakat ‘ucuz işgücü’ ülkelerdeki işçileri bu eylem-
lere çekmek maalesef başarılamadı.  İster EU’nun 
içinde olsun ister dışında bu ülkerdeki liman işçile-
rinin de bu tür mücadelele çekmek bir görev olarak 
durmaktadır. Gerçek çözüm, samimi proleter en-
ternasyonalizmi hayata geçirmekte yatmaktadır...  
Bu enternasyonalist mücadele, ‘ucuz’ işgücü ülke-
lerden gelen işçilerin çok kötü çalışma koşullarının 
iyileştirmesini de hedefine koymak zorundadır.”

07.10.2005’den bu yana grev içinde 
bulunan Gate  Gourmet Düsseldorf 
işçi arkadaşları destekleyelim!

Bu işletmede çalışan 120 işçiden 85 greve başladı. 
İşçilerin büyük kesimi Türkiyeden ve Maroko’dan, 
Polonya’dan, Yunanistan’dan, Brasilyadan gelmek-
tedirler. Onlar, uçakların yemek servislerini yapan 
bir Catering-işletmesini tarafından tehtidlerle üc-
ret kısıtlamalarına zorlanmaktaydılar. 

“Onlar iki büyük probleme karşı durmak zorun-
dalar: Bir taraftan grev kırıcılarına karşı... ve diğer 
taraftan da sendika bürokratlarına karşı, ki bu sen-
dika Gate Gourmet’in diğer şubelerinde grev ile 
dayanışmayı örgütlemek için zerre kadar çaba sarf 
etmemektedir.”

Ver.di’nin yönetimi, biçimsel bahaneleri öne süre-
rek, dayanışma grevlerinin örgütlenmesini engel-
lemektedir. 

“Tüm  bunların karşısında Düsseldorf’ta grevlerine 
kararlıca devam eden işçi arkadaşların, dayanışma 
örgütlemek için yürüttükleri çabaları çok daha hay-
ranlık uyandırmaktadır.”

Bildiride ayrıca şu makaleye yer verilmiştir:
Dayanışmacı olmak eleştiriyi dıştalamaz, özel- Ĳ
liklede işçi mücadeleleri içinde beliren miliyetçi 
eğilimlerle mücadele edilmek zorundadır
Gegen die Strömung’un 3. Parti kongferansının  Ĳ
(2004) Denek taşları ve tezler başlıklı belge-
sinden  bir bölüm: „İşçi sınıfının ve diğer 
emekçilerin siyasi ve sosyal koşullarının 
kötüleşmesine karşı mücadele.“ 

İran’daki aktüel siyasi durumu ele alan tezleri içeren Mart bildirisi burada kısaltılmadan 
aktarılmatadır. 

İran devlet başkanı tarafından Avrupalı hayudilere karşı uygulanan nazi-
soykırımının inkar edilmesine karşı, ABD emperyalizminin saldırganlığına 
ve her şeyden önce Alman emperyalizmine karşı mücadele:

İran’daki devrimci güclerle dayanışma !

Şu günlerde enternasyonal platformda 
İran konusunda  ortada dolaşan gürültü-
ler, - ki bunların  temelinde,  elle tutulur 
ekonomik, askeri ve politik çıkar dalaşları 
durmaktadır – gerçektende bir mayın tar-
lasını andırmaktadır.

1. İran’daki egemen sınıfların büyük kesiminin 
ABD ve diğer işgalci güclere karşı Irak’taki silahlı 
gerici gücleri desteklediği ortadadır. İrandaki ikti-
dar sahipleri aynı zamanda emperyalizme bağımlı 
gerici  devletlerin arasında orta doğuda bir liderlik 
konumunu ele geçirmeye çalışmaktadır. 6 Milyon 
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Yahudinin katledilmesini inkar eden açıklamaları-
da  buna hizmet etmektedir. Ayrıca  bu yolla, başta 
Almanya’da olmak üzere Avusturya, Filistin, Lünan 
vs. gibi ülkelerde bulunan  nazi grupları, antisemit 
kışkırtmalarla İran’a bağlanmak istenmektedir. 

2. Buna paralel olarak, özelliklede ABD emperya-
lizmi tarafından ama diğer emperyalistlerin de 
eşlik ettikleri giderek yoğunlaşan bir tehtidler ku-
lisi yaratılmata ve reel olarak askeri bir saldırı ve 
müdahalenin hazırlıkları bulunmaktadır. Bu bağ-
lamda yeryer atom programı, yeryer İsrail’il imha 
edilmesi tehtidi, yeryer “uluslararası terörizmin” 
desteklenmesi gibi gerekçeler ve bahaneler ileri 
sürülmektedir. 

3. Kendi çıkarlarını önde tutan bir emperyalist 
bir büyük güç olarak sahnede yerini alan Alman 
emperyalizmi, bir taraftan ABD emperyalizminin 
eleştiricisi diğer taraftanda onun destekleyicisi ve 
yedeği şeklindeki  çifte taktiğini giderek derinleş-
tirmektedir:  Onun ABD emperyalizmi ile rekabeti 
geçtiğimiz yıllarda iyice kızıştı, bu 2003’deki Irak-
savaşı esnasında  berrak bir şekilde ortaya çıktı.  
Bu rekabet uzun vadede daha da keskinleşecektir, 
zira alman emperyalizmin üçüncü kez dünya ege-
menliğini ele geçirme çabaları, ister istemez ABD 
emperzyalizminin çıkarlarına ters düşecektir.  Di-
ğer yandan da Alman emperyalizminin ABD em-
peryalizmi ile planlı işbirliği de güçlenmektedir, ki 
buda aynı Irak savaşında iyice belirgenleşti.  ABD 
emeperyalizmi ile yürttüğü bu işbirliğinde gaye 
sadece yürütülen askeri  müdaelelerden ekono-
mik kazançlar sağlamakla ibaret değildir. Daha zi-
yade Alman emperyalizmi, ABD emperyalizmi ile 
yürttüğü işbirliğini, dünya çapındaki siyasi ve as-
keri mevzilerini genişletmek için kullanmaktadır, 
bu Alman Federal ordusunun  giderek ağırlıklı bir 
içgalci güç rolü oynamaya başladığı Afganistan 
örneğinde apaçık görülmektedir.

4. Önemli petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulun-
duğu ve dünyanın starajik en önemli yerlerinden 
biri olan golf körfezi çevresi üzerinde egemenliği 
ele geçirme uğrunda emperyalist haydutların ara-
sında yürütülen dalaş son dönemde İran yönünde 
odaklandı.

Alman emperyalizmi İranda çok yüksel derece ak-
tif bir konumdadır. Tüm emperyalist büyük güç-
lerinin arasında o  bir nolu  “alışveriş partneri” ko-
numundadır. Büyük emperyalist güçlerden hiçte 
bağımsız bir konumda olmayan İran’daki iktidar 
sahipleri, emperyalist büyük güçlere karşı sahip 
olduğu sınırlı hareket payını giderek genişletmek 

için  büyük güçlerin kendi aralarındaki rekebeti 
usta bir şekilde kullanmaktadırlar.  Bu durumda ya 
iyice hesaplanmış nedenlerden ötürü ya da man-
tıki olmayan bir takım ideolojk hedeflerden dola-
yı, Alman emperyalizminin, ABD emperyalizmine 
doğrudan dalaşma içinde İran’da esas emperyalist 
güç kalmaya devam etmek için, ABD emperyaliz-
minin İran’a karşı askeri müdahalesine karşı çıktığı 
bir durum pek ala ortaya çıkabilir.  Ama aynı şekil-
de, İrak savaşında olduğu gibi arka planda kalma-
mak için ABD emperyalizmine destek verdiği bir 
durmda ortaya çıkabilir.

5. Alman emperyalizmin ikili taktiğinin bir yansı-
ması olan oportünist posizyonlara karşı mücadele 
yürütülmek zorundadır: Bunlar, 

bir taraftan aptalca “anti-amerikancılık” yaparak 
sadece alman emperyalizminin saldırgan politi-
kasını  hasıraltı etmekle kalmayan, aynı zamanda  
“kendi” emperyalistlerine, amerikan emperyaliz-
mine karşı nasıl daha iyi ve daha efektif olarak mü-
cadele yapabileceği üzerine öğütler veren opor-
tünist ve şövenistlerin ve;

diğer yandan da, İran’daki iktidar sahiplerinin ge-
rici ve kışkırtıcı politikalarını bahane göstererek,  
dünya çapında egemenlik alanı için dalaşan bü-
yük emperyalist güçlerin, emperyalizme bağımlı 
bölgesel bir iktidara karşı emperyalist bir savaşın 
başlatılmasını, İran’ın emperyalistler tarafından iş-
gal edilmesini talep eden oportünist ve şövenist-
lerin pozisyonlarıdır.

6. Tüm bu oldukça karmaşık ve olası gelişmeler 
karşısında komünist ana tezler şu şekilde formüle 
edilebilinir:

• İran’daki direnişte olan tüm demokratik-devrim-
ci yada komünizme meyilli güçleri destekleyerek, 
İran’a karşı sürdürülecek her türlü askeri mü-
dahaleyi, büyük güçlerin kendi araların-

İlan:

Georgi Dimitroff Kitapevi

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

Açılış saatleri:  Cumartesi 10:00 - 13:00, 
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt



Drucker, Herausgeber und veratwortlicher Redaktuer: J. Strütt, Brunhildstr. 5, 10829 Berlin

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org

web:    http://www.gegendiestroemung.org
(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)

daki emperyalist dalaşın bir parçası ola-
rak, emperyalist bir savaşın bir ön hazırlığı 
olarak hiç bir yanlış anlaşılmaya meydan 
vermeyecek bir şekilde reddettiğimizi ve 
buna karşı mücadele ettiğimizi ortaya koyuyoruz.  
Alman emperyalizmi bu müdahaleye ister katılsın 
ister katılmasın,  Alman emperyalizmi ister ABD 
emperyalizme karşı rekabetini keskinleştirerek, 
İran’ı koruyan bir güç olarak davransın yada dav-
ranmasın bu yukardaki pozisyonumuzu hiç bir 
şekilde değiştirmez. Her iki olası gelişmedede biz, 
Alman emperyalizminin İran karşısındaki 
ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarını, vede 
onun ABD emperzyalizmine karşı rekabe-
tini ve Alman emperyalizminin politikacı-
ları ve medyasının buna eşlik eden ideo-
lojik  manevralarını öncelikli olarak teşhir 
edeceğiz.  İdeolojik ve siyasi olarak Alman em-
peryalistlerinin  ekmeğine yağ sürmemek için Karl 
Liebknecht tarafından formüle edilen ilkenin an-
lamı fevkalade büyüktür. Esas düşman kendi 
ülkendedir!

• Bu çerçevede özelliklede Almanya’daki  komü-
nist güçler için şu oldukça önemli ve vazgeçilmez 
bir görevdir:  Nazifaşizmini örnek ve  ondan 
ilham alan, İran’daki katliamcı antisemit 
güçleri, Alman nazilerinin ağırlıkta oldu-
ğu enternasyonal bir ittifakın bir parçası 
olarak teşhir etmek; bu ittifakın belgelerini ikna 
edici bir şekilde ortaya koymak; İran’daki demok-
rati-devrimci yada komünizme yönelik direnişci 
güçlerle demokratik, devrimci ve proleter enter-
nasyonalist bir ittifak içinde İran’daki komprador 
devletin temsilcilerinin gerçek yüzlerini ortaya 
koyarak, onların nazifaşizminin ideolojisi ile kendi 
ürünleri olan  dinci ve milliyetçi  gericiliğini birbiri 
ile kaynaştırdıklarını teşhir etmek. 

• Alman federal ordunusunun dünya çapındaki 
sözümona “humaniter misyonu” hakkındaki de-
mogojiye ve askeri kışkırtmalara karşı, Alman em-
peryalizminin dünya çapındaki askeri olarak mev-
zilerini genişletmesine karşı   mücadele içinde  şu 
ana nokta ortaya konmak, kanıtlanmak ve iyice 
bilinçlere çıkartılmak zorundadır: Onun devlet 
cihazının ana katmanı olan Federalordu, 
Alman emperyalizminin elinde caniane  

bir aracı, karşı devrimci ve emperyalist sal-
dırganlığın bir ana unsurudur. Almanyada 
militarizmin tüm boyutlarına karşı mücadele ver-
mek, komünist bir partisinin inşasında, Alman em-
peryalizminin ve revanşizminin savaş hazırlığına 
karşı mücadele içinde, alman emperyalizmin ve 
onun ordusunun proletarya ve onun müttefikleri-
nin silahlı mücadele içinde parçalanarak sosyalist 
demokrasinin, sosyalizme ve komünizme gitmek 
için proletarya diktatörlüğünün kurulmasını hazır-
lamak için yürütülecek mücadele içinde  bu  önde 
gelen görevlerden birisidir. 

Bu yönde yürütülen mücadelenin içinde bulun-
duğumuz durumda geniş oranda eksikliği bize, 
durumun ne kadar ciddi olduğunu ve sistematik 
mücadele için ne derece çabananın gerekli ve zo-
runlu olduğunu, ama her şeyden önce tüm zorun-
lu mücadeleri bir yöne doğru kanalize edebilecek 
ve açık bir perspektifle birleştirebilecek bir mer-
kezi gücün meydana getirilelbilmesi için, 
gerçek devrimci ve komünist bir partinin 
inşası için mücadelenin ne denli canalıcı olduğu-
nu göstermektedir. 

Yaşasın İranda proletaryanın 
önderliğindeki silahlı anti-
emperyalist demokratik devrim!

Alman emperyalizmi, revanşizmi 
ve militarizmine  ölüm!

Bildiri ayrıca şu makaleleri kapsamaktadır:
Alman emeperyalizminin İran’daki dalaşın bir ta- Ĳ
rihçesi
Alman emepryalizminin bugünkü  ekonomik  Ĳ
egemenliğini gösteren bazı veriler
İran develet başkanının nazi-faşist kışkırtması,  Ĳ
Alman nazilerinin önderliğindeki uluslararası 
nazi-birliği tarafından desteklenmektedir



 

Bülten 02/06

Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 

güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 

yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:         Nisan-Hazira 2006

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

“1 Mayıs işçilerin enternasyonal mücadele gü-
nüdür! Dayanışma! Bu dayanışma sadece dünya 
çapındaki işçileri, salt alman emperyalizmi tara-
fından baskı altında tutulan ve sömürülen dünya 
halkları ile dayanışmayı kapsamaz, aksine, özel-
likle kendi yaşadığımız ülkedeki ezilenlerle de 
dayanışmayı içermek zorundadır. Burada pratik 
dayanışmanın objesi, özel baskılara maruz kalan 
ve daha çok sömürülen mültecileri, sezonluk işçi-
leri ve göçmen işçileri kapsamaktadır.”

Kapitalizm, işçiler arasındaki 
rekabete dayanmaktadır

Bunun kaynağı ise, azami kar hırsıdır. Bu 
bağlamda,

“alman burjuvazisi her aracı kullanarak sömürü-
yü katmerleştirmekte birlikte, elinde olan tüm 
imkanları kullanarak, işçiler arasındaki rekabeti 
kızıştırmaya çalışmaktadır.”

Bildiri, bu rekabetin nasıl oluştuğunu ortaya 
koyarak, modern göçün kaynaklarını ortaya koy–
maktadır:

“... böylelikle 90’lı yıllarda Doğu-Avrupa’dan, ama 
aynı zamanda Afrika’dan ve Asya’dan gelen bir 
göç kitlesi giderek çoğaldı. Alman emperyalizmi 
bu gelişmeleri bilinçli olarak kullanmaktadır:

Yeni göçen işçiler, burada endüstriyel bir yedek 
ordu oluşturmaktadırlar ve en düşük ücretlerle 
çalışmaya ve en kötü iş koşullarını kabul etmeye 
zorlatılan bir kütle konumuna getirilmektedir.”

Emperyalistler bu durumu, ücretleri düşürmek 
ve çalışma koşullarını giderek kötüleştirmek için 

kullanmaktadırlar.

“Diğer taraftan alman emperyalizmi bu olguyu, 
“böl ve yönet” politikasına  iktidarını daha da 
sağlamlaştırmak için,  işçiler arasındaki bölün-
meyi körüklemekte; alman milliyetçiliği ve alman 
şovenizmini körükleyerek, özelliklede alman işçi-
lerini kendisine bağlamak istemektedir.”

Bildirinin bu bölümü Lenin’in bir pasajıyla nokta–
lanmaktadır:

Ama sadece gericiler, bu halklar göçünün ilerici 
anlamı karşısında gözlerini kapatabilirler. Kapi-
talizmin gelişmesi olmadan, ve bu gelişmenin 
temeline dayanan bir sınıf mücadelesi olmaksı-
zın, kapitalist boyunduruktan kurtuluş mümkün 
olamaz. Kapitalizm, yöresel yaşamın kokuşmuş-
luğunu ve geri kalmışlığının parçalayarak, milli 
sınır ve ön yargıları parçalayarak, tüm ülkelerin 
işçilerini, Amerika’da, Almanya’daki vs Fabrikala-
ra ve işletmelere çekerek birleştirerek, dünyadaki 
tüm emekçileri tam da böylesi bir mücadelenin 
ortasına  çekmektedir.” (Lenin, Kapitalizm ve mül-
teci işçiler, 1913, Eserler, Cilt 19, S. 447, Alm.)

Polonyalı işçilerin Almanya’da  
özel basıklara ve sömürüye maruz 
kalmasına karşı mücadele edelim!

Polonyalı emekçiler üzerine katmerli baskı koşulları 
Almanya’da uzun ve vahşi bir geçmişe sahiptir. 
Başlangıcı ta alman kaiserreich zamanlarına kadar 
ulaşmaktadır. Nazi faşizmi döneminde, 3 milyonu 
Yahudi olan tam 6 milyon Polonyalı katledildi ve 2 
milyonu zoraki çalışmaya zorlandı.

Nisan bildirisinin ana teması:

Alman Şövenist brun büyüklüğüne karşı:

“Kapitalist sınıfı iktidarda tutan sihir”  işçiler arasındaki bölünmedir (Marx)
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Bugünkü Polonyalı göçmen işçilerin 
durumu: Hiçbir yasal korunması yok, 
resmi dairelerin key&  muamelesine 

maruzluk, polis tarafından 
kovuşturma, Nazi terörünün ve 
rasist kışkırtmanın hedef boyu

Bugün  yakinen 600 bin Polonyalı emekçi, en 
kötü şartlarda ve  insanlık dışı koşullar içinde 
Almanya’da çalışmaktadırlar. Bunlarda 300 bini 
hiçbir yasal oturma hakkı bulunmamaktadır. Çoğu 
illegal olarak, hiç bir korunma olmaksızın çalışmak 
zorunda. 

“Onlar en katmerli bir şekilde sömürülen işçi sı-
nıfının en alt tabakasını oluşturmaktadırlar.”

Bildiri bazı verilere dayanarak bu durumu açık–
lamaktadır.

Alman şovenizmine karşı ve 
“göç sınırlamasını” savunan işçi 

aristokrasisi ve şövenist politikalara 
karşı mücadele edelim

Devamla bildiride, özellikle NGG ve IGBA sendika 
yöneticilerinin oynadığı şövenist rolü ortaya 
konmaktadır. 

“Diğer ülkelerden gelen işçilere karşı şövenist 
politikalarıyla, sendika yöneticilerinin korkunç 
gerici karakteri berrak olarak ortaya çıkmakta-
dır.

- onlarsa sadece, ‘biz Almanların’  gelirlerini 
aşağıya çekmeye çalışan, düşük ücretler ka-
bul eden ‘rakipler’ kitlesi olarak görülmek-
tedirler

- ‘İllegal çalışma koşullarını engellemek’ ama-
cıyla, IG-BAU sendi yöneticilerinin ana poli-
tikası şunlarda oluşmaktadır: Şantiyelerde 
daha geniş kontrol, gümrük memurları, 
‘Kaçak işçiliğe karşı Mali kontrol’ birimiyle, 
işçi bulma kurumları, yabacılar daireleri ve 
sosyal kurumlarla birlikte, inşaatlarda daha 
sık kovuşturmalar düzenlemek.”

Bu politikaya karşı sendika içinde örgütlü ilerici 
işçiler protesto etmektedirler ve “kovuşturma ve 
tutuklamalar yapan resmi organların bir uzatması 
haline” getirilmek istememektedirler. 

“Bu arkadaşlar, ‘legal’ ve ‘illegal’ olarak çalışan 
tüm ülkelerden işçilerin, daha iyi çalışma koşulla-
rı için, daha yüksek ücret için ortak mücadele et-
mek zorunda olduklarına dikkat çekmektedirler.”

Bildiri, böyle bir mücadelenin 2003’te 19 mültecinin 
ödenmeyen 40 bin puroluk ücretlerinin ödenmesi 
ile neticelendiğine dikkat çekmektedir. 

“Bu kahrolası ama aynı zamanda oldukça etkili 
işçileri bölme manevralarını etkisiz hale getir-
mek için, yoğun ve militan bir şekilde sürdürül-
mesi gerek böylesi ortak eylem ve mücadeleler 
ilk adım olmalıdır.”

En mücadeleci ve en ilerici 
işçi arkadaşları, devrimci bir 

perspektif için kazanmak!

Bu görev şöyle formüle edilmektedir:

“Alman işçileri, günlük mücadelede, işletmeler-
de, diğer ülkelerden gelen işçilerle ortak bir mü-
cadele cephesi yaratmak zorunda ve diğer ülke-
lerden gelen emekçiler için eşit haklar uğruna 
mücadele etmek, alman şovenizminin ve rasiz-
min her türlü bölücü çabalarını boşa çıkartmak 
ve diğer ülkelerden gelen işçilerin genellikle 
daha ileri  mücadele gücünden, onların müca-
deleci bilinçlerinden maksimal oranda öğren-
mek zorundadır...

Böylesi zorunlu ve kapsamlı mücadele için şu çıkış 
noktalarını temel almaktayız:

Ilan: 

„Gegen die Strömung“un 3. Partki 

Konferansının Belgeleri (2004)

Denektaşları

Programatik  Temel Açıklama:

Sosyalist devrim, Proleterya Diktatörlüğü ve 
Komünizm için Programatik Belgeler (Tezler)

Proleter enternasyonalizm ve proleter dünya devrimi

Alman emperyalizminee, militarizmine 

ve revanşizmine ölüm

Emperyalist Almanyada sosyalist devrim temel yolu

Modern revizyonizme karşı mücadele

Komünist partisinin zorunluğu ve 

onun inşasının ilkesel sorunları

Bilimsel komünizmin klavuzluğunda hareket 

eden dünyadaki tüm güçlere mesaj

191 Sayfa, 5€, Almanca. Mesaj ingilizce, ispanyolca, 

fransızca, türkçe ve Rusça olarak mevcuttur.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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• Milliyetinden, deri renginden, dini kö-
kenden bağımsız olarak tüm alt tabadaki 
işçi sınıfının ortak mücadelesi ve ortak 
eylemi temel bir şarttır.

• Ayrıca ilerici sendikacıların görevi, yöre-
deki ilerici anti-rasist, nazi-karşıtı inisiya-
ti5 erle ilişki kurmak, onlarla birlikte, dev-
letsel sınır dışı etme politikasına, faşistle-
şemeye ve nazi-terörüne karşı mücadele 
içinde dayanışma içinde olmaktır. 

Bu bağlamda mücadele biçimleri, legalist sınırları 
kırma perspekti8  taşımak zorunda, işletme işgal-
leri, uzun süren ve giderek kuvvetlenen grevler 
yürütme, caddelerde mücadeleci eylemler gibi 
mücadele biçimlerine ağırlık verilmelidir.

Bu tür mücadele biçimlerinin propagandasını, 
biz komünistler, bilimsel komünizmin temel dü-
şünceleri olarak bayrağımıza yazmaktayız.”

Bildiride ayrıca şu konulara yer almaktadır:

* Göçmenlerin kriminalize edilmesine karşı USA 
milyonlarca insanın protestosu. * “Mesleğe baş-
layanlar yasası”na karşı Fransa’da meydana gelen 
militan ve örnek mücadelelerden neler öğrene-
biliriz? * Rasist ve alman şövenisti egemen insan 
ideolojisinin kopmayan geleneği. * Almanya’da 
kadın ve erkek işçiler ? Alman pasaportu olan iş-
çiler ? “Alman işçileri”? * İşsizliğin ve ücret düşüş-
lerinden sorumlu kimlerdir? Lafontaine’ye göre 
bunlardan sorumlu kapitalizm değil, “yabancı iş-
çilerin” kendisiymiş!

İlan: Georgi Dimitro'  Kitapevi

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

Açılış saatleri:  Cumartesi 10:00 - 13:00, 
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt

Hindistan’daki emekçi ve sömürülen halk kitlelerinin sürdürdüğü kitlesel 
ve kısmen silahlarla yürütülen sınıf savaşlarını destekleyelim!

“İçlerinde Alman emperyalistlerinin de bulun-
duğu emperyalist büyük güçler, Hindistan’da 
cereyan eden gelişmeleri tedirginlikle izlemek-
tedirler, hele de komşu ülkedeki Nepal’daki de-
mokratik devrimci hareketin başarılarından son-
ra bu tedirginlik iyice büyüdü. Bu şekilde tedirgin 
olmalarında haklıdırlar, zira Hindistan’da – bu-
radaki kamu oyundan tamamen ignore edilen 
– Komünizmin kızıl bayrağını kendilerine rehber 
alan bir hareketin, bugünkü en büyük silahlı mü-
cadeleyi sürdürdüğü ve bu hareketin  silahlı bin-
lerce savaşçılarının ülkenin değişik bölgelerinde 
büyük bir etkinliğe sahip olmasıdır. Dahası, yerel 
gerici Hindistan yönetimi ve onların emperyalist 
efendileri, 40 seneden beri devam eden Naxar-
bari hareketini imha etmeyi başaramadılar 

Burada daha enteresan olan başka bir nokta-
da, bu hareketin 60 yılların sonuna doğru, direk 
olarak anti revizyonist bir hareket olarak ortaya 
çıkmasıdır. Bugün devletin bir parçası haline ge-
len karşı-devrimci Hindistan revizyonistlere karşı 
doğrudan silahlı  mücadele içinde bu hareket or-
taya çıkmıştı.  Bu mücadele Çaru Mazumdal yol-
daşın ismi ile doğrudan bağlantılıdır.”

Bildiri ilkin Hindistan’daki günlük mücadeleden 
örnekler vermektedir. 

“Anti-emperyalist, anti-feodal ve ekonomik hak-
lar uğrunda yürütülen mücadele ile sıkı bağlan-
tı içinde ve bu mücadelenin ötesine de giderek, 

Hindistan’ın değişik bölgelerinde sürdürülen 
devrimci silahlı mücadeleler, komünizme yönelik 
Naxalit-Hareketinin geleneği üzerine dayanmak-
tadır...

Tutukluların hapishaneden kurtarılması yönün-
de eylemler, silah elde etmek amacıyla Hindis-
tan ordusuna karşı sürdürülen eylemler, devlet 
organlarının temsilcilerine ve sömürücü sınıfın 
temsilcilerine karşı eylemler,  Hükümetin ve Bü-
yük toprak ağalarının topraklarını işgal eylemle-
rinin yanı sıra, savaşçı militanlar, toprak devrimini 
geliştirmek için  kurtarılmış bölgelerde demokra-
tik birimler yaratmaktadırlar...

Hindistan gizli servisinin verilerine göre Naxalitl-
Hareketi, Hindistan’ın 28 eyaletinden 13’de aktif-
ler ve 20 bine silahlı militana sahipler.”

Bu militan mücadele, gerici Hindistan rejiminin 
sürekli terörist saldırılarına maruz kalmaktadır.

Mayıs / Temmuz bildirisinin başlığı şöyle idi:



Drucker, Herausgeber und veratwortlicher Redaktuer: J. Strütt, Brunhildstr. 5, 10829 Berlin

Naxilbari-Hareketi nasıl ortaya çıktı 
ve ne için mücadele ediyorlar?

SBKP’de revizyonistler egemen olduktan sonra, 
Hindistan komünist partisinin içinde de revizyo-
nizme karşı bir mücadele patlak verdi, ama bu 
mücadelede revizyonistler güçler egemen hale 
geldiler.

“Sonunda, 1967’de Batı Bengalen yöresinde 
bulunan Naxalbari’de Mazumdar ve yoldaşları-
nın önderliği altında toprak işçileri ve topraksız 
ve küçük köylüler, toprak ağaların topraklarını 
kamulaştırmak için silahlı eylemler başlattılar. 
Bu aynı zamanda toprak devrimin bir simgesi 
olmakla kalmadı aynı zamanda,   barışçıl parla-
menter yolu propaganda yapan KPİ(M)’in reviz-
yonizmine karşıda bir savaş ilanı anlamına geli-
yordu.”

Naxalistler 300 köyü kurtarabildiler ve Mart 1969’a 
kadar 500-700 km bir alanı kontrol ettiler. Hindistan 
rejimi Naxalistlere ve onu destekleyenlere karşı 
devlet terörü ile karşılık verdi. Mayıs 1970’e kadar 
Naxalitlerin hemen tüm liderleri katledildi... Charu 
Mazumdar yoldaş ise 1972’de gerici Hindistan 
devletinin cellatları tarafından katledildi.

“Barışçıl-yol” revizyonist ideolojine 
karşı devlet cihazına parçalamak 

amacıyla silahlı mücadele

Charu Mazumdar şunu vurguluyor:

“Demokratik devrim, sadece silahlı mücadele, 
halk savaşı ile zaferi elde edebilir.”
(“Hindistan’da devrimci köylü mücadelesinin tecrübeleri 
toplamak için ileri”, 4.12.69, “Chingari”, Hidustan Ghadar 
Partisinin(ML) yayın organı, Cilt 4, Nr. 5, Özel ek Nr.1, 
Eylül 1972, s. 14, İngilizceden)

“Devlet cihazını parçalamadan toprak devrimini 
(yani toprak reformunu) gerçekleştirmek iste-
mek, düpedüz revizyonistliktir...”
(“Köylü mücadelesi, revizyonizme karşı mücadele için-
de geliştirilmek zorundadır.”, Nisan 1967, “Saygıdeğer ve 
ölümsüz önderimiz Charu Mazumdar yoldaşın, sekiz anti 
revizyonist belgesi”, Mass Line Publication, 1982, İngiliz-
ceden)

Toprak devriminin zorunluluğu ve 
anti-emperyalist anti-feodal devrimde 

sömürülen köylü kitlelerinin rolü

Anti-emperyalist ve demokratik devrimce 
sömürülen köylülerin rolünün revizyonistler 

tarafından gücümsenmesine karşı Mazumdar 
şunları vurgulamaktadır:

“Revizyonistler, işçi sınıfının mücadelesini salt 
sendikal mücadelesiyle sınırlamaktaydılar ve 
işçi-köylü ittifakının gerçekleştirilmesi amacıyla 
işçi sınıfının sömürülen köylülerin mücadelesi 
içindeki önder rolünü ... reddediyorlar.”

İşçi-Köylü ittifakına dayanan halkın 
demokratik diktatörlüğü için

Revizyonistlerin birleşik cephe hükümetinin  
doğrudan doğruya İşçi-Köylü iktidarına karşı 
yönelmiş olduğunu Mazumdar  yoldaş teşhir etti.

Modern revizyonizme karşı mücadele

“1956’dan sonra SBKP ve Sovyetler Birliğinin 
güya ilerici ve sosyalist maskesini Hindistan’da 
yerle bir etme tarihi kazanımı, Charu Mazumdar 
ve HKP(ML)’e aittir.”

é é é

Almanya’da proleter enternasyonalizm demek 
bizim açımızdan şunları kapsamaktadır:

“Alman emperyalistlerinin karşı devrimci oyunlarını 
ortaya çıkartıp onlara karşı mücadele yürütmek, 
aynı zamanda devrimci kurtuluş hareketlerini 
maddi manevi ve siyasi olarak maksimal derecede 
desteklemek.”

Bildiri ayrıca şu alt bölümleri içermektedir:

é Hindistan üzerine bazı bilgi ve veriler é 
Hindistan’ın tarihine kısa bir bakış é “Özgür 
Hindistan Hareketi” – Boses  hakkında é Alman 
emperyalistlerinin 5. kolu olarak Hindistan 
é Emperyalistlerin “çöplüğü”  olarak kullanılan 
Hindistan  é “Under the Banner of Marxim-
Leninsm”  (Hindistan KP(ML)’in programına 
eleştiriler) projesinin belgelerini eleştirici olarak 
inceleyelim é Hindistan emekçilerinin ölümcül 
düşmanı olarak Alman emperyalizmi.

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org

web:    http://www.gegendiestroemung.org

(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)
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Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 

güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 

yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler: Temmuz - Eylül 2006

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve TÜRKÇE olarak yayımlanır.

“Lenin’in en zor incelebilen eserlerinden  biri 
‘Materyalizm ve empriokritizm’ 1909’da  ya-
yınlandı.  Yazı bugün kimsenin tanımadığı  o 
dönemdeki bazı Alman ve Rus fi lozofl arına ve 
Bolşevik parti içinde ortaya çıkan ‘dinci Mark-
sistlere’ karşı yönelirken aynı zamanda, koyu 
çarlık diktatörlüğü altında ortaya çıkan oportü-
nizme ve revizyonizme karşı özünde bir savaş 
ilanı içermekteydi. Mesleği bilim adamlığı olan 
bazı Burjuva ideologları, gerçek bilime kar-
şı, bilimsel komünizme karşı savaşmak için bir 
araya gelmişlerdi. Bu çaba neticesiz kalmadı.  
Kullandıkları temel numara şuydu:  Alman-Prus-
ya devletçiliğinin  fi lozofu Kant’a dayanarak,  
‘eleştirici’ olma kisvesi altında,  bilimi, bilimsel 
gerçekleri, objektif gerçeği, objektif yasaları 
ve böylelikle planlı siyasi mücadeleyi tümden 
reddetmekti. “

İlkin bildiri, Lenin’in yazısında mahkum ettiği üç 
gerici spekülasyonla ilgilenmektedir:

Birinci spekülasyon:  “Her şey tam olarak 
ispatlanmadığı” için, gerçeği inkar etmek

“...Bu strateji örneğin, Auschwitz-Birkenau’da 
katledilen Yahudilerin sayısı tam olarak olma-
ması olgusundan yola çıkarak, ya şimdiye değin 
incelenen sabit sayıları inkar etmek yada doğ-
rudan kitlesel soykırımı inkar etmek için kulla-
nılmaktadır. “

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

“Bunun arkasında durun maksat, tek-tek kişile-

rin somut tecrübesinden bağımsız olarak, nesil-
den nesile verilen, tarihsel bir gerçeğin mevcut 
olduğu gerçeğini inkar etme çabası bulunmak-
tadır.  Bu basit empriokiritzm ve pragmatizm,  
ta ki Nazi dönemindeki soykırımını inkar etme 
örneğinde olduğu gibi büyük bir etkisi bulun-
maktadır.”

Üçüncü gerici spekülasyon: “Bilime zaten güven 
imkansız” olduğu için gerçeği tamamen inkar 

etmek.

Olguların durumu hakkında sürdürülen bilimsel 
tartışma, bilimsel sonuçları bir bütün olarak 
inkar etmek için kullanılmaktadır.

“Yüksel ücret alan burjuva profesörlere ve on-
ların giderek rüşvet sistemine bağlanması ger-
çeğine dikkat çekilerek, bu kişilerin tezlerin 
somut ve ikna edici bir şekilde çürütüleceği 
yerine,  bilimsel bulgulara genel olarak saldı-
rılmaktadır.”

Anti komünist “sonuçlar” elde etme söz konusu 
olduğu zaman bu  bilime körce inanma biçiminde 
de karşımıza çıkmaktadır.

“Gerçektende teorik, siyasi ve de örgütsel alan-
daki temel sorunla karşı karşıyayız:  İnanmak ya 
da Bilmek.”

Lenin bu kitabı neden yazdı?

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

“Marksistlerin başarısızlığı üzerine ahkam kes-

Temmuz/Ağustos Bildirisi şu başlığı taşımaktadır:

Yalancıların “gerçeklik yoktur” şeklindeki felsefesine karşı yönelen Lenin’in 

“Materyalizm ve empriokritizm”  adlı eserinin güncel anlımı üzerine:

İnanmak yerine Bilmek
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mek giderek moda haline gelmişti... Devrimin 
ilkelerine ihanet etme eğilimleri, teslimiyet ve 
yakınma eğilimleri felsefi  dünya görüş açısına 
da yansıtılmaya çalışılıyordu.”

Lenin eserine bunu mahkum etti:

“Marksizm’in giderek daha sinsi bir şekilde çar-
pıtılması, anti-materyalist öğretileri giderek 
daha sinsi bir şekilde Marksizm olarak tanıtma 
çabası – hem ekonomi politika alanında, hem 
taktik alanında ve hem de felsefi  ve  bilgi teo-
risi ve de sosyoloji alanında modern revizyoniz-
mi karakterize eden sıfatlar işte bunlardır.
(Lenin, Materyalizm ve empriokritizm”, 1908, 
Eserler Cilt 14, S. 334, Alm.)

Bildiri daha sonra Lenin’in şu kazanımının altını 
çizmektedir:

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

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

Devamla bildiri altı ayrı bölümde Lenin’in 
eserinin içeriğini ortaya koymaktadır. Burada bu 
bölümlerin çok kısa bir özetini sunabiliyoruz:

1) Lenin’in Materyalizm savunulması için 
mücadelesi: Bulunabilen objektif gerçeğin 
varlığının  önemi hakkında.

2) Lenin’in  temel prensiplerin savunulması 
uğrundaki  iki cephedeki mücadelesinin temel 
unsuru olan  kesin ve göreceli gerçekliğin 
arasındaki diyalektik bağ.

3) Objektif gerçekliğin kriteri olarak pratiğin 
rolü ve prensiplerin temel anlamı.

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

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

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

geliştirmek.

Bildirinin sonunda şu üç nokta özel olarak 
vurgulamaktadır:

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

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

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

Bildiri, modern revizyonizme karşı bir savaş ilanı 
ilan sonuçlanmaktadır:

İlan: Georgi Dimitro#  Kitapevi

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

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

Emperyalizm yanlısı gerici silahlı milislerin desteklenmesinden, 
doğrudan askeri harekete varan bir çizgi:

Alman emperyalizmi, tam bir sömürgeci tarzda, Federal-
Orduya mensup askerlerini Kongo’ya göndermektedir

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

O halde Kongo’daki sorun nedir? Bu çelişkinin 
kaynağı nedir? Ve emperyalist büyük güçlerin, 
özelliklede alman emperyalistlerinin Kongo’daki 
çıkarları nedir?“

Alman emperyalizmi ilk defa bir Avrupa askeri 
hareketine liderlik etme hedefi ne ilk defa burada 
ulaştı. 

“Viereck adındaki tüm hareket sorumlusu fe-
deral ordu generali, daha hareket başlamadan 
Kongo’daki halka karşı şu tehditleri savuruyor-
du: Korku verme şayet yeterli olmazsa, şid-
dette, ve gerekirse ölümcül şiddette uygula-
yabiliriz.”

 Kongo öğretisi: Emperyalist “böl ve yönet” 
taktiği

Bildirinin devamından, alman emperyalizmin 
askeri hareketi haklı çıkartmak için kullandığı 
demagojik  haklı çıkarma gerekçeleri teşhir 
edilmektedir. Bunun başında, “insancılık” üzerine 
ahkam kemse manevrası gelmektedir: Güya,

“İnsanlık dramını engellemek, ...çocuk asker-
lerin varlığı, ...soykırımların ve sürgünler teh-
didi...” 

olgulara dikkat çekilmektedir.

Hümaniter motifl er sadece bir ikiyüzlülüktür, 
zira, alman emperyalizmin Kongo’dan gelen 
sığınmacıları, onları bekleyen ölüm ve işkence 
tehdidinden bağımsız olarak sınır dışı etme 
pratiği bunu yeterince kanıtlamaktadır.

“Kongo tartışmasında dikkate değer başka bir 
nokta daha vardır: Alman emperyalizmi giderek 
açık konuşmakta, esas amaçlarının kendi em-
peryalist çıkarlarını korumak olduğu yönündeki  
gerçek niyetini ortaya koymakta giderek daha 
az çekinmektedir.”

Bu amaç, Kongo’nun zengin yeraltı kaynaklarına 
giden yoldaki engelleri kaldırmaktan ibarettir. 

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

Kongo’daki savaş her şeyden evvel büyük 
emperyalist güçlerin kendi aralarında 
sürdürdükleri temsilciler savaşıdır:

mum çeşitlerine karşı amansız mücadeleyi ka-
rarlı bir şekilde devam etmektir.

Bildiri ayrıca “Kızıl Cephe” (Rot Front) No 4’den 
alınma “Teorik çalışmada temel görevlerimiz” 
başlıklı 32 sayfalık bir çalışmayı ek olarak 
içermektedir. 

Eylül/Ekim bildirisi şu başlığı taşımaktadır:



Drucker, Herausgeber und veratwortlicher Redaktuer: J. Strütt, Brunhildstr. 5, 10829 Berlin

“Emperyalizmin hükümdarlığı, halkların birbi-
rine kışkırtılması, temsilciler savaşının körük-
lenmesi, şu yada bu emperyalist gücün çıkar-
ları uğruna yerel silahlı milislerin desteklemesi 
ve fi nanse edilmesi anlamına gelmektedir.”

Alman emperyalizminin gerçek emelleri 
üzerine...

• Şimdilik diğer emperyalist büyük güç 
rakipleri ile doğrudan dalaşmaktan kaçınan 
Alman emperyalistlerinin çıkarı, oradaki siyasi 
koşulları zedelemek ve parçalamaktır.

• Alman emperyalizmin askeri hareketinin  
hedefi nden birisi de,  Kongo’nun ‘yeniden 
inşasında’ meydana gelecek olan doğrudan 
karları garanti altına almaktır.

• Diğer bir amacı ise, emperyalist 
hısımlarına karşı, kendi askerlerini ve silahlarını 
gelecek dalaşmalar için hazırlamaktır. 

• Amaç sömürü ve etki alanlarını giderek 
genişletmek.

Halklar kendileri konuşmaya başlayınca...

“...çabuk bir şekilde anlaşacaklardır, bu hede-
fe giden yol çok uzun vadelidir ve hiçte kolay 
ve pürüzsüz değildir..”

Bildirinin bu bölümünde, Kong’daki durumu 
tahlil etme için burada karşılaşılan sorunlara da 
dikkat çekilmektedir.

“Kongo’daki durumu değerlendirirken bizim 
için bir sürü sorunlar kompleksi cevapsız kaldı. 
Öncelikle Kongo’daki halklar ve milliyetlerin 
durumu, işçi sınıfının gücü, anti-emperyalist 
mücadele ile tarihsel deneyimler gibi sorun-
lara, Kongo’daki yoldaşlarla karşılıklı tartışma 
içinde açıklık getirmek isterdik.

Bu aktüel değerlendirmeleri yaparken, neredeyse 
sadece burjuva kaynaklarına dayanmak zorunda 
kalmamız öncelikle tabi kendi  çalışmamızın bir 
zaaf noktasıdır.

Bu açıkta kalan sorunlara rağmen şu olgular 
bildiride vurgulanmaktadır:

“... 40’lı yıllarda öncelikle de iskele işletmele-
rinde ve madencilik sektöründe bir proletarya 
ortaya çıktı. Ve Proletaryanın bir kısmı, em-
peryalizme ve yerli gericiliğe karşı militan ve 

yer yerde silahlı mücadele yürüttü. Buna ör-
nek Mata’daki Aralık 1945’de iskele işçilerinin 
silahlı mücadelesidir...

Her ne kadar bugün Kongo’da gerçek anti-em-
peryalist ve devrimci güçlerin olup olmadığını 
bilmiyorsak da, şu bir gerçektir: Kongo’daki 
halk kitlerinin büyük bir kesimi, er yada geç, 
büyük emperyalist kuvvetlerinin siyasi, ekono-
mik, ve askeri müdahalelerine mutlaka savaşı 
başlatacaklardır.”

Bildirinin sonunda, Lenin tarafından formüle 
edilen, Almanya’daki komünist güçlerin temel 
görevleri açıklanmaktadır:

“Sömürgelerde ‘kendi’ emperyalistlerinin ca-
nilikleri kararlı bir şekilde teşhir etmek, sö-
mürgelerdeki her  özgürlük hareketini sadece 
sözde değil, aynı zamanda eylemde de destek-
lemek, emperyalistlerin sömürgelerden kovul-
masını talep etmek, kendi ülkesindeki işçilere, 
sömürgelerdeki ve baskı altında tutulan milli-
yetlerden emekçi haklar ile gerçekten kardeş  
duyguları aşılamak ve kendi ülkesindeki ordu 
içinde, sömürge halklarının baskı altında tutul-
masına karşı sistematik ajitasyon yapmak.”
(Lenin, Komünist Enternasyonal’e üyelik 
koşulları, 1920, Cilt 31, s. 196, alm.)

Bu bildiri 6 A3 sayfadan oluşmaktadır, ve ek 
olarak şu bölümleri içermektedir: • Cum-
hurbaşkanı Köhler’in alman-emperyalizminin 
hedefl erini propaganda yapıyor • Kongo’da 
konuşlandırılan Federal orduya bağlı “Luftb-
rigade 26” birliği Nazi Ordusunun ve Waffen-
SS’in geleneğine sahip çıkmaktadır • Çelişkile-
rin giderek keskinleşmesi ve Kongo’daki deği-
şik halkların birbirine kışkırtılması her şeyden 
önce emperyalist sömürgeci büyük güç politi-
kalarının bir ürünüdür • Alman emperyalistle-
ri ve onun Askeri temsilcileri, Kongo’da hangi 
çıkarların peşinde olduklarını gizlemeden nasıl 
dile getiriyorlar • 1844’deki Berlin’de “Kongo 
konferansı” • Partice Lumuba’nın rasist sömür-
geci emperyalist baskıya karşı görüşleri.

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org

web:    http://www.gegendiestroemung.org

(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)
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Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 

güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 

yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:    Kasım – Aralık 2006

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve TÜRKÇE olarak yayımlanır.

“Temel savaş suçlularına karşı  mahkeme kararı 30 
Eylül ve 1 Kasım 1946’da Nürnberg’de açıklandı. 
Göring, Kaltenbrunner, Streicher, Rosenberg, Keitel 
ve Frank vs. gibi Nazi ve Wehrmacht liderleri ölü-
me mahkum oldu ve ardından da infaz edildi. Nazi 
partisinin bir kısım kadro takımı, SS ve SD (Nazi gizli 
örgütü ve askeri gizli örgütü) ve Gestapo caniyane 
örgütler olarak mahkum edildi.

Alman emperyalistleri daha bugüne değin,  Nürn-
berg mahkemesini ve onun kararlarını resmi olarak 
kabul etmediler.  Tam tersine:  Daha 1953 yılında, 
Nürnberg mahkemesi tarafından idam edilen bir 
Nazi canisi Jodl’u bir Batı Almanya mahkemesi ka-
muoyu önünde yeniden rehabilite etti. 1945 beri Al-
man emperyalizminin değişik birimleri tarafından, 
özelliklede Naziler tarafından Nürnberg mahkeme-
si adi iftiralarla bombardıman edilmektedir. Bugün 
bu kirli işte, burjuva basını, Berlinli politikacılar ve 
Naziler ortak bir işbirliği içindedirler. Bir taraftan, 
“onlar da savaş canileriydi” yada “esas suçlu olan 
caniler onlardı” şeklindeki giderek dozajı artırılan  
parolalarla  Nazi caniliklerini göreceli bir düzeye 
getirmek ve hatta Nazi-Caniliklerini giderek inkar 
etmeyi amaçlamaktadırlar. Diğer taraftan da de-
magojik bir şekilde ‘Nürnberg ilkeleri’, UNO bayrağı 
altındaki kendi emperyalist saldırıları haklı göster-
mek, özelliklede alman emperyalizminin dünya 
çapındaki askeri yayılımını haklı çıkartılmak isten-
mektedir.

Tüm bu saldırılara ve yalan-dolanlara karşı görev, 
Nürnberg mahkemesinin gerçek anlamını savun-
mak bir görevdir.”

Nürnberg Mahkemesinin 

Nazi-Caniliklerini ortaya 

çıkartma oynadığı işlev

“İkinci dünya savaşının seyri içinde şu korkunç ger-
çek giderek gün ışığına çıkmıştı: Nazi faşizmi kap-
samı, sistematikliği ve zalimliği bakımından dün-
yada bugüne değin eşiz olan bir canilik işlemişti.”

Daha 1945/46 da mevcut olan ve realist bir tabloyu 
çizmek için yeterli olan delil kaynakları şu şekilde 
sıralanmaktadır:

· “Nazi canililiklerini ortaya koyan önemli 
bir delik kaynağı, yaşamda kalmayı başaran 
Nazi caniliklerinin kurbanlarının doğrudan 
bilgileridir.”
· “Diğer bir kaynak ise, anti-hitler koalisyonun 
orduları tarafından ele geçirilebilen Nazi 
belgeleri idi. Hitler ve Himler, Nazi faşizminin 
soykırımını belgeleyen tüm kanıtları yok etme 
emri vermesine rağmen,  Nazi bürokrasisi tüm 
belge ve kanıtları yok edecek oranda mükemmel 
değildi.”
· Önemli başka bir kaynakta, Naziler tarafından 
işgal edilen ülkelerde kısmen daha 1945’den 
önce gerçekleştirilen mahkemeler ve bu 
mahkemelerde ortaya çıkan, Nazi belgelerinin  
ve Nazilerin kurbanlarının verdikleri görgü tanığı 
raporları idi. Ayrıcan Nazi caniliklerini araştıran bu 
ülkelerdeki komisyonlarını raporları da önemli 
bir kaynak teşkil ediyordu. Özelliklede 1943 
yılının sonlarına doğru Sovyetler Birliğinin Minsk 
Kiew, Lembegr ve Charkow gibi şehirlerinde Nazi 
canilerine karşı mahkemeler yürütülmüştü.”

•

•

•

Kasım/Aralık Bildirisinin başlığı şöyleydi:

“Nürnberg Karı”ndan 60 sene sonra:

Nürnberg mahkemelisinin tarihsel anlamını savunalım!
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Bildiri daha sonra, uluslar arası askeri mahkeme 
kurulu olarak 20.11.1945’ de  Sovyetler Birliği, 
İngiltere, Fransa ve ABD’nin katılımı  ile Nürnberg’de  
başlayan mahkemelerin ne denli merkezi bir yere 
sahip olduğunu, ve bu mahkemenin, 8.8.1945 
tarihinde Londra’da alının ortak bir kararın sonucu 
olduğu ortaya koymaktadır.

“Bu karara göre, Nazi canileri, suç işledikleri ülke-
lerde dava açılması ve yargılanması öngörülmek-
teydi. Yaptıkları canilikleri herhangi somut bir coğ-
rafyayla sınırlı olmayan diğer temel savaş canileri 
ise, ana savaş suçluları mahkemesinde yargılana-
caklardı. Göring, Hess, Keitel, Streicher Rosenberg 
ve Kaltenbrunner gibi Nazi canilerine karşı ve temel 
Nazi örgütlerine (SS, SA, Korps ve Nazi partisinin si-
yasi yönetimine, Reichs-Hükümetine, Gestapo, SD, 
Ordu komutanlarına ve Wehrmacht’a) karşı canilik 
yapma suçundan dolayı  Nürnberg’de dava açıldı. 
Yargı  suçlar şunlardı: Barışa karşı canilik, yani, Nazi 
savaşının planlanması ve uygulanması, savaş ca-
niliği, yani Nazi savaşı esnasında ve kapsamı içinde 
uygulanan canilikler; ve insanlığa karşı suç işle-
mek, yani Naziler tarafından işgal edilen ülkelerde 
ve Almanya’da savaştan önce ve savaş esnasında 
canilik uygulamak. 

Böylelikle Nürnberg mahkemesi, Nazi canilikleri 
üzerine ve o sırada mevcut olan tüm merkezi de-
lilleri bir araya toparlayan ve  bugüne kadar yapı-
lan araştırmaları toparlayan ve döküme eden en 
önemli organdı...

 Mahkeme süresince, belgelenen tutanaklar  27104 
sayfadan oluşan 42 Cilt’i buldu. Nürnberg mah-
kemesi içinde, savcılığın davasına delil teşkil eden 
tam 22 ayrı Cilt’e, binlerce varan sayfalarda elde 
edilen belgeler yayınlandı. Gerek mahkeme tuta-
nakları gerekse de savcılığın belgeleri  1946/1947 
senesinde yayınlandı...

6.10.1945 tarihili Nürnberg mahkemesi dava 
metini, 1946’daki karar gerekçesi ve Sovyetler 
Birliğinin ana savcılığının konuşmaları 1945/46 
yılında yayınlandı ve SBZ (Sovyetler Birliği 
tarafından işgal edilen bölge)’de  geniş oranda 

dağıtıldı. Tüm bu belgeler Nazi faşizminin  1933-
1945 arası işlemiş oldukları korkunç caniliklerini 
belgelemektedirler.”

Nürnberg mahkemesi en büyük 
Nazi caniliklerinin ortaya koydu

Bildiride kapsamlı olarak açıklanan, en büyük Nazi 
canilikleri burada sadece sıralanacaktır:

· Antifaşist ve komünist güçlere karşı Nazi-
Terörü
· Nazilerin diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri 
yağma ve imhalar
· Milyonları geçek kölece çalıştırma sistemi
· Şehirlerin bombalanması, rehinlerin kurşuna 
dizilmesi, zoraki Almanlaştırma
· Hasta ve engellilere karşı yapılan kitlesel 
katliam
· Polonyalılara karşı uygulanan kitlesel katliam
· Sovyet halkına ve Sovyet savaş tutuklularına 
karşı kitlesel katliam
· Antisemit terör ve programlar ve Avrupa 
Yahudilerine karşı gerçekleştirilen ırkçı soykırımı
· Sinti-Romalara, “Çingenelere” karşı uygulanan 
ırkçı soykırımı

Nürnberg mahkemesi, “caniyane 
Nazi örgütleri” ve Nazi-Faşizminin 

kitlesel temeli hakkında

Bu bölüm, antifaşist mücadele önemli bir yere sahip 
olan, “caniyane Nazi örgütlerinin” yargının ne denli 
derin bir anlamı olduğu sorunu açıklamaktadır:

“Uluslararası askeri mahkemesinin tüzüğünün 9. ve 
10. maddesinde, bir grup örgütü ve onlara mensup 
üyeleri caniyane olarak teşhis edebileceği saptan-
maktaydı. Bu gelecek mahkemelerde, bu tür örgüt-
lere üye olan her üyeye dava açarak, onu caniyane 
bir örgüte mensup olmaktan dolayı yargılayıp ve 
böylelikle ölümle cezalandırma imkanını vermek-
teydi. Bu duruma, mensup olduğu örgütün cani bir 
örgüt olduğunu yeniden ispat etmek gerekli değil-
di.”

Bildirinin devamında, Kontrol şurasının 10 nolu 
kararı üzerine durulmaktadır. Burada “savaş 
suçluları, barışa karşı veya insanlığa karşı  canilik 
yapan kişilerin cezalanması” ve “gerçekleştirilen 
katliamlarda Hitler takipçilerinin sorumluğu” 
üzerine saptamalar yapmaktaydı.

Nürnberg mahkemesinin savcıları, Gestapo, SD, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

İlan: Georgi Dimitro&  Kitapevi

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

Açılış saatleri:  Cumartesi 10:00 - 13:00, 
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt
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SS, SA, Nazi hükümeti ve Nazi ordusunun komu-
tanlarının yanı sıra, Nazi partisinin tüm yönetim 
kadrosunu caniyane örgütler olarak saptanmasını 
talep etmişlerdi. Böylelikle, şu yada bu pozisyonda 
ve unvanda Nazi terminolojisine göre “siyasi yöne-
timde” bulunan tüm kişiler kapsam içine alınmıştı... 
Tahmin olarak bu kişilerin sayısı 600 bin insanı bu-
luyordu.

Dava metni, Nazi politikasının ve Nazi caniliklerinin 
hayata geçirilmesi alanında daha alt düzeyde 
“siyasi yönetim”de bulunanların oynadığı önemli 
role dikkat çekmektedir...

Nürnberg mahkemesinde delillerin toplanmasın-
dan sonra, kapanış konuşması yapan Sovyet savcı 
Rudenko’nun yaptığı açıklamaya göre, ana savaş 
suçlularına karşı elde edilen delillerin, uluslarara-
sı askeri mahkemesinin tüzüğünün 9. maddesine 
dayanarak tüm Nazi  partisi ve onun organlarını 
komple caniyane bir örgüt olarak saptanması için 
tamamen yeterliydi. Ancak bu soruşturmanın kap-
samı dahilinde değildi.

Kapanış konuşmasının devamında Rudenko, sö-
züm ona küçük Nazilerin, hücre yöneticilerinin ve 
blok yöneticilerinin oynadığı caniyane rol üzerine 
ağırlık vermektedir. İşyeri hücre yöneticilerinin işgal 
edilmiş bölgelerdeki işçileri sistematik olarak ispi-
yonlamak için kullandığına da dikkat çekmektedir 
Rudenko.”

Nürnberg mahkemesinin kararı hakkında

“Ancak 30 Eylül ve 1 Ekim 1946’da açıklanan karar-
lar, ne yazık ki, dava metinlerinin gerisinde kalmak-
tadır. 

ABD, İngiltere ve Fransa’ya ait yargıçlarının müda-
halesi sonucu, bazı Nazi canileri, ya berat etti yada 
çok ha* f cezalara çarptırıldı...

Enternasyonal Askeri Mahkeme şurasının Sovyet 
üyesi, Nazi liderleri Schact, Papen, Fritzsche’nin se-
bepsiz yere berat edilmesini ve Nazi Hess’in ise ha* f 
bir cezaya çarptırılmasını eleştirdi. Ayrıca, Reichs-
Hükümeti, ordu genel kurmayını ve ordu yönetimi-
nin (OKW)’nin enternasyonal Nürnberg mahkeme 
şurasının tüzüğüne dayanarak, caniyane bir örgüt 
olarak saptanmamasını eleştirdi.

Rudenko, OKW’nin ve Wehrmacht’ın genel kurma-
yının, evet hatta tüm Nazi-Wehrmacht ordusunun, 
alman emperyalizminin dünyaya egemen  olma 
emellerini pratiğe geçirme alanında belirleyici bir 
rol oynadığını.. öncelikle ortaya koydu..

Nazi partisinin siyasi yönetici kademesi bir bütün 
olarak caniyane bir örgüt olarak saptanmadı... Hüc-
re ve koğuş yöneticileri kapsam dışı bırakıldı. Neden 
böyle yapıldığına dair bir açıklama bulunmamak-
tadır. Sovyet savcısı Rudenko, Nürnberg mahke-
mesi esnasında ortaya çıkan belge ve gerçeklerin, 
sözüm ona ‘küçük’ Nazi liderlerinide yargılamak ve 
mahkum etmek için yeterli temel oluşturdukları ge-
rekçesini devalarca vurguladı.

SA hatalı bir şekilde caniyane bir örgüt olarak ilan 
edilmedi...”

Bildiri  SA’nın caniyane karakterini Rudenko yolda-
şın bir pasajına dayanarak gerekçelendirmektedir.

“Tüm diğer Nazi örgütleri konusunda, yanlış bir 
sınırlama yapıldı, ve bu örgütlere üyeliğin, 1 eylül 
1939’dan yani hitler Almanyası’nın Polonya’ya sal-
dırmasından sonra bir rol oynadığını, bundan önce 
örgütün caniyane karakteri  herkes için tam olarak 
açık olmadığı yanlış varsayımından hareket edildi. 
Nürnberg mahkemesinin hata ve zaa+ arı anali-
ze edilirken şu husus mutlaka dikkate alınmalıdır: 
20.11.1945’de Başlayan Nürnberg mahkemesi, 8 
Mayıs 1945 anti hitler koalisyonunun müzakeresi 
içinde kararlaştırılmıştı. Anti-Hitler-Koalisyonun 
tüm varlığı süreci içinde, sosyalist Sovyetler Birliği 
ile koalisyona mensup emperyalist ülkeler arasın-
da mevcut çelişkiler, Nazi faşizmine karşı zaferden 
sonra giderek keskinleştiği, bu çelişkilerin Nürnberg 
mahkemesinin belgelerini ve kararlarını da do-
ğal olarak etkilemiş olduğu bir gerçektir. Dahası, 
mahkemeler anti-hitler koalisyonun son aşama-
sına doğru başlamıştı, ve yavaş yavaş dağılmaya 
yüz tutmuştu, ta ki 1945 Ağustosunda emperyalist 
ülkeler tarafından Postdam anlaşmasının açık bir 
şekilde ihlal edilmeye ve ardından da tümden in-
kar edilmeye başlamasına kadar. 1947 yda 1948’de 
Nürnberg’de 1945/46 yılları arasında yapıldığı şek-
linde bir mahkeme düşünülemezdi bile!”

Nürnberg mahkemesinin anlamı üzerine

1945’den sonra Nazi faşizminin artıklarını yok 
etmek üzerine yürütülen mücadelede Nürnberg 
mahkemelerinin büyük bir önemi bulunmaktaydı. 
Bu mahkeme, Nürnberg mahkemesinin kararla-
rının hayata geçirilmesi ve böylelikle Nazi önder-
lerinin infaz edilmesi yada ağır cezalara çarptırıl-
masıyla Nazi güçleri Almanya’da ağır bir yenilgiye 
uğratılmakla kalmadı. Almanya’da bulunan anti 
Nazi güçleri için aynı zamanda, önemli Gestapo, 
SS gibi Nazi örgütlerinin ‘caniyane bir örgüt’ olarak 
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saptanmasının büyük bir önemi bulunmaktaydı. 
Bu olgu toplumun Nazilerden arındırılması müca-
delesi içinde önemli bir faydası oldu.

Nazi faşizmi, başta Yahudi nüfusuna ve Sinti ve 
Roma’lara karşı ırkçı bir soykırımı uygulayarak, 
dünya tarihinde eşi görülmemiş bir canilik işledi.

‘Nazi’ler, Georgi Dimitrof yoldaşın 1935’deki 
Komintern’in 7. dünya kongresinde ortaya koydu-
ğu gibi, sadece ‘en gerici en şövenist, mali serma-
yenin  en emperyalist kanadından’ oluşmuyordu, o 
aynı zamanda Nazi faşizmini inşa eden alman mali 
sermayesinin açık bir diktatörlüğünü de kapsa-

maktaydı. Nazi faşizminin en önemli bir özelliğin-
den biri, onun Almanya’da milyonları geçen geniş 
bir kitlesel tabana sahip olmasıydı,bu ise özellikle 
de Nazi partisinin ve SA’nın yardımıyla sağlana bil-
di. Nürnberg  mahkemesi bu olguyu da iyice bilince 
çıkarttı. 

Nürnberg mahkemesinin belgeleri, Nazi canilikle-
rini bilince çıkartılması hususunda temel bir çıkış 
noktasını teşkil etmektedir. Emperyalizmin yara-
tıkları Miloseviç yada Saddam tarafından örneğin 
Irak, eski Yugoslov’ya ve Kongo’da gerçekleştirilen 
canilikler ile, Nazilerin gerçekleştirmiş oldukları ca-
nilikleri aynı kefeye koyma girişimlerine karşı mü-

cadelede, Nürnberg mahkemesi bugün bile etkili 
bir silahı teşkil etmektedir.”

Bildiri daha sonra, KPD/SED’nin 1945’den sonraki 
görevlerini ortaya koymaktadır: Toplumun radikal 
bir şekilde Nazilerden arındırılması; Nazi canilerinin 
yargılanması; Nazi faşizminin işlemiş olduğu 
canilikler konusunda devasa bir bilinçlendirme 
kampanyası başlatmak.

“En az bunun kadar önemi olan, ve derinlemesine 
ve samimi bir şekilde incelenmesi gereken başka 
bir görev de, alman emekçi ve sömürülen kitleleri-
nin büyük  bir kesiminin Nazi caniliklerine ortak ol-
muş olmaları yada bu katliamları sessiz bir şekilde 
onaylamış olmaları gerçeğidir.

Üçüncü bir nokta ise, Nazi caniliklerinin kurban-
larının kendilerine karşı yapılan katliamlara daya-
narak ve tamamen haklı bir şekilde tazminat talep 
etmektedirler. Komünistler tazminat konusunda 
başı çekebilmeleri için, Nazilerin işlemiş oldukları 
tüm canilikler tamamen ortaya çıkartılmalıdır. İşçi, 
emekçi ve sömürülen kitler, tazminat ödenmesinin 
zorunluluğunu ancak bu şekilde kavrayabilirler.”

Bildirinin son bölümde şu düşüncelere yer 
verilmektedir:

“Ana Nazi canilerine karşı yürütülen  Nürnberg 
mahkemeleri,  Alman Nazi faşizmine karşı tarihsel 
zaferin bir aşamasını teşkil etmektedir. Almanya’nın 
işgal altına alınmasıyla birlikte Nazi faşizmi bir çok 
bakımdan yenilgiye uğratılabildi, fakat, onun kad-
rolarının büyük kesimi, onun geleneği, onun ideo-
lojik ve  her şeyden önce maddi kökünü  teşkil eden 
Akman mali sermayesi ve kapitalist sistem gerçek-
ten yenilgiye uğratılarak imha edilemedi. Bu görev 
daha bugüne kadar zorunluluğu korumakta, ve 
giderek aktüelleşmektedir. Alman emperyalizmi 
gelişmekte ve büyümektedir, ancak o mutlaka par-
çalanacaktır ve parçalanmak zorundadır da.

Ayrıca bildiride şu makale yer almaktadır:  
„Meksika /Qxaca’da altı aydan ber devam eden 

mücadelere  dayanışma gösterelim ve destek  

verelim“

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org

web:    http://www.gegendiestroemung.org

(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)

İlan:

„Gegen die Strömung“un 3. Partki 

Konferansının Belgeleri (2004)

Denektaşları

Programatik  Temel Açıklama:

Sosyalist devrim, Proleterya Diktatörlüğü ve 
Komünizm için Programatik Belgeler (Tezler)

Proleter enternasyonalizm ve proleter dünya devrimi

Alman emperyalizminee, militarizmine 

ve revanşizmine ölüm

Emperyalist Almanyada sosyalist devrim temel yolu

Modern revizyonizme karşı mücadele

Komünist partisinin zorunluğu ve onun 

inşasının ilkesel sorunları

Bilimsel komünizmin klavuzluğunda hareket 

eden dünyadaki tüm güçlere mesaj

191 Sayfa, 5€, Almanca. Mesaj ingilizce, ispanyolca, 

fransızca, türkçe ve Rusça olarak mevcuttur.
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Bülten 01/07
Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 
güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 
yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:    Ocak – Mart 2007

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Bildirinin giriş bölümünde şunlar tespit 
edilmektedir:

“Nazi rejimi o denli kapsamlı ve çok caniliklerde 
bulundular ki, - bilumum burjuva önyargısının da 
etkisinde kalarak – bu caniliklerden hiçte küçüm-
senemeyecek bir alanı gözden kaçırma veya kü-
çümseme tehlikesi reel olarak   bulunmaktadır: O 
da Nazilerin “erkeklik anlayışı” ve Nazilerin ‘homo-
seksüelliği’ imha etme çabası. Ta Kaiserreich döne-
minde ardından Cumhuriyet döneminde erkeklerin 
eşcinselliği cezalandırılmaktaydı. KPD tamda bu 
175. ceza maddesinin ortadan kaldırılması üzeri-
ne kapsamlı bir mücadele yürüttü, fakat  Naziler 
1933’de zaferi elde edebildiler. Naziler, eşcinsel er-
keklere yada eşcinsel olarak değerlendirilen yada 
eşcinsel odluğu ihbar eden insanlara karşı amansız 
bir kovuşturma yürüttüler, bu 175. ceza maddesine 
dayanarak soruşturma açma, cezalandırma, ha-
pise atma ta ki Temerküz Kamplarına gönderme-
yi   daha içermekteydi. Bugün komünizme yönelik 
hiçbir yoldaş bu gerçeklere gözlerini kapayamaz. 
Aynı zamanda eşcinsellere karşı Nazilerin uygula-
dıkları canilikler üzerine bilinçleri  açmak bugün 
de  önemli bir görevdir. Bu aynı zamanda, dünya 
komünist hareketinin ve devrimci KPD’nin pozis-
yonlarını eleştirici ve özeleştirici bir şekilde bilimsel 
ve devrimci dayanışmacı bir tarzda ele almak ve 
konuya açıklık getirmenin de bir önkoşuludur.”

Devamla bildiride şu tespitler yapılmaktadır:

“Başlangıçta Nazi faşizminin ‘homoseksüellere’ 
yani eşcinsellere, (Naziler birinci sırada erkek eşcin-

selleri hedef seçiyorlardı) karşı caniliklerini ortaya 
koyarken, ilk etapta şu soru  karşımıza çıkmaktadır: 
Nazi faşizminin bu azınlığa karşı uyguladığı baskı-
nın özel yönü neydi?  Zira şu bir gerçektir ki, hala 
yürürlükte kalan 175. madde 1945’den sonra ... bu 
azınlığa karşı uygulanan baskı...  batı Almanya’da 
hiç de son bulmadı...”

Eşcinsel insanların, Nazi faşistleri 
tarafından farklı muamele görmesi, 

kovuşturulması ve katledilmesi

Bildiri, Nazi faşistlerinin homoseksüellere karşı 
uyguladığı caniliklerinin şu aşamalarını özelle 
vurgulamaktadır:

Nazi yasaları, kayıt  etmek ve kovuşturma – bunlar,  •
1933’de kitap yakılması, Homoseksüellere karşı 
uygulanan düşmanlığın yeni bir uç noktasını 
teşkil eden 1934 “Röhm Ayaklanması”, 1935’de  
§175. paragrafın daha da kesinleştirilmesi, 
1936’da Homoseksüelliğe ve kürtaja karşı 
mücadele için bir Merkezin (“Reichszentralle”) 
oluşturulması aşaması idi.
Polis devleti yoluyla uygulanan kitlesel terör –  •
jurnalleme, kovuşturma ve kitlesel tutuklamalar 
gündemde olduğu bir atmosferin içinde 
uygulanan hadim edilmesi.
Cezalandırma  komandoları, Nazi Temerküz  •
kamplarında uygulanan sadist muameleler ve 
katliamlar.  1940 1945 yılları arasında Naziler, 
hapishanelerde, psikiyatrik kurumlarda ve 
KZ’lerde katliamlarını giderek yoğunlaştırdılar. 

Gerici 175. Madde ve Nazi faşizmi

Eşcinsel tercihte bulunan insanlara karşı her türlü kışkırtma  
ve farklı muameleye karşı çıkalım

„Gegen die Strömung“un Ocak 2007 yayınlanan bildirisinin konuşu şuydu:
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Böylelikle, inşaatlardaki veya maden 
ocaklarında veya V2 raketlerinin imalatı için 
yürütülen işyerlerindeki zoraki çalıştırma  
yoluyla, yada hapishanede bulunan “Pembe 
kısım”larda (Rosa –Winkel) uygulanan özel ve 
vahşi işkence metotları ile eşcinsel erkekler 
katledilmekteydiler. 

1945’den sonra -  Nazilerden arındırma?

Eşcinsel seksüel tercih meselesinde Nazi 
ideolojisine karşı mücadele etmek demek, sadece 
§175. paragrafın tarihi ile ilgilenmek değil, aynı 
zamanda tüm tarih içinde eşcinsel insanlara karşı 
uygulanan kötü muamelelerin, sınıf mücadeleleri 
tarihi içinde rolünü de ele almayı şart koşmaktadır.  
Bildiri bu alanda mevcut olan bazı temel 
düşünceleri formüle ederek, bazı demagojik 
çarpıtmalara dikkat çekmektedir. 

“1. Birinci temel  manevra, çocukların seksüel kötü 
muameleye maruz bırakılması meselesi ile, eşcin-
sel yönelimli seksüelliğin birbirine karıştırılması 
ve aynı kefeye konmasıdır....2. Buna bağlı olarak 
sürdürülen ikinci manevra ise şudur: eşcinsellik bir 
olanak ve bir olgu olarak Emekçi kitlelerin gün-
lük yaşamında gündem dışı bırakılmaktadır. Veya 
eşcinsel seksüellik gösterilirken, ana bakış açısı, 
(egemenliklerinin bir yansıması olarak) egemen 
sınıfların para ile satın aldıkları seksüel maceraları 
ile yada devletin organları ve baskı organları (ki-
lise ve ordu) alanı ile sınırlanmaktadır. .. Güya kü-
çük yaştakilerinin korunması demagojisi ile gerçek 
problemin hasır altı edilmesinin açığa çıkartılması 
görevi, demokratik, komünist pozisyonların berrak 
bir şekilde ortaya çıkartılması hususunda bir anah-
tar rolünü görmektedir: İki insan arasındaki ilişki ve 
seksüel eğilim,  özgür iradeye dayandığı müddetçe 
bu her insanın kendi özel meselesidir;  kendi özgür 
iradesine dayanmaya, fakirlik ve maddi araçlarla 
zorlanan bir ilişki söz konusu olduğu müddetçe, 
buna karşı mücadele edilmelidir. ..3. Eşcinsel ilişki-
leri ‘hastalık’  ve ‘anormal’ olarak teşhir etmek için, 
‘doğallık’ ve ‘normal’ kavramlarının demagojik bir 

kökeni olduğu da kavranmak zorundadır. .”

Bugün Almanya’da eşcinsellere karşı uygulanan 
farklı ve kötü muamelelerin değerlendirilmesi zor-
laştıran koşullar hakkında.

Geçtiğimiz on senelerde Almanya bu alanda bü-
yük ilerlemelerin (§175. paragrafın kaldırılması, 
Nazilerin katlettikleri eşcinsellerin kamuoyu önün-
de anılması, homoseksüel eşlerin belediyede kayıt 
olabilmesi, Berlin’deki gerici bazı temsilcilerinin, 
homoseksüel olduklarını açıkça kabul etmesinin 
kariyerlerini zedelememesi gibi örnekler ileri süre-
rek)   olduğunu ileri süren, her şeyi pembe göster-
meye çalışan pozisyonları bildiri teşhir etmektedir. 

“Şu bir gerçektir ki, bu gelişmeler 50’li ve 60’lı yıl-
larda düşünülemez di bile... her ne kadar ilerleme 
olarak gösterilen bu noktaların ne denli yetersiz ve 
yarım gönüllü olduğunu gösteren bir sürü sebep or-
taya koymamız mümkün olsa da, bizim için önemli 
olan temel konu tamamen başkadır.

Almayanın 50’lı yılları ile karşılaştırıldığında görü-
len bu kısmı ilerlemelerin yanı sıra, paralel olarak 
giderek keskinleşen bir patlayıcı atmosfer oluş-
maktadır. Burada söz konusu olan şey devletin 
genel kapsamda aldığı yasal ve idari önlemler hiç 
değildir yada hemen hemen değildir. Burada esas 
mesele, medyanın, kurumların ve ‘halkın sağlıklı 
tavrını”nın harekete geçirilmesidir. Bu gerici temel 
atmosfer, hiç de tesadüfü bir olmayan bir biçimde, 
Nazi  hareketinin propagandası, Nazi saldırılarının 
örgütlenmesi, Nazilere sempati duyan gençlerin 
özelliklede eşcinsel erkeklere karşı saldırıları ve hat-
ta Nazi cinayetleri ile sistemli olarak daha da pekiş-
tirilmektedir. Bu durumda, bir bütün olarak ele alın-
dığında, eşcinsel yönelimli insanların Almanya’daki 
yaşamları, bir çok bakımdan daha da tehlikeli ve 
tehdit edici bir görünüm içindedir.”

Bildirinin son bölümde şunlar vurgulanmaktadır:

“Alman emperyalizme karşı mücadelemiz, emper-
yalizme ve kapitalizm sistemin kendisine karşı mü-
cadelemiz şu noktayı da içermektedir: İşçi sınıfının 
ve ezilen kitlelerin çoğunlu içinde, her türlü gerici 

İlan: Georgi Dimitroff Kitapevi

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

Açılış saatleri:  Cumartesi 10:00 - 13:00, 
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt

anlayışlara karşı doğru bir mücadele yürütmek zo-
rundayız. Bu mücadelenin hedefi ortadadır: İşçi sını-
fın ve emekçi kitlelerinin çoğunluğu ancak, egemen 
sınıfların demagojik manevralarını, özelliklede hala 
yaşamaya devam eden Nazi faşizminin manevra ve 
yalanlarını kavradıkları taktirde, tüm sömürücü ve 
baskıcı sisteme karşı muzaffer bir mücadele yürüte-
bilirler..”
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8 Sayfalık bildiri bunun haricinde şu konuları 
içermektedir:

“eşcinsel yönelimli” kavramı neden tercih  •
ediyoruz.
Weimar Cumhuriyeti döneminde KPD’nın §175.  •
paragrafa karşı mücadelesi.
“Bir erkeği, sadece eşcinsel olduğundan ötürü  •
damgalayanların korosuna katılamayız.” Kurt 
Tcholsky’nin, SPD’nin SA şefi Röhn’e karşı, 
Nazi katiller çetesinin şefi olmasından dolayı 
değil, tersine onun homoseksüel olmasından 
dolayı 1931’de düzenlediği kampanyaya karşı 
eleştirisi. 
KZ Sachsenhausen örneğinde “Pempe-Kısım- •
Hükümlü”lerinin caniyane yaşam koşulları 
hakkında
Eşcinsel insanların anti Nazi mücadelesinden  •
örnekler.
Nazi faşizmi döneminde, eşcinsel yönelimli  •
insanlara karşı uygulanan baskıların 
incelenmesinin mevcut düzeyi hakkında.Bu 
bölümde bildiri, Nazilerin kurbanları arasında 

olan eşcinsellerin sık sık “unutulması” gerçeği 
göz önünde bulundurularak, bugüne kadar 
Nazi Almanyası’nın eşcinsellere karşı uyguladığı 
baskı ve katliamları sistematik olarak bir araya 
getiren bir araştırmanın bulunmamasına dikkat 
çekmektedir. Eşcinsel yönelimli kadınlara 
yapılan baskı, homoseksüellerin direnişi ve 
Nazilerin işgal ettiği ülkelerdeki durum gibi 
konularda aynı şekilde hemen hemen hiç 
araştırılamamıştır.
Alman koşulları: Bugün eşcinsellere karşı Nazist  •
motiflerle uygulanan terör ve cinayetlerden 
örnekler. Homoseksüellere karşı uygulanan 
Nazi eğilimli 2003’de 4 2004 ise 3 cinayet 
belgelenmiştir!
 Eşcinsel yönelimli insanlara karşı uygulanan  •
kötü muamele ve kovuşturma konusunda 
komünist pozisyonlar. “Gegen die Strömung”un 
2007/2008 de yayınlanması planlanan ve 
eşcinsel yönelimli insanlara karşı kötü muamele 
edilmesine ve baskı altında tutulmasını konu 
olan kapsamlı çalışmasının ana hatları ve 
içeriği.

Lenin’in “Dönek Kautsky ve Komünizmin çocukluk hastalığı” başlıklı yapıtını inceleyen tüm 
komünizme yönelimli güçlere çağrı!

İşçilerin çoğunluğu

Şubat/Mart 2007 tarihli bildirinin başlığı şöyleydi:

1948’den buyana işçi sınıfının devimci hareketinin 
1948’den bugüne kadar süren tarihinde, işçi sınıfı-
nın örgütlenme düzeyi ve bilinç seviyesi belirleyici 
bir rol oynamaktadır: İşçi sınıfı hangi hedefler için 
mücadele etmektedir ve hangi hedefler için müca-
dele etmesi gerekir?

Lenin’in ‘Dönek Kautsky’ ve ‘Komünizmin çocuk-
luk hastalığı’ kısa başlığı altında tanınan yapıtı, bu 
problemi sistematik olarak irdelemektedir. İşçilerin 
çoğunluğunu kazanma bahanesinin arkasına sığı-
nılarak, sosyalist devrimci hedefler bir kenara atı-
larak, yerine reformist sendikal mücadele pratiği 
geçirilmesi, bu bağlamda ana tehlikeyi oluşturmak-
tadır. Ama diğer taraftan da, zorluklar karşısında 
teslimiyetçiliğin başka bir biçimi de bulunmaktadır, 
o da devrimci tumturaklı laf kalabalığı ileri sürüle-
rek, Almanya’da işçi sınıfının çoğunluğunu sosya-
list devrim için kazanma hedefinin imkansız olarak 
lanse ederek, her türlü mücadeleyi tatil eden  bir tes-
limiyetçilik.”

Bildirinin I. bölümünde, Almanya’nın tarihsel 

gelişiminde meydana gelen temel özellikleri, 
işçi sınıfın çoğunluğunun hangi hedefler için 
kazanıldığı ve fakat hangi hedefler için henüz 
kazanılamadığının ortaya çıktığı bazı sınavları ele 
alarak, işçi sınıfının çoğunluğunu komünizmin 
hedefler için kazanma büyük görevini bilince 
çıkartmaktadır:

1948’den birinci dünya savaşını kapsam dönem:  •
Komünist etkinliğin giderek artmasını eşlik 
eden uzun vadede etkisi görünen yenilgi. 
1914’de işçi sınıfının büyük bir kesimi “ana vatan 
savunması” parolasını izlediler ve komünist 
güçler ise işçi sınıfının çoğunluğu sosyalist 
devrim için mücadeleye kazanması hedefinin 
daha alt düzeydeki bir hedef için, işçi sınıfının 
çoğunluğunu  arka cephedeki emperyalist barışı 
bozma hedefi için çaba sarf ediyorlardı.
1933 yılına dek, işçi sınıfının çoğunluğu için,  •
devrimci ve karşı devrimci kuvvetler arasında 
cereyan eden kavga. 1923’de devrimci 
hareketinin ilerlemesinden sonra, gelişen Nazi 
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kitle hareketini göz önünde bulundurarak, 
KPD’nin hedefi, (yine sosyalist devrim için 
mücadele hedefinin daha alt seviyesinde) işçi 
sınıfının çoğunluğunu anti Nazist militan bir 
mücadeleye çekmekti.
 Nazi faşizmi tarafından komünist etkinin geniş  •
oranda parçalanması, DDR/SBZ’de meydana 
gelen bazı umut ışıkları ve revizyonist “çoğunluk” 
sahtekarlığı. 1945’den sonra işçi sınıfının 
mevcut bilinç seviyesinin düşüklüğü olgusu, 
“alman ideolojisine” karşı derinlemesine inen bir 
mücadeleye çıkış noktası olarak alınmadı, bilakis 
“çoğunluk bizden yana,sosyalizmden yana” 
şeklindeki milliyetçi masallar ile, revizyonist 
bataklığı hızla ilerleyen SED’nin kendi kendisini 
kandırdığı bir tuzak oldu.

Bildirin II. Bölümünde işçi sınıfının Almanya’da 
(emperyalist görüş araştırma ve propaganda 
mekanizması koşullarında) aktüel bilinç seviyesinin 
ölçmenin zorluğu sorununa değinilerek şu görev 
formüle edilmektedir:

“İşçi sınıfının çoğunluğunun, bir siyasi güç olarak 
varlığını gösterebilmesi, kendi devletini inşa ede-
bilmesi, sosyalist demokrasinin özgül biçimlerini 
oluşturabilmesi için gerekli bilinci ve kendine öz-
güveni kazanabilmesi ancak komünist partisi yar-
dımıyla, işçi sınıfının sert ve militan mücadelesinin 
inişli çıkışlı süreci içinde mümkün olacaktır. Kaypak 
unsurları tarafsızlaştırmak yada kazanmak için, işçi 
sınıfının çoğunluğuna, ve hatta emekçi kitlelerin 
çoğunluğuna dayanarak ... karşı devrimi diktatör-
sel bir şekilde baskı altında tutabilmek için bu linç 
ve kendine güven bir önkoşulu  teşkil etmektedir.”

Bildiri III. Bölümde, Lenin yapıtı üzerine 
durmaktadır:

Lenin’in ‘Dönek Kautky’ sağ sapmaya ... ‘komüniz-
min çocukluk hastalığı’ yazısının ise sol sapmaya 
karşı... yöneldiği şeklindeki basit bir formül geliştir-
mek, tamamen yüzeysel bir yaklaşım olacaktır. Her 
iki yazıda temel bir düşmana karşı, sağ oportüniz-
me karşı yönelmektedir, ve bu esas düşmana karşı 
mücadele içinde öncelikle işlenen tema şudur: İşçi 
sınıfının çoğunluğu, kapitalist sisteme ve burjuva 
parlamentosuna beslenen tüm hayallere karşı mü-
cadele içinde, sosyalist demokrasiyi bilinçli, manevi 
olarak sağlam ve kendine güven içinde, ‘saf demok-
rasi’ üzerine nakaratlara kulak asmadan, karşı dev-
rim üzerine diktatörlüğünü uygulamayı nasıl başa-
racaklardır...”

‘Dönek Kautsky’ başlıklı yazısında Lenin detaylı ola-
rak şunları göstermektedir: İşçi sınıfının çoğunlu-
ğunu ilkesiz bir şekilde kendine çekmeyi reddetmek 
demek, aynı  zamanda geçici olarak azınlıkta kal-
maktan korkmadan, kendi pozisyonlarını savun-
maya cesaret etmek demektir. Akıma karşı göğüs 
germeye hazır olma yeteneği, birinci dünya savaşı 
esnası meydana gelen büyük ve kapsamlı şövenist 
baskıya karşı durabilmenin ve devrime ‘barışçıl bir 
şekilde kayma’ yada şu yada bu kısmi reformlara 
kendini avutmamak için bir önkoşulu teşkil etmek-
teydi...

Bu eserin ... derinlemesine incelenmesi en azından 
şu iki temel noktayı bilince çıkartmak zorundadır: 
Birincisi, çoğunluğu sosyalist bilince sahip ve örgüt-
lü işçilerin elinde bulundurdukları sosyalist demok-
raside ana nokta şudur: İşçilerin çoğunlu silahlı mı  
ve burjuvazinin elinden  silahları alınmış mıdır? 
Belirleyici olan nokta tamda budur. İkinci nokta 
ise, Rusya’daki devrimin Kautskinin burnu büyük 
Alman şövenisti  görüşüne  göre her şeyi daha nasıl 
mükemmel, daha nasıl düzenli yapabileceği varsa-
yımı üzerine durmaktadır...”

‘Komünizmin çocukluk hastalığı’ başlıklı Lenin’in 
yazısı, belirli bir anlamda, 1917’deki Ekim devri-
minden sonra, dünya komünist hareketine sunulan 
en önemli bir yapıttır. Komünist enternasyonal’in 
1920’deki II. Dünya kongresine gelen delegeleri 
doğrudan hedef alarak, Lenin, şu emsalsiz  tarihsel 
özeti sunmaktadır: İşçilerin çoğunluğunun disiplini 
ve örgütlülüğünü manevi çağrılarla, kuru slogan-
larla elde edilemeyeceği, tam tersine bu sürecin,  
mücadelelerle dolu koca bir tarihsel kesiti kapsadı-
ğını mükemmel bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu 
yazının ilk cümlesinden sonra cümlesine kadar işle-
nen temel düşünce şudur: İşçi sınıfının çoğunluğu, 
kapitalizmin ve reformist demagogların ellerinden 
hangi hedeflere gösterilerek, hangi yollarla ve han-
gi metotlarla kurtulabileceğini, karşı devrime karşı 
proletarya diktatörlüğü için nasıl kazanılabileceği-
ni dünyadaki komünist güçler sadece kavramakla 
yetinemezler, aynı zamanda bunu doğrudan öğ-
renmek de zorundadırlar.”

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org

web:    http://www.gegendiestroemung.org
(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)
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Kimse, bu garip “Neoliberalizm” teriminin kim 
tarafından yaratıldığını ve kendini sol olarak al-
gılayan hareket içinde ne zamandan beri zemin 
kazandığını tam olarak bilmemektedir. Kim-
se bununla neyin kast edildiğini tam olarak ta-
nımlayamamakta olmasına rağmen bu terim 
herkes tarafından kullanılmaktadır bugün. Al-
manyada bununla ulaşılmak istenen gaye, ka-
baca söylenecek olursa, öncelikle devlet tara-
fından garantilenen sosyal hakların kaldırılma-
sıdır. Buna karşı ise “sosyal devleti koruma” gibi 
gerici bir slogan savunulmaktadır.

Enternasyonal alanda ise, “Neoliberalizm” 
aracılığı ile (çoğu kere “Globalizm” sloganıyla 
bağlantılı olarak), “uluslararası kapitalizmin” 
güya “ulusal devletlerin” rolünü giderek geri 
plana ittiği kast edilmektedir.

Kavram münakaşasının arkasında kelime-
ler üzerindeki oyundan daha fazla şeyler yat-
maktadır. Burada söz konusu olan şey, ideolo-
jidir, realitenin yarım yamalak bilgilere daya-
narak çarpıtılmasıdır ve son tahlilde çok eski 
burjuva teorilerinin - yeni terimlerle süslene-
rek önümüze sürülmesidir. Aşağıda ilk bölüm-
de “Neoliberalizm” üzerine safsatalar, bugün-
kü Almanya’nın durumu göz önüne alınarak 
tezler halinde çürütülecektir. Bir sonraki bil-
diride ise, enternasyonal sorunlar göz önünde 
tutularak “Neoliberalizm ve Globalizm”e karşı 
konulacaktır.

Aktüel olarak, Almanyadaki kapitalist sınıfın, 
işçi sınıfına karşı giderek keskinleşen bir saldırıya 

geçtiği, emekçi yığınların durumunun adım adım 
kötüleştiği tartışma götürmez bir gerçektir. Bu-
nun sebepleri, kapitalist sınıf, kendisini “sosyal 
devlet” reformist lafazanlığından en azından bir 
ölçüde vazgeçebilecek oranda güçlü görmesidir. 
Bu gerçek ancak kapitalist gelişmeye ve sınıf mü-
cadelelerin tarihine bir bütün olarak bakıldığında 
daha derinlemesine anlaşılabilmektedir. 

I.

1. Kapitalizmin başlamasından bu yana, kapita-
list sistemin savunucuları, Fransız devrimiyle popü-
lerleşen özgürlük kavramını, kapitalizmin en mü-
kemmel özelliği olarak satmaktan yorulmamakta-
dırlar. Buna göre, kapitalizm, liberalizm demektir. 
Marks ise bunun karşısına şu tezi koydu: Özgürlük 
ve eşitlik hakkındaki slogan, ikiyüzlülüktür, gerçek-
likte bu, sömürünün, ücretli köleliğin gizlenmesine 
hizmet etmektedir. Kapitalizmin doğuşu, (gelişme-
si ve yükselmesi, öncelikle Avrupalı olmayan halk-
lar açısından kanlı baskı cenderesi, aşırı yoksulluk, 
çocuk işçiliği ve çalışan emekçi sınıfının sefilleşme-
si ile karakterize edilebilir, ki Marks buna ursprüng-
liche akümülasyon, yani kapitalin ilk oluşumu diyor-
du) liberal olmaktan başka her şeydi, tabi ki eğer 
bu kavramdan kapitalistlerin sınırsız özgürlüğü 
anlaşılmıyorsa

İşçi sınıfının19.yüzyılın ikinci yarısındaki müca-
delesi, ilkin sistemi bir bütün olarak sorgulamasa 
da sömürünün özellikle bazı aşırı ve keskinleştiri-
ci biçimlerini yasal olarak sınırlandırmaya kapi-
talist devlete dayattı. Bu mücadelenin denek taş-
ları arasında, dayak cezasının yasaklanması, çocuk 

Nisan 2007 yayınlanan bildirinin tüm metnini buraya olduğu gibi aktarıyoruz.

“Neoliberailzm” parolası burjuva devlet aygıtının güçlendirilmesini ve faşizmin   
kesinleştirilmesini maskelemektedir!

“Neoliberalizm” kavramı safsatası
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işçiliğinin yasaklanması ve 8 saatlik iş günü için veri-
len muazzam mücadele vardı. Kapitalistlerin devle-
ti, kısmen de olsa geri çekilmek zorunda kaldı; lakin 
onun ideologları bu tarihsel ortamda sahtekârlığın 
ustaları olduklarını dikkate değer bir şekilde kanıtla-
dırlar: Şu ya da bu iyileştirme hakkındaki sözlerinin 
bizzat devletin resmi kurumlarınca kabul edilmesi-
nin sebebi güya, kapitalistlerin iyi kalpliliğine, insan-
lığa olan sevgisine borçlu olduğumuz masalı anlatıl-
maya başlandı. 

2. Bu, bugüne kadar etkide bulunan muazzam bir 
yalandı. “Sosyal devlet” hakkındaki masallar, işçi 
sınıfı içerisinde, egemen sınıfların güya “iyi ahlak”ını 
öncelikle daha iyi pazarlamak ve işçi sınıfının müca-
delesini, ücret sisteminden, kapitalizme karşı müca-
deleden alıkoymak için, bu mücadeleleri kapitalist-
lere yönelik çağrı ve uysal isteklerde ileri sürme yö-
nüne itmeye hizmet etmektedir. Liberalizmin iddi-
aları, kapitalizmin başlangıcı zamanında da olmak 
üzere baştan itibaren işçi sınıfı ve kapitalist sınıf ara-
sındaki derin zıtlığı örtmeye, işçi sınıfının mücadele 
iradesini kırıp kapitalizmin yıkılmasından alıkoyarak 
küçük reformlar uğrundaki mücadeleye yöneltmeyi 
hedeflemektedir.

3. “Komünist Parti Manifestosu”nun yazılmasından 
yaklaşık yüzyıl sonra işçi sınıfının muazzam büyüme-
si, 1917’deki Rusyadaki sosyalist Ekim Devriminden 
beri Komünist Partilerin kapitalizmi tehdit eden bir 
şekilde büyümesi ve1945’den sonra bir dizi ülkede 
Komünist Partiler önderliğindeki devrimlerin mu-
zaffer olması, kapitalist sınıfın alarm çanlarını çaldır-
dı. Devletleştirme parolası öylesine yayılmıştı, ka-
pitalizmin mantığının itibarı öyle düşmüştü ki, kapi-
talist sınıf, tümden süpürülmemek için artık kendi-
si “devletleştirme” parolasına sarıldı ve işçi sınıfının 
mücadelesinin baskısı altında, işçi sınıfı için bir dizi 
güvenlik önlemlerini yasal olarak kaleme almak zo-
runda kaldı.

Kapitalistler bunu da kendilerinin büyük dürüst-
lüğünün, çalışan sınıfın yoksunluğu karşısında an-
layışının vb. bir belirtisi olarak kutladılar. Devletleş-
tirilen işletmeler ise kapitalist sınıfın işletmeleri 

olarak kalmaya devam ettiler, çünkü onlar kapi-
talist bir devletin işletmeleriydi. Üretim araçları 
üzerindeki özel mülkiyetin tarihsel olarak zamanı-
nı doldurduğu ve artık imha edilmesi gerektiği bi-
çimindeki düşünce belirtileri, artık “sosyal devlet” 
in var olduğu, bu devletin kapitalist sınıfın bazı an-
layışsız unsurlarına karşı muhafaza edilmek, korun-
mak ve savunulmak zorunda olduğu şeklindeki çar-
pıtılmış bir ideolojiye dönüştürüldü.

4. Bilindiği gibi kapitalist sınıflar son on yıllarda, 
Komünist partileri ve sosyalist devletlerin içten fe-
tih ederek ve içlerini boşaltarak, onları o zaman de-
ğil temsel ettikleri şeylerin tam bir karikatürleri ha-
line getirdiler. Enternasyonal işçi hareketinin son 
elli yıldaki muntazam yenilgisi (en önemli yenilgi-
lerden bazılarını sayacak olursak: SBKP’nin 1956 yı-
lındaki 20. Parti Kongresi sonrasında Sovyetler Birli-
ği ve Doğu Avrupadaki birçok ülkede kapitalist ye-
nileme, sosyalist Çin’in 70’li yıllarında ortalarında-
ki renk değiştirmesi ve kısa zaman sonra sosyalist 
Arnavutluk’un renk değiştirmesi), onlarca yıl ken-
dilerini „sosyalist” olarak adlandıran ama gerçeklik-
te kapitalist bir polis devleti olan Sovyetler Birliği ve 
Doğu Avrupa ülkelerindeki devletlerin 90’lı yıllarda-
ki çöküşü, sosyalizmin bir çöküşü olarak lanse edile-
rek, propagandasal olarak azami bir şekilde kullanıl-
dı ve son tahlilde bu onlara bir anlamda yeni olanak-
lar doğurdu: Artık sosyalist kılıflar da teker-teker or-
tadan kaldırılmaya başlandı.

Tüm ülkelerdeki kapitalist sınıflar, varlıklarını teh-
dit edecek bir işçi sınıfı hareketinin baskıları daha az 
hissediyorlardı ve büzden rahatlıkla bütün alanlar-
da sömürünün dozajını daha da artırdılar.

II.

5.Almanya’daki bugünkü koşullar şu karakteri ta-
şımaktadır: İşçi sınıfının mücadelelerinin elde et-
tiği belli kazanımlar, işçi sınıfının kapitalist sınıfa 
karşı yoğun direnişleri olmaksızın adım-adım orta-
dan kaldırılabilmektedir. En büyük dönüm nokta-
sı belki de “Hartz I-IV” projesiydi, diğer kesitler işgü-
nünün uzatılması, işten atılmaya karşı korunmanın 
kaldırılması vb. gibi reel olarak girişimlerdi. Bu geliş-
melere karşı yoğun mücadelenin olmadığı müddet-
çe, sömürünün daha da keskinleştirilmesi yönünde 
planlar teker-teker hayata geçirilecektir. Ancak bu-
nun “Neoliberalizm” kavramıyla ne alakası vardır? Bu 
sömürünün keskinleştirilmesi politikası neden “Neo-
liberalizm” olarak tanımlanmaktadır?

6. Görüşümüze göre, “Neoliberalizm” kavramı-
nın her iki yönü de, hedefe isabet edememektedir. 
Burada söz konusu olan ne “neo” (yani “yeni) ne de 
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“liberal”dir. Kapitalist sınıfların direnişi hissetmedik-
leri yerde sömürüyü keskinleştirmeleri hiç bir şekilde 
yeni bir şey değildir. Bu, kapitalist sistemin temeliyle 
bağlantılıdır, bu onun karı maksimize etme biçimin-
deki özüne uygundur ve bu içerde sadece sömürü-
nün keskinleştirilmesiyle mümkündür. Almanya’daki 
işçi sınıfı hareketini tam olarak göz önüne getirelim: 
her zaman, işçi sınıfı hareketinin gücüne göre, dev-
letsel baskının belli bir rol oynamasıyla da bir ileri bir 
geri gidilip gelinmiştir. “Neo” kavramı, bu haliyle her 
zaman doğrudur, bir diğer yönüyle de hiç bir şekil-
de doğru değildir, çünkü sömürünün keskinleştiril-
mesi yönündeki sürekli aksiyonlar artık yeni bir şey 
değildir. Bu günkü durumu “liberal” olarak tanımla-
maksa bütünüyle bir saçmalıktır.

7. Bir ideolojik sistem olarak “Liberalizm”, bi-
linçli ve planlı bir şekilde farklı alanları birbirine ka-
rıştırmaktadır. Liberal olmak, yani özgürlükçü ol-
mak, politik alandaki anlamından farklı olarak kül-
türel alanda tamamen farklı bir anlama gelebilmek-
tedir. Aynısı ekonomik alan için de geçerlidir. Kla-
sik “liberalizm” devletin rolünü minimuma indire-
rek devleti dini, kültürel ve ekonomik meseleler-
den uzak tutarak, devleti esas fonksiyonlarına, yani; 
ordu, polis ve adliyeye fonksiyonlarına yoğunlaştır-
mak istemektedir.

Fakat aptal “Neoliberalizm” in tezi tersine bugün 
neyi görüyoruz? Bütün alanlarda devletin rolü ge-
nişletilmektedir. “Hartz I-IV” muntazam bir devlet 
müdahalesidir, sosyal kazanımların budanması 
devlet tarafından örgütlenmekte ve hayata geçi-
rilmektedir ve kültürel alanda doğrudan ve dolaylı 
olarak kimi zaman açıktan kimi zaman saklı bir şe-
kilde devletin merkezi yönlendirmesi özellikle te-
levizyon ve basında biçimlendirilmektedir. Önce-
likle ama açık bir şekilde devletin bastırma yönü; 
polis ve ordu cihazı, devletçe merkezi bir şekilde 
fişlenme ve gözetlenme, muntazam adımlarla ge-
liştirilmektedir. Devletin sadece artan faşistleşti-
rilmesi olarak tanımlanabilecek bir durumu, “Ne-
oliberalizm” olarak karakterize etmek gerçeklikte 
saçmalıktır.

8. “Neoliberalizm” teorisyenlerinin devletin belli 
alanlarının, bu ister Posta ve telekomünikasyon sek-
törü olsun, ister ulaşım araçları olsun “özelleştirilme-
ye” alındığına atıfta bulunmaları bir gerçekliktir. Eği-
timin belli bölümleri de, kapitalist sömürünün daha 
da katmerleştirilmesi çıkarları temel alınarak saltı-
ğa çıkartılmaktadır ki, kitlesel çıkış ve sosyal kısıtla-
maları sorunsuz bir şekilde hayata geçirilsin. Ancak 
bütün bunlar neyi açıklar? Burada tayin edin edi-
ci olan şudur ki, mücadeleyle kazanılan iş emniyeti 

fonksiyonlarını ortadan kaldırılmakta olması ve dev-
letin hala var olan kapitalist büyük işletmelerin-
de ücrete bağımlı olarak çalışanlar, özelleştirme 
tehditleriyle korkutulmasıdır. Bu tıpkı diğer bü-
yük işletmelerde bugünler de yaşadığımız şu süre-
cin aynısıdır: Şayet işçiler ücretlerinin belirli kesimi-
ni feda etmez ve daha fazla çalışmayı kabul etmez-
lerse, işletmenin “yeri”nin değiştirileceğiyle tehdit 
edilmesiyle aynı süreçtir. Bunun neresinin “liberal” 
olduğu ise, “Neoliberalizm” teorisyenlerinin gizi ola-
rak kalmaktadır.

III.

9. “Neoliberalizm” teorisyenlerinin isimleri ve ad-
resleri vardır. Şu ya da bunun düşünmeden, çok mo-
dern bir kavram olduğundan ve günümüzde sol la-
fazanlığa dahil olduğundan, “Neoliberalizm” kavra-
mını kullanmasını kast etmiyoruz. Bundan bağımsız 
olarak, işçi sınıfının zorunlu mücadelesini, sistematik 
planlarla yöneliminden saptırmak isteyen kapitalist 
sınıfın örgütlenmiş bir organı bulunmaktadır: Bun-
lar öncelikle sosyal demokrasiyle ilişkili sendika ön-
derliği, sendika fonksiyonerlerinin büyük çoğunlu-
ğu ve en nihayetinde PDS-Sol Parti, WASG, DKP gibi 
partilerdir, ama aynı zamanda Attac gibi örgütler. Bu 
güçlere karşı mücadele, isabetli ve itinalı bir şekilde 
yürütülmelidir. Burada söz konusu olan, bu ideolog-
ların keskinleşen sömürünün kurbanları durumda-
ki mücadeleci kitle karşısında otorite kazanmak için, 
kısmi alanlarda keskinleşen sömürünün şu ya da bu 
aşırı belirtisini haklı olarak teşhir etmeleri meselesi 
değildir. Meselenin püf noktası bu grupların “pozitif 
programlarında”, “sosyal devlete dair olan illüzyon-
lar”, “kapitalizmin reformlaştırılabileceğine dair olan 
illüzyonlar” yaymalarında yatmaktadır.

10. Bu aslında devletin rolünün çift anlamda 
tamamen gerici bir tarzda tersyüz etme tavrı-
dır. İlkin geçmişe yönelik olarak, sanki şimdiki dev-
letin, egemen sınıfların büyük sağduyularının bir 
ürünüymüş de bugün tamamen sağduyulu olma-
yan sebeplerden dolayı devlet yeniden yapılandı-
rılmak isteniyormuş. Diğer yandan, sosyal hakların 
ortadan kaldırılmasına yönelik bu ya da şu başarı-
nın sanki mücadelenin esas hedefi olmak zorunda 
olduğu görüşü empoze edilmektedir. İşçi hareke-
tinin, işçi sınıfının kurtuluşu kendi ellerindedir 
eski sloganı ayaklar altına alınmakta, egemen sı-
nıfların sağduyusuna hitap etmekle ve “sosyal dev-
leti koruyalım” sloganıyla saçmalığa doğru sürük-
lenmektedir: Mücadeleci işçiler ve mücadeleci 
gençlik duygusal olarak bu devlete bağlanma-
ya, kendini regüle eden bir kapitalist sisteme yak-
laştırılmaya, mücadelelerinin keskin ucu alınmaya 
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çalışılmaktadır. “Neoliberalizm nasıl aşılır?” gibi baş-
lıklarla devleti daha da güçlendirmek biçimindeki yıl-
lanmış reçetelerle kapitalizm ehlileştirilmelidir. “Güç-
lü devlet”, “devlet baba” her şeyi halleder, söylemek 
istedikleri işte budur.


Kapitalizm yanlısı bu laf ebelerinin tam zıttına, 

gerekli olan şey şöyle tasvir edilebilir: Belli haklar 
devlet olarak emniyet altına alınmış olsa da, sosyal 
hakların savunulması yönünde mücadele katmer-
leştirilen sömürü koşulları karşısında ilerletilmelidir. 
Gerek geçmişteki gerekse dek şimdiki elde edilen 
kazanımlar, asla egemen sınıfların sağduyusunun 
bir ürünü değil, kararlı ve cüretli mücadelelerin bir 
neticesidir. Bu başarılar, kapitalist sistemi emniyet 
altında bulundurma şeklindeki devletin ana fonk-
siyonundan hiçbir şey değiştirmez.

Bu mücadelelerde komünizme yönelmiş güç-
ler açısından söz konusu olan, kapitalist devlet ve 
kapitalist sistem karşısındaki hayellere karşı mü-
cadele etmek, kapitalizmin yıkılmasını sorununu, 
üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ortadan 

kaldırılması sorununu, politik düşmana karşı, bu 
devlete karşı daima yeniden ve yeniden sorgu-
lanmasını sağlamaktır. Bununla beraber, bu devlet 
karşısındaki her türden illüzyonları dağıtmak mak-
sadıyla, devlet cihazını faşistleştirilmesini, polis, ad-
liyenin ve federal ordunun işçi sınıfının mücadelesi 
karşısında kullanılması planını teşhir etmektir.

İşçi sınıfı müttefikleriyle birlikte her bir ülkede ön-
celikle “kendi” burjuva devlet cihazını silahlı müca-
deleyle tepeden aşağıya kadar parçalarsa ve ön-
celikle kendi, devrimci devletini, proletarya dikta-
törlüğünü inşa ederse, işte ancak o zaman kapita-
lizm, gerçeklikte imha edilebilir ve sömürüsüz, sı-
nıfsız, devletsiz ve baskının her türünden uzak bir 
dünya,- komünizm dünyası inşa edilebilir. O halde 
proletarya diktatörlüğü, devrilen ve fakat her türlü 
araçla kaybettikleri “sömürü cennetleri”ni yeniden 
elde etmek için hiç bir fırsatı kaçırmayacak olan sı-
nıfları ve uşaklarını baskı altına almanın; sosyalist 
demokrasiyi, yani eskiden sömürülen emekçilerin 
geniş kitleleri için gerçek demokrasiyi emniyet altı-
na almanın, sosyalizmin inşası ve daha sonra komü-
nizm uğruna mücadele edebilmenin ön şartıdır!

Mayıs da 2007 yayınlanan bildirinin tüm metnini buraya olduğu gibi aktarıyoruz.:

„Globalleşme“ terimi, Alman emperyalizminin varlığını ve onun savaş 
hazırlığını maskelemektedir:

„Globalleşme“ hakkında lafebeliği

Bazı kavramlar vardır ki, o kadar sık ve o kadar 
geniş bir şekilde kullanılmaktadır ki, o kadar alan-
da karşımıza çıkmaktadır ki, son tahlilde hiç bir şeyi 
ifade etmemekte, daha doğrusu herşeyi ve hiçbir 
şeyi ifade etmektedirler. Sermayenin menejerle-
rinden sendika yöneticilerine, nazilerden, kendini 
sol olarak gören örgütleri kadar hepsi, „globalleş-
menin“ tehlikelerinden dem vurmakta, sahip ol-
dukları dünya görüşüne denk düşen tedbirler ile-
ri sürmektedirler.

Hiçbir somut şeyi ifade etmeyen „globalleşmek“ 
aslında yalın olarak „uluslararası“, „dünya çapında“ 
anlamına gelmektedir. Yani o kadar olağanüstü bir 
şey değildir. Ama öyle çok ciddi bir üslupla ağızlar-
da dolaştırılan „globalleşme“ kavramının ardında, o 
kadar kolay bir şekilde fark edilemeyen belli yanlış 
anlayışlar durmaktadır. İleride ele alınması gereken 
bütün farklılıklara rağmen, Nazilerden tutunda, ta 

ki Attac’ın (Globelleşmeye karşı gelişen mücadele-
ler içinde giderek büyüyen reformist bir kitle örgü-
tü - ç.n) çevresinde bu kavramın kullanmasından bir 
nokta apaçık ortadadır: „Globalleşme“ hakkında yü-
rütülen laf salatası, ilk etapta Alman emperyalizmi-
nin varlığını bir kenara itmektedir. Ve dahası, „glo-
balleşme karşı yürütülen mücadele“ kendi dev-
letinin güçlenmesi için, kendi ordusunun kuvvet-
lenmesi, yani bir bütün olarak alman emperyaliz-
minin öncelikle siyasi ve ideolojik olarak kuvvetlen-
mesi için bir kaldıraç olarak kullanılmaktadır. Böy-
lelikle hedeflenmek istenen şey, Alman emperya-
lizminin savaş hazırlığından dikkatleri başka yön-
lere çekmek, dahası bu hazırlığa aktif olarak des-
tek vermektir. 

1. Naziler bu sene 2 Haziranda Schwerin’de „global-
leşmeye karşı“ ve hatta „kapitalizme“ karşı yürüyüş 
yapacaklardır. Elbette ki sadece parolaları birbirine 
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benzedikleri için, „globalleşme“ karşıtlarını, Naziler 
ile aynı sıraya koymanın anlamı yoktur. Ama buna 
rağmen, Nazilerin parolası ile, sol kesimden gelen 
ilkel globalleşme karşıtlarının paralolarına gide-
rek yakınlaşmasının bir tesadüf eseri olmadığı ka-
naatindeyiz. Zira ortak payda, değişik dozajlarda 
her iki tarafta da mevcut olan milliyetçiliktir. G8-
Zirvesinin karşıtı insanlarla gerekçeler temelinde tar-
tışabilmek için, G8 karşıtı protestoya katılan ve dün-
ya emperyalizmine karşı hınçları olan protestoculara 
en azından bazı fikirler verebilmek için, tabi ki Nazi-
paraloları ile mevcut olan bu yakınlığa dikkat çekmek 
yetmez. Burda gerekli olan şey, tüm bu sorunlar yu-
mağının arkasında bulunan derin ideolojik gerçek-
likler açığa çıkartılmalıdır.

2. Kapitalizmin dünya çapında genişlediği 
hiçte yeni bir şey değil. Kapitalizmin ortaya çıkı-
şı; sömürgelerdeki halkların azgınca sömürülme-
si ve vahşi sömürge savaşlarında kanlı katliamlarla 
karekterize edilebilir. Kapitalizim ekonomik sistemi 
ve üst yapısı ile dünyayı egemenlik altına alacağını, 
1848’den buyana komünistler programatik olarak 
çok isabetli bir şekilde ortaya koymuşlardı. En geri-
ci ekonomist ya da politikacı bile, Marks ve Engels’in 
bu tespitlerle tamamen haklı olduklarını kimse in-
kar edemez. En geç 1900 ve birinci dünya savaşın-
dan sonra, tüm dünya, emperyalist büyük güçlerin 
etkinlik alanlarına göre paylaşılmış durumdadır. Bel-
ki de orta çağ feodal üretim metotlarının kullanıldığı 
en ücra köşelere dahi, kapitalist pazar, büyük tekeller 
ve emperyalizm girmiş ve bu bölgeleri egemenlik 
alanı içine almıştır. Bu anlamda „globalleşme“ kapi-
talizmin dünya çapında daha da genişlemesini ta-
bir etmektedir. 

3. Geçtiğimiz on yıllarda hızla gelişen teknik ye-
nilikler, ulaşımın, trafiğin ve komünikasyon’un gi-
derek hızlanması, dünya pazarı çerçevesindeki ge-
nişlemenin temposunu giderek daha da kolaylaş-
tırmaktadır. Tüm bunlar tartışma götürmez bir ger-
çektir. Fakat işin püf noktası bu değildir. Ana sorun 
şudur: Bu hangi sonuçlar çıkar? Geçtiğimiz haftalar-
da G8-karşıtlarına karşı uygulanan polis saldırıları-
nın çok açık bir şekilde gösterdiği realitenin tam ak-
sine „neoliberalizm“ propagandacılarının devlet ci-
hazının zayıflamasından yola çıktıklarına benzeyen 
bir yanlışa „globalleşme“ propagandacıları da tekrar-
lamaktadırlar. Bu laf ebelerin bize anlattıkları masal 
şudur: Büyük monopollerin giderek güçlenmesin-
den, sınırları dinlemeyen bir alma satma ve rakiple-
rini yutmalarından dolayı, güya ulusal devletlerin 
rolü giderek zayıflamakta ve böylelikle güya em-
peryalist güçlerin arasındaki savaşların imkansız 

olduğunu ima etmektedirler.

4. Almanya’nın en büyük rakibi kimdir? Şüphesiz 
ABD. Bu bakış açısını sadece Naziler taşımıyor, bu 
alman emperyalizminin ideolojisinin ana unsurunu 
oluşturmaktadır. Alman emperyalizminin değişik bi-
rimleri sol hareketin içinde başarılı bir şekilde etki-
de bulunmaktadırlar: „Globalleşme“ el altından ABD 
emperyalizminin etki alanlarını genişletmesi ile 
eş anlama getirilmektedir. Böylelikle G8 zirvesine 
ve „globalleşmeye“ karşı kampanya, adım-adım al-
man emperyalizminin en büyük ve en güçlü ra-
kibine karşı, ABD emperyalizmine karşı bir kam-
panyaya dönüştürülmektedir. Alman emperya-
lizme bağlı birimlerin, on binlerce insanın G8 zirve-
sine karşı sürdürecekleri kitlesel protestoları, gide-
rek gerici bir kitle hareketine çevirebilmeyi başa-
rıp başaramayacağını önümüzdeki günler göstere-
cektir. Budan kast ettiğimiz şöyle bir muhtemel se-
naryodur: Oskar Lafontaine gibi figürlerin önderli-
ğinde, DGB-ye ait güvenlik güçleriyle, demokratik 
devrimci güçler sopalarla yürüşten atılıyorlar. Ken-
dini pasifist olarak söteren Attac’a ait kolluk kuvvet-
leri hem „şiddet yok“ diye bağıracaklar hem de Al-
man emperyalizmine ve Alman milliyetçiliğine kar-
şı her türlü mücadeleyi engellemek için alman po-
lisine destek vereceklerdir. Böylesi bir gelişmeyi im-
kansız görenler, meydanlarda bu gelişmeleri görüp 
ve hissedeceklerdir.

Emperyalist büyük güçlerin siyasi temsilcilerini 
hedef ala ve ana hatlarıyla haklı bir protestonun sa-
dece ABD emperyalizmini hedef alan, Alman em-
peryalizmi taraftarı bir kitlesel mücadeleye dönüş-
türülmesi tehlikesi elle tutulur bir yakınlıktadır. He-
def saptırıcıların muntazam tecrübesi, sahte solcu 
ünlü döneklerin faaliyete geçirilmesi - tüm bunlar, 
kitlesel bir hareketin, nasıl bir Alman emperyalizmi 
yanlısı bir kanala çekileceğini denemek ve tecrübe 
kazanmak için yapılmaktadır. 

5. Alman emperyalizmini ve Alman ordusunu he-
def dışı bırakmadan, haklı bir kinle ve haklı bir öfke 
ile dünya çapındaki sömürü sisteminin siyasi temsil-
cilerine karşı mücadele edenler elbette ki bunlardan 
farklıdır. Ama bu güçler içinde de, „globalleşmenin“ 
sanki büyük emperyalist güçler arasında dengeleyi-
ci bir rol oynadığı şeklindeki bir yanlış varsayımından 
yola çıkılmaktadır. ABD emperyalistlerinin de içinde 
bulunduğu tüm emperyalist büyük güçleri, yani tüm 
dünya emperyalist sistemini, kapitalizminin mantığı-
nı bir bütün hedef almak ve bunun imhasını talep et-
mek nasıl doğru ve haklı ise şu soruya doğru cevabı 
vermek de hayatı bir öneme sahiptir: Almanyadaki 
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mücadelenin merkezine Alman emperyalizmi he-
def olarak konulacak mıdır?

6. „Globalleşme“ şayet doğru anlaşılacak olursa, 
aslında dünya çapında tüm emperyalist çelişkilerin 
giderek keskinleştiğini ifade etmektedir. Bunlar, em-
peryalist rekabete işaret ederek „kendi“ ülkesi içinde 
sömürünün giderek keskinleşmesi; ezilen ülkelerde-
ki geniş emekçi yığınların üzerinde sömürünün gi-
derek keskinleştirilmesi ve her şeyden önce de, em-
peryalist büyük güçler arasındaki çelişkisinin ve sa-
vaş hazırlığının keskinleşmesi ve yeni savaş müt-
tefiklerinin oluşmasıdır. Gelecek yıllar barışçıl „düş-
manca yutma“ yoluyla şirket birleşmesi, ordan ora-
ya para havale etme ve dengeleme hedefli ortak iş-
ler yapıldığı bir ortamla karekterize edilmeyecektir. 
Gelecekteki yıllara damgasını vuracak olan ana 
gelişme, bölgesel savaşların giderek genişlemesi 
ve Alman emperyalizminin büyük savaşçı kavga-
lar için global boyutta mobilize etmesi olacaktır. 
Bu ulusal devletlerin silahlanmasını, Alman emper-
yalizminin kendi ordusunu silahlandırmasını, or-
dusunu çatışmaların olduğu yerlere sevkederek 
cihazını giderek mükemmelleştirmesini, ABD em-
peryalizmine ve onun müttefiklerine karşı bek-
lenen savaşçıl dalaşmaya kitlelerin hazırlanması 
da içermektedir. Bu gerçekler göz önünde bulun-
durulduğunda, „globalleşmeyi“, salt kitlesel işsizliğe 
ve sömürünün keskinleştirilmesine yada para dola-
şımının sorunlarına indirgeyen anlayışın ne kadar za-
rarlı ve gerici olduğu daha iyi kavranmaktadır. „Spe-
külasyon“ kazançlarınına ek vergiler yüklemek şek-
lindeki komik tedbirler sadece reformist özlerinden 
dolayı değil, aynı zamanda Almanyadaki demokra-
tik devrimci güçleri büyük siyasi görevlerinden, yani 
alman emperyalizminin savaş hazırlığını teşhir etme 
ve ona karşı direnme şeklindeki ana görevlerinden 
alıkoydukları için kabul edelilemezdirler.

7. Kapitalizm tüm ülkelere yayıldığından beri şu 
temel görev önümüzde durmaktadır: „Bütün ül-
kelerin proleterleri birleşin!“ G8-Zirvesinde temsil 
edilen uluslararası sermayeye karşı kim mücadele 
etmek istiyorsa o, ezilen ve sömürülen insanların 
enternasyonalist birliğini sağlamak yönünde çalış-
mak zorundadır. Dünya emperyalizmin bir çok kar-
şıtı da, diğer ülkelerden, çoğunlukla Avrupa ülkele-
rinden Rostock’a gelecektir. Bu alanda da dikkat edil-
mesi gereken bir tuzak bulunmaktadır o da, enter-
nasyonalizmin, Avrupalılaştırılmasıdır. Enternas-
yonalizmin fikirleri ve duyguları öylesine çarpıtılmak 
istenmektedir ki, Almanların kısmen ağırlıkta oldu-
ğu ve tam olarak egemen olmak istediği gerçeklik-
te Avrupa ülkelerinin savaş koalisyonunu destekler 
bir konuma getirilmek istenmektedir. Bu alanda da 

denek taşı şudur, gerçek bir enternasyonalizm, 
sadece ABD emperyalizmini hedef almakla yeti-
nemez, tersine, bir bütün olarak dünya emperya-
list sisteminin parçalanmasını çok iyi bilen güçlerin 
bir birliğini ifade etmektedir. Ortak görevlerini haya-
ta geçirirken devrimci güçler, öncelikle „kendi“ em-
peryalistleri tarafından baskı altında tutulan ve sö-
mürülen halklar ile dayanışma içinde olmalıdırlar ve 
öncelikle „kendi“ emperyalizmini, „kendi“ devlet ci-
hazını, „kendi“ ordusunu hedef almak ve nihayetin-
de parçalamak zorundadırlar.

8. G8 Zirvesine karşı mücadele eden Almanyada-
ki samimi inisiyatiflerin, eylemlerin ve yayınların en 
büyük zaafı (ki bu çok açık bir şekilde kolaylıkla bel-
genebilir) şudur: Elde olan çağrıların hiç birinde, 
Alman emperyalizme karşı mücadeleden tek ke-
lime bile bahsedilmemektedir. Bizim üzerine dur-
duğumuz şey formülasyon meselesi değildir. Bizim 
ortaya koymaya çalıştığımız mesele, „globalleşme“ 
üzerine yapılan laf ebeliği, çok kapsamlı bir şekil-
de yaygınlaşarak, ortada gözle görünen bir gerçe-
ği, Alman devlet ve savaş aygıtının giderek güçlen-
diği gerçeğini göz ardı etmesidir. Her kes tarafından 
kabul görünen, dikkat çekmeyen ve şu ya da bilinçli 
bir şekilde ana meseleleri doğrudan dile getirmek-
ten yan çizen bir tarzdan konuşmak , işte bu çevre-
lerde en çok dikkat edilen husus budur. „Globalleş-
me“ hakkında laf ebeliği yapmak serbest, ama alman 
emperyalizminden bahsetmek ve ona karşı mücade-
leye çağırmak ... nafile... Burda söz konusu olan şey, 
güya Almanyanın ne kadar şahane bir ülke olduğu 
yönündeki reklam kampanyasının muazzam başarısı 
ile, anti-komünizmin başararıların bir birini tamam-
lamasıdır. Alman emperyalizmine saldırmadan „glo-
balleşmeden“ dem vuranlar, „Alman emperyalizmi“ 
gibi isabetli terimler kullanma yerine, kendilerini bu 
şekildeki bir sansüre hapis etmektedirler.

9. Kendilerini anti-faşist olarak tanımlayan ve G8-
Zirvesine karşı eylemler örgütleyen çevreler için-
de, kapitalizmin ortadan kaldırılması, komünizmin 
inşa edilmesi gerektiği şeklindeki ilkesel pozisyon-
ların savunulması elbette kötü değil, iyi bir şeydir. 
Ama bu bağlamda iki önemli konuya dikkat çekil-
mesi zorunludur:

Şayet tartışmalar çok genel çerçeveler için-
de hareket ederse, Alman emperyalizmi soru-
nu yeniden göz ardı edilecektir. Radikal olarak 
kapitalizme karşı oluyorsun, radikal olarak komü-
nizmi savunuyorsun, ama „kendi“ emperyalizmi-
ne karşı savaş ilan etme konusunda ise radikallık-
tan vaz geçiyorsun. 
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Bu tartışmalar esnasında, kapitalizmin nasıl orta-
dan kaldırılabileceği, federal ordu gibi bir detay ile 
ne yapılacağı; muzaffer bir devrimin ardından on 
binlerce karşı-devrimcilerlerin durumu ne olacağı; 
geniş emekçi yığınları için sosyalist demokrasinin 
devrimci güçler tarafından nasıl korunma altına alı-
nabileceği gibi  sorunular dikkate değer bir şekilde 
hiçte gündeme getirilmemektedir. Komünizm uğ-
runda mücadelenin bir önkoşulu, devlet cihazının 
parçalanması; sosyalist demokrasiye dayanan 
proleterya diktatörlüğü; geniş emekçi yığınların 
mücadelelerini on yıllar boyunca planlı bir şekil-
de yönetme ve örgütleme konularında berrak bir 
tavrı şart koşmakadır. Anacak bu merkezi sorunla-
rın gözardı edilmesi bir tesadüf eseri değildir. Buna 
sebep olan atmosfer, anti-komünizmin ve Marks’ın 

çarpıtıldığı bir ortamın ürünüdür.

10. Rostock ve Heiligendamm da planlanan G8 Zir-
vesine karşı protesto eylemlerine, devletsel baskı ci-
hazı ve onun DGB ve Attac gibi yardımcılarına karşı 
düzenlenen direniş eylemleri, öncelikle de devrimci 
ve komünist güçler tarafından desteklenmekte-
dir. Kapitalizme ve Alman emperyalizmine karşı 
sosyalist devrimin hedefleri hakkında tüm alanlar-
da tartışmayı ilerletmek, tabularla örtülmüş konula-
rı gündeme getirmek, komünist ve devrimci güçleri 
uzun vaade de birleştirebilmek için hayati bir öne-
me sahiptir.

Bildiri ayrıca şu konuda bir özel bölümü içer-
mektedir: „Neoliberalist tedbirler mi Faşistleş-
me mi?“

2007 Haziran tarihinde bildirinin konusu şöyleydi:

Rostock ve ardındaki gelişmeler hakkında sürdürülen tartışmaya katgı:

Rostock’da 2 Haziran’daki militan mücadelelerin bir dizi 
sorunun açıklığa kavuşmasına neden hizmet ediyor!

Rostock’daki militan mücadeleler ve ardından ge-
len gelişmeler bir çok şeyi açıklığa kavuşturdu:

1. Almanya tarihinde, ordu tarafından destekle-
nen (2000 asker, tornado uçakları, hızlı botlar, pan-
zerler vs.) bugüne değin en büyük polis seferberli-
ği (17000 polis ve özel birlikler), faşiştleşme politi-
kasındaki yeni bir boyutunu oluşturmaktaydı ve Al-
manyadaki egemen sınıfların polis devletinin gücü-
nü sergilediği bir eylemdi. Coplarla etrafına saldıran 
polislerin gözetlemeci devletin film ve fotoğraf çe-
ken ajanlarının devasa güç gösterisiyle tüm dünyaya 
ve protestoculara şu mesaj verilmek istendi. Alman 
devleti herşeye egemen bir durumdadır. 

Aslında G8-Zirvesine karşı protesto hareketi, Al-
man emperyalizminin rakipleri karşısında, özellik-
le de ABD emperyalistlerine karşı bir protesto ha-
reketine dönüştürülmek isteniyordu. Basında boy 
boy gösterilen, bir çok metotlarla rüşvete bağla-
nan ve kibirlilikten nerdeyse çatlayan Attac, „Die 
Linke“ partisi ve yandaşlarına mensup adi figüran-
ları, zirveden önceki haftada protesto hareketi için-
de „ağırlıktaydı“. Devlet cihazının da desteğini ala-
rak, bu figüranlar, genel olarak emperyalizme özel 
olarak da efendileri Alman emperyalizmine karşı 

radikal bir eleştirinin gelişmesini engellemek için 
kullanıldılar. 

2. Plan buydu. Ama iyi bir hazırlık ile, ve hayaller 
veren bir birliktelik ile, protesto hareketinin içindeki 
bir kaç bin „kızıl çekirdek“ sayesinde bu planlar bo-
zuldu. Tüm farklılıklara, görüş ayrılıklarına rağmen 
şu bir gerçektir: Bu denli bir polis yoğunluğu, iç sa-
vaş manevralarına ve burjuva basının terörü karşı-
sında, en azından bir noktada, çaresizlik manta-
litesine ve „polislerle işbirliği yapılmazsa, zaten bir 
şey değiştiremeyiz“ şeklindeki teslimiyetçi atmosfe-
re karşı açık ve belirgin bir şekilde bir işaret koy-
mak zorunluydu.

3. Ve tam da bu plan başarılı oldu. Somut ortaya 
çıkan bir fırsat değerlendirilerek, 2 Temmuz’da Ros-
tockta devlet törörünü temsil eden polis kordonu 
parçalanarak, en azından bir noktada polis güçlerine 
saldırı düzenlenerek geri püskürtülebildi. Bu bir şeyi 
kanıtladı: Alman emperyalizmine karşı mücadele 
içinde, sadece protesto imkanlı ve zorunlu değil, 
aynı zamanda direniş de imkanlı ve zorunludur. 

4. Şu tecrübe belirleyici bir öneme sahiptir: Onbin-
lerce insan, devlet aygıtının faşist kolluk kuvetlerini 
ve burjuva basının sahtekarlık mekanizmasını gerçek 
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yaşam içinde en yakın bir şekilde gördüler:

Eylem öncesi yoğun kovuşturmalar, sataşmalar,  •
kontroller, tartaklamalar, coplamalar, 1000 aşan 
tutuklamalar, video kamaraları ile gözetlenen ka-
feslerde tutuklanmalar, acil mahkemeler sayesin-
de aylarca hapis cezaları vs. 

Burjuva medyasında doğrudan polisin kalemin- •
den devralınan haberler, örneğin, „433 polis gö-
revlisinin yaralandığı“ haberi gibi. Bu haber 2 Tem-
muzdan sonra, tüm burjuva basınında yer aldı, ve 
sonunda ortaya çıktı ki, sadece iki polis hastaha-
nede muayene olmuş. Birkaç örnek daha: Palya-
ço ordusu tarafından zehirli saldırı düzenlendiği; 
traş jiletleri ile doldurulmuş meyva saldırı gibi 
haberler BILD gazetesinden FR gazetesine kadar 
manşet oldu. Hatta BILD gazetesi 4.6.07 tarihin-
de tam bir tehdidi içeren şu sür manşete yer ver-
di: „Ölü mü istiyorsunuz kaotlar?“.

5. Onbinlerce insan, değişik „protestocu“ örgüt-
lerinin şu yada bu efendisinin maskelerini nasıl 
çıkartarak, yapmış oldukları güzel planın gerçekleş-
memesinden, kendi büyük sahnelerinin berbat edil-
diğinden  yakınıp durduklarına şahit oldular.

Bu figürler hakkında hala hayaller besleyen insan-
lar, çok farklı bir gerçeğe şahit oldular. Bu figürlerin 
açıklamaları ile, polis yönetiminin yada BILD gaze-
tesinin kışkırtma çığlıklarının arasında bir fark bul-
mak mümkün değildi.  G8-Zirvesinin militan karşıt-
ları ile aralarında mesafe çekmekle kalmadılar, aynı 
zamanda onları, Naziler, çapulcular ve polis ajanla-
rı olarak suçlamalarda bulundular. Daha ilgici şuy-
du: İçinde bulundukları korkudan olacak ki, ezbe-
re öğrendikleri senaryo metinlerini unutuvererek, 
gerçekten kim olduklarını ve gerçekten ne amaç-
ladıklarını dobra-dobra itiraf ettiler: Bu güçler as-
lında,  sahte pasifistliklerinden hiç bir izin artık kal-
madığı, sol ve militan güçlere karşı kullanılan, 
sopalı  kolluk kuvvetleridir. Ki bu güçler militan 
güçleri, yürüyüşlerden ve toplantılardan uzak tut-
mak yada uzaklaştırmak için kolluk kuvvetleri ola-
rak  (bir anlamda polisin bir öncü kuvveti olarak) 
gelecekte kullanılacaktır. Bu nokta açıklığa kavuştu. 

Bu gerçek kolayca belgenebilir ve ispatlanabilir. 
Rostock’daki militan eylemlerin gerçek başarılar-
dan biri de budur.

6. „Hepimiz aslında aynı şeyleri istiyoruz“ şek-
lindeki  suni birlik atmosferinin parçalandığını 
herşeyden önce şu olgu göstermektedir: Kapita-
lizme ve emperyalizme karşı mücadelenin hedef-
leri üzerine ciddi ve kapsamlı tartışmaların başla-
tılması bunu belgelemektedir.  Bu hedeflere varı-
labilmek için parçalanarak aşılabilinecek engeller 
(Federal Ordu, Polis, burjuva medyası, satın alınmış 
sahte solcular)  konusu, bu tartışmaların merkezine 
çekilmektedir.

7. Başarılı geçen eylemlerden ve Rostock’da olum-
lu gelişmelerden,  faşistleşmeye yüztutan devlet ay-
gıtının pençesinden en azından belli bir müddet kır-
mayayı başarmış olmanın verdiği olumlu hislerden 
yola çıkarak, bu olumlu yönleri çok abartmak elbet-
teki yanlış olur. Ama  gelecekteki özeleştirici tartış-
malar yürütmek için,  tüm mevcut olumlu adım-
lar belgelenmez ise çok daha kötü bir  suç işlen-
miş olur!

Bildirinin devamında G8 karşıtlarının positiv ve iler-
ci pozisyonları belli örneklerle belgelenmektedir.

Bildiri aynı zamanda,  „protestocu“ örgütlerin kü-
çük ve büyük bazı efendilerinin maskelerini nasıl 
düşürdükleri belgelenmektedir.

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

G8 und die
militanten Kämpfe

in Rostock
im Juni 2007

• Das Schlagwort vom
"Neoliberalismus"

• Das Geschwätz von der
"Globalisierung"

• Warum die militanten Kämpfe
in Rostock vom 2. Juni
einiges zur Klärung beitragen

• Über die sogenannte
"Gewaltfrage"

B4 Boyutundaki ve 42 sayfalık bu küçük broşür almanca 
olarak ilişki adresinden 1€ ya temin edilebilir.



 Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 
güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 
yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:    Eylül – Aralık 2007

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Bülten  04/07

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

1. Ekim ayaklanmasının hazırlığı I:

Bildirinin „1917 Şubat devriminden 1917 Ağus-
tos dönemi“ başlıklı bölümünde, ilkin Çarlığın si-
lahlı ayaklanma ile bir bütün olarak olmasa da na-
sıl kısmen parçalandığı yada etkisiz hale getirildi-
ğini ve emperyalistlerin birinci dünya savaşındaki 
katliamlarının bunda ne gibi bir rol oynadığını or-
taya konulmaktadır. Şubat devrimi, İşçi ve Köylü 
Sovyetlerini meydana getirdi.

Bu kurumda ilkin burjuva Menşevikler ve Sosyal-
devrimciler, devrimci Bolşeviklerin karşında 
çoğunluktaydılar. Aynı esnada karşı devrimci bur-
juvazi, ünlü „geçici hükümeti“ oluşturmuştu. Bu 
„ikili iktidar“ olarak anılan sürecin başlangıcını teş-
kil ediyordu.

Bu dönemde (Nisan 1917’den sonra) Bolşevik Parti, 
proleter devrime doğru hedef belirlemişti. Bu bağ-
lamda şu ana hedefler ağırlıklıydı:

„Burjuvazinin yıkılması, burjuva devlet aygıtının 
silah zoruyla parçalanması ve Sovyetler tipinde 

proleterya diktatörlüğünün kurulması, büyük iş-
letmelerin ve bankaların mülksüzleştirilmesi, tüm 
ülkede adım-adım sosyalizmin inşası. Ayrıca Şubat 
devriminde başlatılan burjuva devrimin demok-
ratik devrimin görevleri (örneğin, toprak ağlarının 
mülksüzleştirilmesi, toprak mülkiyetinin kamulaş-
tırılması, ulusal baskının ortadan kaldırılması) ta-
mamlanmak zorundaydı. Ayrıca emperyalist sa-
vaşın durdurulması görevi, özellikle de ittifak güç-
lerin kazanılması için belirleyici bir demokratik ta-
lepti. „

1917 Mayısında Menşevikler ve Sosyal-devrimciler 
karşı devrimci burjuvazinin saflarına geçtiler...

Bolşevik parti, sömürülen kitlelerle omuz omuza, 
emperyalist savaşa karşı, emperyalist savaşın bir iş 
savaşa dönüşmesi ve ‘kendi’ egemen sınıflarının yı-
kılması için mücadele etmekteydi. Bolşevikler söy-
lemlerini demokratik mücadelelerin içine taşıdılar 
ve bunları birleşik bir devrimci mücadele çevresin-
de toparlamayı başardılar. İş sınıfını sosyalist dev-
rim ve sosyalist hedefler için mobilize ettiler ve tüm 
bu demokratik ve sosyalist hedeflerin ancak burju-
vazinin silahlı ayaklanma ile yıkılması ile gerçekle-
şebileceğini ortaya koydular.“

1917 Temmuzunda „ikili iktidar“ sona erdi.

2. Ekim ayaklanmasının hazırlığı II:

Tüm ülkede silahlı ayaklanmanın doğrudan ha-
zırlığı ( Eylül 1917- Ekim 1917)

a) Proletaryanın muzaffer bir silahlı 
ayaklanmasının koşulları hakkında Lenin

„Gegen die Strömung“un Eylül-Ekim 2007’de yayınlanan bildirisinin konuşu şuydu:

Rusya’da muzaffer sosyalist ekim devrimin 90. Yıldönümü:

Proletaryanın burjuvaziye karşı muzaffer devrimi!
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„1917 Eylül’de Lenin silahlı ayaklanmanın gündem-
de olduğundan ve muzaffer olabileceğinden ha-
reket etmekteydi ... Lenin ‘Marksizm ve Ayaklan-
ma’ başlıklı mektubunda, diğer şeylerin yanı sıra, 
proletaryanın silahlı ayaklanmasının hangi koşullar 
altında muzaffer olabileceğini açıklamaktadır: 

Birincisi:  z Başarılı olabilmesi için ayaklanma sa-
dece bir zümreye, bir partiye değil, işçi sınıfının 
büyük çoğunluğuna dayanmak zorundadır.

İkincisi:  z Ayaklanma, kırda ve şehirde cereyan 
eden sömürülen kitlelerin devrimci hareketine 
dayanmak zorundadır. 

Üçüncüsü:  z Ayaklanma gelişen devrimci hare-
ketinin öyle bir tarihsel dönemine rast gelmeli-
dir ki, sömürülenlerin saflarındakilerin devrimci 
aktiviteleri en yüksek olduğu, düşmanın ve dev-
rimin kuvvetsiz, yarım gönüllü ve kararsız dost-
ların saflarındaki bocalamarının en yüksek ol-
duğu bir zamana denk gelmelidir.“

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

Bildirim devamla, Bolşeviklerin, kendi güçlerini ve 
karşı-devrimin güçlerini nasıl gerçekçi bir şekilde 
değerlendirdikleri üzerine durmaktadır. Bunun bir 
belirtisi, Sovyetlerin bileşimi idi, ama diğer faktör-
lerde belirleyici idi: 

„ z Kırsal kesime, emekçi ve sömürülen köylüler, 
kira ödememe eylemi terk ederek, toprak işgal-
leri eylemlerine geçiyorlardı. ...“

„ z Rusyanın ezilen halkları da, emperyalist bur-
juvaziye karşı ayaklanıyordu. ...“

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

Bildirinin „Silahlı ayaklanmanın gerçekleşmesi 
hususunda Lenin’in yönergeleri“ başlıklı bölüm-
de, silahlı ayaklanma sanatının 5 ana kuralları or-
taya konulmaktadır:

„Ayaklanma ile 1. asla oynanmaz, şayet ayak-
lanmaya başlanmış ise, sonuna kadar gidil-
mesi gerektiği bilinmek zorundadır. 

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

Ayaklanma başlar başlamaz, en büyük 3. karar-
lılıkla hareket edilmeli ve kayıtsız koşulsuz 
mutlak saldırı konumuna geçilmelidir. Sa-
vunma silahlı ayaklanmanın ölümüdür.

Düşmanı beklemediği bir anda ve birlikleri-4. 
nin dağınık olduğu bir ortamda yakalamak 
gerekmektedir.

Günlük (şayet bir şehir sözkonusu ise, saat-5. 
lik) küçük de olsa başarılar elde ederek, ma-
nevi ağırlığı korumak gerekmektedir.

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

Bildirin „silahlı ayaklanmanın gerçekleşmesi için 
geliştirilen somut plan“ başlıklı bölümün bitimin-
de şunlar vurgulanmaktadır:

3. Petrograd’daki silahlı ayaklanma

Şu ana konular ele alınmaktadır:

Ayaklanmanın başlangıcı z

Şehirde önemli tüm alanların işgali ve  z
silahlı devrimci güçlerin odaklanmaları

Silahlı ayaklanmanın gelişmesi z

Bildiri sonuç bölümünde şunlar eklenmektedir:

„Ancak gerek iç gerekse de dış karşı-devrim he-
nüz daha kesin yenilgiye uğratılmamıştır. ... Yaban-
cı işgalci güçlerin geri püskürtülmesi ve iç karşı-
devrimci güçlerin yenilgiye uğratılması 1920’lere 
kadar sürdü. Sovyet güçlerinin bu ağır, büyük kur-
banlara mal olan ama son tahlilde muzaffer müca-
delesi, proleterya diktatörlüğü aracılığı ile sosyalist 
demokrasiyi korudu.“

¶¶¶

Bildiri ayrıca „Rot Front“ a ait (Gegen die Strömung’un 
teorik yayın organı „Kızıl Cephe“) „1917 sosyalizme 
sözüm ona ‘barışçıl bir geçişin’ mümkün olduğu 
yönündeki modern revizyonistlerin numarala-
rı ve spekülasyonları üzerine“ başlıklı bir parça-
ya da yer vermektedir. Bu bölümün giriş kısmında 
şunlar belirtilmektedir:
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konuda belirttikleri; Sosyalizme şiddete dayanma-
yan, devrimci olmayan silahlara dayanmayan bir 
yolun bulunmadığı, proleter devrimin hangi koşul-
larda olursa olsun sadece devrimci bir yolla müm-
kün olduğu, sosyalizme giden yolun, mevcut burju-
va devlet aygıtının parçalanarak, yerine silahlı işçi sı-
nıfının iktidarı geçirilmesinin ile mümkün olabilece-
ği, silahlı işçi sınıfının devrimci gücüne dayanılma-
dan, proleterya diktatörlüğünün sömürücüleri ve 
diğer gerici güçleri baskı altında tutmasının imkan-
sız olduğu tarihsel gerçeklerine dayanmaktadır.“

Bu özel ek 8 sayfadan oluşmaktadır.

Sekiz A3 sayfadan oluşan bildiri ayrıca şu başlıklar-
daki konuları da içermektedir:

z Moskova’daki silahlı ayaklanma. z E k i m 
Devrimine karşı batı Avrupa şovenisti kışkırtma. 
z Lenin’in Nisan 1919’daki Bavyera eyaletin-
deki Räterepublik’e gönderdiği mesaj. z Sosya-
list ekim devriminin (Ekim 1917-Ocak 1918 arasın-
daki) karar ve tedbirleri.

¶¶¶

Lokomotif şoförlerinin ve demiryolunda çalışan diğer 
çalışanların sürdürüldüğü grevin tecrübeleri:

Demiryolunda çalışan emekçilerin haklı mücadelelerine karşı ileri sürülen 
adi gerekçeleri ve sürdürülen cambazlıkları teşhir edelim!

Kasım-Aralık 2007’de yayınlanan bildirisinin konuşu şuydu:

„GDL sendikasında örgütlü Deutsche Bahn’da çalı-
şan lokomotif şoförleri ve tren içinde görev yapan 
personel 6 Ağustos 2007’de süresiz bir greve başla-
dılar. Talepleri şunlardı: Kendileri ait özel bir iş anlaş-
ması, 31 % e varan bir ücret zammı ve haftalık iş sa-
atlerinin 41 saatten 40’a düşürülmesiydi. Ağustosun 
başında, Almanya da bugüne kadar en büyük grev 
başladı. Grev peşpeşe ve bir kaç gün boyunca de-
miryollarını tamamen kilitlenmesine yol açarak yük 
ve personel vagonlarının yolda kalmasına yol açtı. 
Geçen senelerde meydana gelen ücret kısıtlamala-
rı ve çalışma koşullarının giderek kesinleşmesi kar-
şısında , demiryolu sektöründe çalışan diğer emekçi 
kitlelerin sürülen grev hakkındaki dayanışması şüp-
he götürmez bir şekilde ortadaydı. 

Buna rağmen, bu grev üzerine ortaya çıkan tartışma-
larda anlaşılması o kadar kolay olmayan bir saflaşma 
meydana geldi: Bu grev, DGB’ye bağlı Transnet sen-
dikası tarafından değil (ki bu sendikanın SPD yakın-
lığı ile tanınmaktadır), tersine CDU’a yakın ‘Deutsche 
Beamtenbund’ federasyonuna bağlı GDL tarafından 
sürüdülmekteydi. Aynı zamanda bu greve karşı bü-
yük bir kışkırtma kampanyası sürdürüldü. Federal 
hükümet ve burjuva parti ve medyasından tutun-
da, ta ki DGB ‘ye bağlı Transnet, verdi ve İGM sendi-
kasının yöneticilerine kadar varan bir çevre bu kış-
kırtmaya katıldı. Bu durum karşısında anti-grev kar-
şıtı bu kampanyanın adi gerekçelerini ve kullandık-
ları hokkabazlık numaralarını teşhir ederek, (elbette 
sahte dostları da gözardı etmeden) emekçi kitlelerin 
haklı mücadelelerini savunmak, merkezi bir öneme 

sahiptir. Bu greve karşı bir kaç geç kesilen mahke-
me yasağı göz önünde bulundurulursa, içinde bu-
lunduğumuz durumun ‘neoliberalizmi’ olarak ta-
nımlamanın ne kadar saçma olduğu gir kez daha 
gözler önüne sermektedir, ki içinde bulunduğu-
muz koşullarda iyice belirgin olan şey, devlet ara-
cılığıyla yapılan baskıların giderek keskinleşmesi-
dir. Grevin elde ettiği sonuçları değerlendirmek 
için henüz çok erken. Ancak grevin elde ettiği so-
mut kazanımlardan daha önemlisi, bu önemli grev 
mücadelesinde kazanılan tecrübelerdir.“

Temmuz 2007’den itibaren yürütülen Grev

Temmuz 2007 sürdürülen kısa uyarı grevlerinden 
sonra Transnet ve GDBA yönetimi çok hızlı ve bir 
o kadarda komik düzeyde zamlar öngören bir an-
laşmaya imza attılar.

Bildirinin bu bölümünde GDL yönetimi altında yü-
rütülen ve Ağustos ile Ekim 2007 arası süren grev 
anlatılmaktadır. 

Bildiri şu sonuçlara ulaşmaktadır:

„Gerçek şudur: Geçtiğimiz hafta ve aylardaki sür-
dürülen grevlerden dolayıdır ki, Bahn AG tavizler 
vermek zorunda kaldı. GDL sendikasına bağlı kü-
çük bir grevci sayısı ile, devasa bir Bahn AG teke-
lini bir kaç günlüğüne kilitleme noktasına getir-
mek, demiryolları sektöründeki aktüel mücade-
lenin sınırlarını da aşan, oldukça çok önemli so-
mut tecrübeydi.“
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Bildirinin „Dayanışma“ adlı bölümünde, grevcilerin 
kararlı hareketinden dolayı, geniş kamuoyu içinde 
yaptıkları grev için büyük bir sempati topladıkları 
belirtilmektedir.

Demiryolları çalışanların sürdürdükleri 
haklı mücadeleye karşı ileri sürülen 
adi gerekçeleri geri püskürtelim!

Bu bölümde , Bahn AG’nin vede DGB sendikalarına 
bağlı sendika yöneticileri tarafından, bazı dema-
gojik manevralar aracığıyla, grevcileri nasıl şaşırtıl-
maya ve gelişen dayanışmanın nasıl körüklenmeye 
çalışıldığına dikkat çekilmektedir. Bu kışkırtmanın 
merkezi üç gerekçeleri teşhir edilmektedir:

1. Adi gerekçe: „Bu grev bir terördür!“

2. Adi gerekçe: „Bu grevde ana mesele, imtiyazlı 
bir kesime özel çıkar sağlamaktır!“

3. Adi gerekçe: „Grev yapmak dayanışmaya son ver-
mek demektir ve sendikayı zayıflatmaktadır!“

„DGL grevcileri ile dayanışma ve gerici DGL yöne-
timi hakkında tavrımız“ başlıklı özel bir bölümde 
şunlar vurgulanmaktadır: GDL yönetimi sadece gö-
rünürde bir mücadeleci bir güçtür, çünkü bu yöne-
tim grev süreci içinde, Transnet sendikasının yöneti-
mine karşı güya gerçek bir alternatifmiş gibi görün-
meyi başardı. GDL yönetimi ileri değildir, o mevcut 
kapitalist toplumsal düzenin üzerine durmaktadır. 
O Bahn AG’nin borsaya girmesini desteklemekte ve 
birçok demiryolu özel kurumları ile, alışılmışın çok 
altına varan anlaşmalara imza attı. İşçiler için bu şu 
anlama gelmektedir:

„Mücadele yürüten işçiler şunu çok iyi bilmelidirler 
ve buna hazır olmalıdırlar: Diğer DGB yöneticileri 
gibi DGL yönetimi de, iş koşullarının iyileştirilmesi 
uğruna yürütülen mücadelelerde belli koşullarda, 
bu haklı mücadelelerin ön saflarına geçerek, belli 
kısmı tavizler koparmaya başarabilir, ki onlar böy-
lelikle gerici etkilerini pekiştirmek ve daha kapsam-
lı meydana gelebilecek mücadeleleri etkisiz hale ge-
tirmek istemektedirler.

Tüm bu sorunlarda seneler ve onyıllar sürecek mü-
cadeleler içinde işçiler içinde gerçek devrimci bir bi-
linç yaratmak, devrimci bir komünist partinin mer-
kezi görevleri arasındadır. Böyle bir partinin oluştu-
rulması ise, proletaryanın en bilinçli güçlerinin bir 
numaralı görevidir bugün.“

Bildiri 4 A3 sayfasından oluşmakta ve şu konula-
rı içermektedir:

z Nazilere doğru cevabı vermek! Prag’da 
10.11.2007 tarihinde anti-semit provakasyona 
karşı antifaşist direniş z Deutsche Bahn - Alman 
emperyalizmine ait ve dünya çapında etki alanla-
rını genişleten bir tekel. z Fransa’da demir-
yolu çalışanlarının ve diğer emekçilerin ve de öğ-
rencilerin sürdürdüğü grev ve eylemler üzerine z 
Alman emperyalizmi açısından taşıma ve komü-
nikasyon sisteminin önemi hakkında z Ek: Kı-
zıl Basın bülteni 03/2007 (Mayıs Temmuz 2007)

İlişki imkanları
E-Mail: info@gegendiestroemung.org
web:  
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3. Parti konferansı dolayısıyla “Gegen die 

Strömung”un yayınladığı Mesaj: 

Bilimsel komünizm kılavuzluğunda 

hareket eden dünyadaki tüm güçlere: 

“Gegen die Strömung”un 1974’te kurulu-

şundan 30 yıl sonra, Kasım/Aralık 2004’te 3. 

parti konferansı gerçekleştirildi. 

Bu 30 yıl içinde “Gegen die Strömung”un 

mücadele ve çalışmalarını niteleyen üç özelli-

ğin, üç bariz belirtinin oluşmuş bulunduğunu 

düşünüyoruz: 

Birincisi, Marx ve Engels’ten Ekim Devrimi 

ve Lenin ile Stalin dönemlerine kadarki dünya 

komünist hareketinin içsel bütünlüğünü mo-

dern revizyonistlerin ihanetine karşı yeniden 

kuvvetle ortaya çıkarmak, Marx ve Engels’in, 

Lenin ve Stalin’in “danışmanlık vasfını” ideolo-

jik tartışmalarda ön plana yerleştirmek ve ge-

çici bir izolas-yonu göze alarak güncel tartış-

malarda da bu gelenek ve sürekliliği temsil 

etmek için büyük zaman, enerji ve emek har-

canarak mücadele edildi, hâlâ da ediliyor. 

Söz konusu süreklilik çizgisini sağlama al-

maya yönelik bu gerçekten çok kapsamlı ça-

lışma, “Gegen die Strömung”un yürüttüğü 

mücadelenin ayırt edici bir belirtisidir ve hiç 

zayıflatılmadan, tersine daha da güçlendirile-

rek devam ettirilmesi gerekmektedir. Kesinlik-

le sadece teorik bir mesele değildir bu; her 

şeyden önce, dünya tarihindeki komünist 

mücadelelerle kurulan içsel bağla, bu mücade-

le yolunu sürdürme kararlılığıyla ve revizyo-

nizm ve oportünizme varmayacak bir “yeni” 

yol bulunamayacağına dair kesin bir yargıyla 

ilişki içindedir. 

İkincisi, komünist ahlak ile fedakârlık ara-

sındaki, Alman emperyalizmine duyulan nef-

ret ile proleter enternasyonalizmi arasındaki 

içsel bağlantıyı hem kendi saflarımızda hem 

de dışarıya yönelik olarak ortaya koyma ve 

savunma iddiasındayız. Böylece üstlendiğimiz 

görevlerin ne kadar uzun vadeli olduğunu çok 

iyi biliyor, ama burjuvazinin başarıyla yürüt-

tüğü kandırma ve kışkırtma manevraları karşı-

sında sözde radikal küçük burjuva eğilimlerce 

sürdürülen, Almanya’da işçilerin tamamıyla 

burjuvalaştırıldığı ve buna karşı koymanın 

imkânsız olduğu şeklindeki yakınmacılığa 

kendimizi kaptırmıyoruz. Tersine, bugünkü 

haliyle işçi sınıfının hiç önünde eğilmeden, bu 

ülkede var olabilecek tek devrimci gücün an-

cak işçi sınıfının çoğunluğu olabileceğine ina-

nıyoruz. Ama tabii asıl zorlukların tam da bu-

rada yattığının, temel problem olan modern 

revizyonizme Almanya’da bir de Alman şove-

nizmi zehrinin karıştığının farkındayız aynı 

zamanda. 

Üçüncü olarak, burjuva-emperyalist efsane-

lerini, tarih çarpıtmalarını ve ağır suçları susa-

rak geçiştirme çabalarını bertaraf etmek ama-

cıyla komünist temele dayalı ciddi ve yoğun 

bir bilimsel çalışmanın gerçekleştirilmesi de, 

yine “Gegen die Strömung”un bariz bir özelli-

ğidir. Şimdiden karşımızda bulunan ve daha 

da artacak olan tarih çarpıtmaları ve yalanla-

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



Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 
güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 
yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:    Nisan – Haziran 2008

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Bülten  02/08

„2008’de Almanyadaki durum:Başka ülkelerden ge-
len insanlar, siyah tenli insanlar, yahudiler, Sinti ve 
Romalar, engelli instanl, aynı cinsiyete ildi duyan 
insanlar, evsizler, antifaşistler, antifaşist sendikacılar, 
tüm bu insanlar gün be gün, naziler tarafından teh-
tid edilme, takip edilme, tartaklanma ve hatta katle-
dilme tehlikesiyle karşı karşıya durmaktadırlar. Bur-
da „gün be gün“ diyorsak bu öylesine söylenim bir 
kavram değildir. Resmi makamlar bile, Almanya“da 
günde en az üç nazi saldırısının meydana geldiğini 
kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Üstelik bu sta-
tistiklere, günlük yaşamda nazilerin faşist sembollar-
la dolaşmaları, nazi-sloganları ve kışkırtmaları dahil 
değildir. 

Ve nihayetinde bu yoğun nazi terörü etki göstermek-
tedir. Hem de paradox gibi gözüken bir etki: Doğru-
dan tehtid altında olanların dışındaki kamuoyunun 
çoğu bu terörü algılamamakta, buna alışmakta ve 
almanyadaki durumun doğal bir parçası olarak gör-
mektedirler. Bu tutum kendilerini ilerici olarak gören 
insanlar arasında dahi giderek yaygınlaşmaktadır. 
Ama şu bir gerçektir: Kim nazi terörüne kendini ‚alış-
tırırsa‘, onun tahammül ederse, iş yerlerinde , okullar-
da, ünüversitelerde ve sokaklarda bu terörere karşı 
bir şey yapmıyorsa, o şimdiden yılgınlık içine girmiş-
tir ve demoralize olmuştur.“

2008 Almanyadaki durum: Güçlenen nazi terörü
Bu bölümde, aktuel nazi saldırıların ve 
kundaklamaların kısa bir bilançosu verilmektedir. 
Örneğin Ludwigshafen‘de:

„ 3 Şubatta Ludwigshafen‘deki bir evde çıkan yan-
gından türkiyeli 9 kadın ve çok hayatını kaybetti. 
60‘a yakın insan da kısmen ağır yaralandı. Yangının 

çıktığı koşullar, bunun bir nazi katliamı olduğu yö-
nüne işaret etmekteydi. Alman devleti ise, tüm ola-
naklarını kullanarak, meydana gelen olayın ‚yabancı 
düşmanlığını içeren bir arka planı‘ olmadığını inan-
dırmak için kapsamlı bir kamufule etme kampanyası 
başlattı.“
Burjuva basının ve politikacıların alman şöve-
nisti aldatmaca manevralar yoluyla, nazi terörü 
sistematik olarak hasır altı edilmekte ve küçüm-
senmektedir

„Problem sadece Nazileriden ibaret değil. ... Nazilerin 
terörü ve saldırıları artık düzenli olarak basına yansı-
tılmamakta yada sadece kısa olarak değinilmektedir. 
... Hasır altına atılamayan saldırılar ise, sadece gaze-
telerin en alt köşelerinde önemsiz haberler şeklinde 
yansıtılmaktadır. ...“
Bu davranışın nasıl çalıştığı, Ludwigshafen’deki 
kundaklamayı hasıraltı etme manavraları örneği 
iler ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Bildirinin sonucunda şunalar vurgulanmaktadır:

„Burda belirleyici olan nokta, Ludwigshafende ger-
çekleştirilen kundaklamanın yüzde yüz naziler tara-
fından yapıldığını ispatanıp, ispatlanmaycağı sorusu 
değildir kesinlikle. Belirleyici nokta, nazi karşıtlarını 
savunmaya itebilmek amacı ile, devasa uygulanan 
hasıraltı etme kampanyasından ibarettir. Caniyane 
nazi saldırısı, eğer bir caniyane nazi saldırısı olarak 
tanımlanabilmesi için onun en küçük detayına kadar 
ispatlanabilmelidir diye talep edilmektedir. Eğer şa-
yet böylesi bir eylemde gerçekten bir nazi arka pla-
nı yoksa, bu bireysel örnek, alman emperyalizme ve 
onun politikacıları ve medyası tarafından, nazi terörü 

Mart bildirisinin konuşu şuydu:
„Yabancı düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi“???

Nazi terörüne karşı vurdumduymazlığına 
ve yılgınlığa karşı mücadele!
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genel olarak küçümsemek için zevkle kullanılmakta-
dır.“

Nazilere karşı mücadelen başka önemli görevlerin 
olduğu yönündeki gerekçe

„Devletsel faşistleşmenin kapsamı, nazi çetelerinin 
caddede uyguladıkları saldırı ve kışkırtmanın boyu-
tundan daha da geniş ve etkindir. ... Uzun vade de 
bakıldığında, gerçektende genel görevimize konset-
re olmamız, yani almanyadaki kapitalist sisteme karşı 
mücadele vererek onu imha ederek, dünya emper-
yalizminin imhası için üzerime düşen katkıyı yapmak 
görevine konsetre olmamız daha önemlidir. Nazilerin 
egemen sınıflar için yararlı fonksiyonlarından biri de, 
devrimci ilerci güçlerin olanaklarını bu şekilde bağla-
maktan ibarettir. 

Tüm bunalra rağmen, nazilere karşı mücadelenin çok 
önemli olmadığı şeklindeki tez büyük bir yanılgıyı 
içinde barındırmaktadır. Nazilere karşı mücadele belli 
bir yönde o denli önemlidir ki, bu hiçbir tomturaklı 

safsatalarla ortadan kaldırılamaz: Zira kim, kinle ve 
öfkeyle ve enerjik ve soğukkanlı bir şekilde bu tür aşı-
rı anti-demokratik davranışlara karşı mücadele etmi-
yorsa, bun gelişmelere karşı öfkesini dile getirmiyor, 
bunlara karşı karşı eylemler örgütlemiyorsa, sami bir 
şekilde düşünecek olursak, bu kişi hiç bir haklı müca-
dele için kazanılamaz.

... Nazi katillerine karşı mücadele, daha kapsamlı ve 
temel hedefler uğrundaki mücadele ile bağdaşdırıl-
mak zorundadır. Ve pratikte bu hedefler, nazi çeteleri-
ne karşı mücadele eylemlerin dışında şu görevleri de 
kapsamak zorundadır: yaşadığımız ülenin tarihi ile 
bugünkü devletin aktuel politikaları arasındaki bağ-
lantının ortaya konması; alman emperyalizmin ve 
dünya emperyalizminin caniliklerini teşhir etmek. ...“
Bildiri toplam olarak 4 A3 sayfasından oluşmak-
tadır ve ayrıca şu ekleri içermektedir:

* Şubat 2008’de nazi terörünün kısa bir listesi
* Anti-nazi eylemlerinin bir listelis (Ocak-Mart 2008)
* Ek: Roter Pressespiegel („Kızıl Basın Bülteni“ 4/2007 
- Haziran-Ağustos 2007)

Nisan bildirisinin konusu şuydu:

Baskı ve sömürü giderek keskinleşmektedir! -  
Sendika yönetimine karşı hayel beslemeyelim!

1 Mayıs 2008: Devlete ve sermayeye karşı mücadele!

„2008’de Almanya’daki durum: Alman emperyalizmi 
enternasyonal alanda, dünya emekçilerinin sömü-
rüsünü giderek keskinleştirirken, Federal ordunun 
enternasyonal alandaki operasyonları adım adım ge-
nişletilirken, almanya içinde devlet polis yaptırımları 
giderek artırılırken, sığınmacıların sınırdışı edilmeleri 
gündemde dururken, nazilerin saldırıları kesintisis 
bir şekilde devam ederken, almanyadaki emekçilerin 
sosyal durumlarını hedef alan saldırılar katmerleşti-
rilmiş bir şekilde adım adım katmerleştirilmektedir. 
Aşırı dececedeye varan iş yoğunlaştırılmar, iş zama-
nın uzatılması ve real ücretlerin kesintileri aracılığı ile, 
iş yerlerindeki sömürü katmerleştirilmekte ve BMI, 
Siemens, Nokia vs. gibi firmalarında görüldüğü gibi 
binlerce işçi, sokağa atılmaktadır.

Ama şu da varki, bir dizi grevler, yürüyüşler aracılığı ile 
binlerce işçi ve diğer emekçiler sömürünün katmer-
leştirilmesine ve sosyal hakların kısıtlanmasına karşı 
mücadele yürüttüler. Bunun en son örneği, Lokomo-
tifçilerin grevi veya gıda sektöründeki mücadelerde 
görülmüştü. Fakat buna rağmen, nasıl oluyor da ege-
men sınıflar, planlarını hemen hemen pürüzsüz bir şe-
kilde her seferinde uygulamayı başarabiliyorlar?“

Sermayaye karşı mücadele eden, devleti ve ayrıca 
sendika ağalarını karşısında buluyor
Kim keskinleştirilmiş sömürü koşullarına karşı 
mücadele veriyorsa o kaçınılmaz olarak birbiri ile 
bağlantılı üç problemle karşı karşıya kalmaktadır: 
Kapitalistler, burjuva devlet cihazı, DGB yönetimi 
ve onun cihazı. Bildiri, sendika yönetiminin rolünü 
teşhir etmeyi ana tema olarak işlemektedir.

„Gün be gün görülmektedir ki ve gelecekteki tüm mü-
cadelerde de şüphesiz şu görülecektir ki: Sendika ciha-
zı, iyi bir şekilde maaş alan ve tamamen satın alınmış 
olan küçük bir sendika ağası kiliğinin (Lenin bunları 
„işçi aristokrasisi“ olarak adlandırıyordu) sıkı denetimi 
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altındadır. Bu kilik, işçi sınıfının küçük olmayan belli 
bir kesimi tarafından, işçi aristokrasisi tarafından des-
tek görmektedir. DGB-Sendikalarının ve onun cihazı-
nın üst yöneticileri, devlet ve sermaye ile sayısız 
bağlarla sıkıca bağlı bulunmakta ve hatta bunun-
la kaynaşmış durumdadır. Örneğin bu tabaka, bir 
dizi firmanın yönetim kademesinde bulunmakta, bir 
sürü resmi kurumların oturmaktadırlar ve kapitaliz-
min doğrudan yönetmine hizmet eden kurumlarda 
doğrudan ve açıktan açığa rol oynamaktadırlar. 

Sendika yönetimini ve onun cihazını bu şekilde 
olumsuz bir şekilde değerlendirirken, sendiklar için-
de çalışmamalı demiyoruz. Düşman içtende zayıfla-
tılmak zorundadır. Sendika üyelerinin mümkün olan 
büyük çoğunluğunu mobilize etmek amacıyla, tüm 
aktiv işçi arkadaşlarla birlikte, sendika yönetimine, 
onun bürokratik ve demokratik olmayan cihazına 
karşı mücadele etmek zorunlu ve gereklidir. Kim sen-
dika yönetimine karşı hayeller besliyorsa, o gerçeği 
bu mücadeler içinde görecektir. ...

Mesele nedir: İster sendi içinde ister sendika dışında 
olsun, kötüleşmelere karşı ve iyileştirmeler elde etme 
hedefiyle kararlı bir mücadeleler ancan ve ancak sen-
didka ağalarının ve onların cihazından bağımsız ola-
rak hareket edildiğinde başarılı olarak geliştirilebilir. 
Bu gerçek aynı şekilde daha kapsaplı hedefler uğran-
daki mücadeleler için de geçerlidir. 

Belirleyici olan işçilerin mücadele gücüne ve serma-
yeye ve onun devletine karşı gerçekten darbelevur-
maya hazırolma kabiliyetine, sendika yönetiminin ve 
onun cihazının sindirme ve saptırma çabalarını boşa 
çıkarma bilincine bağlıdır. Bu mücadeler içinde bir 
merkzei noktada, sendikaların mevcut yapısını, ona 
tam olarak bağlı bir duruma gelmeksizin, kendi çıkar-
ları için kullanmak olacaktır.“
Bildiri son olarak Marks ve Engels’e ait „Komünist 
Partisi Manifestosu“ (1848)’dan bir pasajla bit-
mektedir. 

„Komünistler, kendi görüşlerini  ve amaçla-
rını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine 
ancak mevcut toplumsal düzenin şiddete da-
yanarak yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça 
ilan etmektedirler. Varsın egemen sınıflar ko-
münist bir devrim korkursuyla titresesinler. 
Bunda Proleterlerin zincirlerinden başka kay-
bedecek bir şeyleri yoktur ama kazanacakları 
koca bir dünya vardır. 

Bütün ülkelerin proleterleri birleşin!“
Bildiri 2 A3 sayfadan ibarettir ve ayrıca şu özel 
konuyu içermektedir:

Sendika cihazına karşı ham 
hayal beslemeyelim“

Bu bölümde şu noktalara dikkat çekilmektedir:

DGB yönetiminin içinde bulunduğu, karektersizliği, 
rüşvet yiyen konumlarını ve caniyene potansiyalini 
en azından kaba bir şekilde anlayabilmek için, al-
manyadaki sendika hareketinin tarihine bir göz at-
mak şarttır. 

O dönemde gelişen işçi mücalerinin içinden büyü-
yüp gelişen sendika hareketi ve sendika önderliği, 
tıpkı SPD gibi, birinci dünya savaşında alman emper-
yalizmine destek vererek ve 1918/1919’da gelişen 
işçi hareketlerini kanla bastırılmasında başrolu oyna-
yarak, sınıf mücadeleci geleneği ile tamamen koptu-
ğunu gösterdi.1918 ila 1933 yılları arasından sendika 
yönetimi, elinden gelebildiğince mücadeleci işcileri 
adım adım sendikadan uzaklaştırdı. 1918/1918’de 
başlanan caniyane tutum, 1 ve 2 Mayıs 1933 de ta-
mamlandı. Sendika bu tarihlerde nazi-faşistlerini ve 
onun tarafından hayata geçirilen kahverengi 1.mayıs 
kutlamalarını destekledi.“

Mayıs bildirisi şu başlığı taşımaktadır. 

Nazilere ve polis şiddetine karşı mücadele!

1 Mayıs 2008 de meydana gelen militan 
mücadelelerinin tecrübeleri üzerine

1 Mayıs 2008 meydana gelen yürüyüşler ve müca-
deller büsbütün değişik bir resim sergilemektedir: 
Polis 1 Mayısda Berlinde ilkin geri planda durarak, 
güya ‘deeskale’ ederken, Wuppertal’de polis devrim-
ci 1 Mayıs yürüyüşüne katılan antifaşist-devrimcile 
eylemcilere karşı acımasızca saldırmakta, sopalarla 

kafa-göz yarmakta, Nürnberg’de ise yoğun ve kap-
samlı cadde kapatmalar yoluyla, ‘herşeyi kontrol’ altı-
na almaya çalışmaktaki, nazilerin yolu açık tutulsun. 
Ama özelliklede Hamburg’daki militan mücadeleler 
göstermektedir ki, şeyet DGB-yönetimi gibi hedef 
saptıranlar teşhir edilirse ve nazilere ve polis cihazına 
karşı kararlıca direniş gösterilirse, emperyalistler ve 
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onun baskı organları, her şeyi kontol altına alamaya-
caklarını göstermektkedir.“ 
Bildirinin devamından, değişik şeylerde meyda-
na gelen yürüyüşlerden ve polisin bunlara karşı 
tutumu ortaya konmaktadır.

* Berlin - „deaskalsyon“ ?? - 162 tutuklama.
* „Wuppertal’da vahşi polis saldırısı.
* Nürnberg’de iş savaş hazırlığı.
Bildiride şu konular vurgulanmaktadır:

„Bu eylemler ve karşı eylemler zorunluydular. Polis 
tarafından korunan ve desteklenen, mahkemeler ve 
alman devletnin diğer temsilcileri ve DGB ağaları 
tarafındna çoğu kez müsamaha gören Naziler, 1 Ma-
yısı kendi emelleri için kullanmaya çalışmaktaydılar. 
Naziler bu amaçla, ‘iş ve sosyal eşitlik’ (tabi ki sadece 
„almanlar için“) gibi giderek sahte anti-kapitalist ve 
güya sosyal sloganları kendi hedefleri için kullan-
maktadırlar. Ustaca yürütülen propaganda ile, musik 
ve moda aracılığı ile, giderek daha çok genç kesimle-
ri başarıyla kazanmaya çalışmaktadırlar.

DGB sorumluları insanları yumuşatmaya çalışmakta 
ve polisle birlikte, nazielere karşı etkin bir mücadele 
verilmesini engellemektedirler.“
Bildirinin devamında, nazileri koruyarak, onların 
eylemlerini başarıyla gerçekleştirilmesini sağla-
yan polis güçlerine karşı, Hamburg’da anti-nazi 
güçlerinin militan mücadeleri olumlu olarak 
önplana çıkartılmaktadır:

1 Mayıs 2008’de Hamburg’daki anti-nazi 
mücadele!

„... Hamburg’da nazilere karşı düzenenlen yürüyüşe 
katılan 10 bin kişiden 3 bine yakın kararlı antifaşist, 
nazilere karşı militanca saldırarak, polise karşı militan 
bir direniş sergilediler. ..

Bu şekilde nazi yürüyüşü başlaması, saatlerce ertele-
nebildi. ...

µ µ µ

Şu acı bir gerçektir ki, nazilerin 1 mayıs’da düzenle-
dikleri merkezi yürüyüşler ne yakki tam olarak en-
gellenemedi. Ama bundan daha önemlisi, özellikle 
de Hamburg’daki militan direnişler göstermektedir 

ki, DGB- yönetimi ve polis tüm hakimeyeti kontrol 
altında tutamadıkları, nazilere karşı militan mücade-
lelerin mümkün olduğudu gerçeğidir. Burda önemli 
olan nokta, kendimizi savunma posizyonuna ittir-
memek için, DGB cihazına ve diğer yatıştırıcılara 
karşı durarak, yürüyüş kapsamında oturan ilerici in-
sanlarla ortak bir hazırlık yapmak çok önemlidir. Ge-
lecek senerdede, nazilerin yürüyüşlerini engellemek 
ve polis güclerini rahatsız etmek için militan direniş 
ve diğer taktikler denenecektir mutlaka. Şu açıktır 
ki, sadece bu senedeke 1 mayıs değil, tüm anti nazi 
militan direnişlerin tecrübleleri değerlendirerek, 
gelecek seneler için dersler çıkartmak zorunlu bir 
görevdir.“
Bildiri 4 A3 sayfadan oluşmakta ve ayrıca konu-
ları işlemektedir:

* 1 Mayıs 2008 de İstanbuld’da militan direniş-
ler * Wuppertal’daki polis terörüne kakrşı anti 
faşistlerin bir açıklaması: Polis basının yalanları-
na kanmayın! * Nazilerle Polis arasında işbirliği: 
Naziler bir banyö trenini kontrol altına aldılar. 
* Naziler alman emperyalizminin bir parçasıdır: 
Devletin merkezinde konumlanan Nazi güçleri * 
Ek: „Rote Pressespiegel 5/07 (Eylül - Ekim 2007)

* EK: 1932 Hambur-Altona: Nazilere ve Polise 
karşı militan bir mücadele - KPD’ye ait 1932 ta-
rihli „Rote Fahne“ (Kızıl Bayrak) den üç orginal 
makale.

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

Rot Front sayı 21: Dialektik materializme karşı yö-
nelen revizyonist saldirıları geri püskürtelim.  

* Stalinin „Dialektik ve Tarihsel Materyalizim üzerine“ eseri-
ne karşı yönelen temel saldırılar hakkında * Mao Zedung’un 
diyalektik materyalizm üzerine komünist görüşlerini, ilkere 
dayanarak  modern revizyonizme karşı savunalım

(Bu sayi almanca olarak  ilişki adresinden temin edilebilir.)



Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 
güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 
yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:    Ocak – Mart 2009

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Bülten  01/09

„Her emperyalist ordu da olduğu gibi, Federal 
Ordu (Bundeswehr) da kendi nüfusu içinde bel-
li bir dayanağa ve desteğe muhtaçtır. Burjuva 
medyasının da desteğini alarak, Alman emper-
yalizmi ve militaristleri, devasa bir propaganda 
mekanizmasını harekete geçirerek, adım adım 
yürütülen askeri olarak etkinlik alanlarını geniş-
letme hedeflerini dinamik etkin olarak hazırlama 
ve uygulamayı ve Almanyadaki nüfusu, önemli 
bir direnişle karşılaşmaksızın, değişik bayrakla-
rın altında hayata geçirilen giderek daha açık 
ve kapsamlı savaşlara hazırlamayı başardılar. 
Bunun ötesinde, Alman emperyalistleri, başka-
larını özellikle de ABD emperyalistlerini hedef 
göstererek, kendilerini ‘barış seven’ ve ‘insancıl’ 
olarak lanse ederek, kendi savaş hareketlerini ve 
caniliklerini hasır altı etmeyi başardılar. 

Bu nedenlerden dolayı, Ağustos 2008’de Hano-
ver de, Bundeswehr’in 1. Topçu birliğine karşı 
yürütülen „sommerbiwak“ adın altında düzen-
len eylemler gibi doğrudan Bundeswehr’e ve 
onun savaş hareketlerine ve giderek militarist-
leşmesine karşı yürütülen aksiyonlar çok büyük 
bir öneme sahiptir. Ne yazık ki bu tür eylemler 
ilerici ve demokratik hareket tarafından genelin-
de küçümsenmektedir. Bahsettiğimiz eylemde, 
toplumun ve tüm sosyal yaşamın giderek mili-
taristleşmesi, Federal ordunun ‘iç düşmana’ karşı 
bir çok defa planlanan ve uygulanan eylemleri 
ve de diğer ülkelerde, ‘hümanist’ kisvesi altında 
yürütülen Federal Ordunun askeri eylemleri tek-
rar tekrar teşhir edildi...“ 

„Hümanist yardım“ ve açık 
savaş propagandası

„Alman emperyalizmi, özellikle de 1990 da 
DDR’in ilhakından sonra, kendi savaş eylemleri-
ni ve işgallerini daha kolay hazırlamayı, hayata 
geçirmeyi ve genişletmeyi başarabildi.

Alman emperyalistlerin, ilkin ‘insani yardımlaş-
ma’ yada ‘nazi faşizminden çıkarttığımız dersler’ 
bahanesi ileri sürerek kendi savaş eylemlerini 
haklı çıkartmayı adım adım başardılar. Örneğin 
1999’daki Yugoslavya savaşında olduğu gibi. 
‘İnsanı yardım gerekçesi’ bugünlerde o kadar 
büyük bir rol oynamasa dahi, bu gerekçe hala 
kullanılmaktadır. Ama ileri sürülen diğer ‘gerek-
çeler’ giderek daha büyük rol oynamaktadır bu-
günkü propagandada.

Güya Federal Ordu, işgal edilen ülkelerde, tek-
nik destek veren bir kurum gibi, yapısal kalkın-
mayla ilgilenen, su arındırma, kanalisazyon gibi 
görevleri yerine getirmekle meşgulmuş. İddia 
bu. Okullar inşa ederek ve öğretmenler eğitirek, 
Alman emperyalizmi aynı zamanda kendisini, 
batılı kültürün taşıyıcısı olarak göstermektedir. 
Örneğin Kongo’daki harekatta, Bundeswehr’in, 
‘uygar demokrasinin’ inşasına yardım için ve se-
çimlerin kontrolü için orda olduğu iddia edildi... 
Bu bağlamda, Bundeswehr’in işgal ettiği yerler-
de, polis ve diğer idari kurumların yeniden inşa-
sında aktif rol olması, örneğin Afganistan’da ol-
duğu gibi, büyük bir önem taşımaktadır...

Hangi bahaneyle olursa olsun, açık savaş propa-
gandası ve ‘düşman güçlerini imhasına’ yönelik 

Ocak’ta yayınlanan bildirinin konusu şuydu:
Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı 
yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

Alman militarizmine karşı vurdum duymazlığa hayır!
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doğrudan savaş harekatları, bugünkü noktada 
çok ender rastlanan bir seçenek yada nerdey-
se hiç rastlanmayan bir gündem maddesidir. 
Afganistan’daki savaş hareketinde olduğu gibi, 
elbette ki bu yönde ileri çıkmalar bugünde mev-
cuttur. ... Pratikte KSK-Birlikleri (sayıları yüzleri 
geçen özel güçlerden oluşan) Afganistan’da se-
nelerden beri ‘düşmanın imhası’ amacıyla savaş 
yürütmektedirler...

Tüm bu propaganda numaraları ve 
Bundeswehr’nin değişik fonksiyonları, Alman 
militarizminin küçümsenmesine neden olmakta-
dır.“

Küçümseme ve emperyalist 
yanlısı propaganda

„Fakat mesele sadece Alman emperyalizminin 
Bundeswehr propagandasından ibaret değil-
dir. Bu bağlamda önemli bir rol oynayan başka 
bir faktörde, SPD, Grüne ve PDS/Linkspartei gibi 
burjuva partileri ve onların güdümünde sendika 
ağalarının uyguladığı yumuşatma ve sulandırma 
politikalarıdır. Onlar, emperyalist savaşları haklı 
gösterme politikalarıyla, senelerden beri bir dizi 
savaş karşıtı insanın kafalarını bulandırdılar ve 
Alman emperyalizmine hoşgörüyle bakılmasına 
gayret gösterdiler. ...“

Yanlış pozisyonlar
Ancak sahte marxistlerin yaygınlaştırdıkları yan-
lış pozisyonlar da anti militarist hareketi içinden 
zayıflatmaktadır... 

Örneğin, Bundeswehr hala bir çokları tarafın-
dan ‘küçük bela’ yada ‘ABD emperyalistlerinin 
güdümünde’ olarak gösterilmektedir. Hareketin 
içinde mevcut olan en radikal pozisyonlar bile, 
Bundeswehr’i, ‘EU-Emperyalizmin’ bir parçası 
yada önde gelen bir parçası olarak görmekle ye-
tinmektedir...

Kim sadece ‘EU-Emperyalizminden’ bahsediyor-
sa o, Avrupa Birliğinin içinde de, Almanya, Fran-
sa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerle emperyalist bir 
rekabetin olduğunu, ve Alman emperyalizminin 

kendi başına bir savaş kaynağı ve savaş kışkırtıcı-
sı olduğunun, onun bağımsız bir emperyalist güç 
olduğunu inkar etmektedir. Bu pozisyon, Alman 
emperyalizminin ve onun Federal Orsudusunun, 
Almanya’da baş düşman olduğunu gözardı et-
mektedir.“ 

Toplumun militaristleşmesi
„ ... Savaş yürütebilmenin bir önkoşulu da, ülke 
içinde sessizliktir. Burjuva medyasındaki haberler, 
kamuoyu önünde düzenlenen askeri yeminlerle, 
‘ana vatan için şehit olan askerler’ için yapılması 
planlanan anıt hakkında yapılan kamuoyu önün-
deki tartışmalarla bu amaca ulaşılmak istenmek-
tedir. ...

Hiçte küçümsenmemesi gereken bir başka faktör 
ise, ‘diğer ülkelerde görev’ yaparak savaş harekat-
larına katılan ve ardından ‘geri’ dönen askerlerin 
beyinlerinin koşullandırıldığı gerçeğidir. Kosova, 
Makedonya, Afganistan ya da Kongo’daki savaş 
harekatlarından edindikleri kendi tecrübeleri ile, 
bu askerler sömürgeci bir işgalcinin nasıl davran-
ması gerektiğini bilmektedirler ve bu tecrübele-
rini toplumun militaristleştirilmesi yönünde kul-
lanmaktadırlar...

Dışa karşı savaş harekatlarına paralel olarak, Fe-
deral Ordunun içe yönelik faaliyetleri kuvvet-
lendirildi. ... Haziran 2007 ‘de Rostock’taki G8-
zirvesine karşı protestoları esnasında harekete 
geçirilen, 2000 Bundeswehr askeri, alanı kontrol 
altına almak için Tornado uçakları, Marina botla-
rının ve de panzerlerin kullanımı buna örnek ola-
rak verilebilir. ...“

Alman militarizmine karşı mücadele
Karşı bir kamuoyu yaratmak ve Bundeswehr’in 
canilikleri ve uygulamalarını teşhir etmek her ne 
kadar zorunlu olsa da, şu husus dikkate alınmak 
zorundadır:

Kamuoyunca bilinen açık gerçeklere dayanarak 
yürütülen bir ‘teşhir’, gerçek bir teşhir olmaktan 
çıkmaktadır, zira Bundeswehr’in zaten bizzat 
kendisi bu tür sayı ve olgularla oynamaktadır. Bu 
şekilde bir mobilize etmek mümkün değildir... 
Görevimiz, anti militarist eylemlerle koordine-
li bir şekilde yürütülmek zorunda olan, Alman 
militarizmini gerçekten teşhir etmektir. NATO-
Güvenlik konferansına karşı yürütülen protesto 
eylemlerinde de, ana saldırı Alman emperyaliz-
mine ve onun savaş harekatlarına karşı yönlen-
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dirilmek zorundadır ki, şu ana yön iyice bilinçlere 
çıksın: Esas düşman kendi ülkendedir. ...

Anti militarist hareket içindeki komünist güçler, 
Bundeswehr’e karşı mücadelenin, Alman em-
peryalizmine ve onun devletine karşı yürütülen 
mücadelenin bir parçası olduğunu açıklamak ve 
gerekçelendirmek zorundadırlar. Marks için bu 

oldukça açıktı: Ordusu da dahil olmak üzere, ka-
pitalist devlet parçalanmak zorundadır!“

Bildiri 2 A3 sayfasından oluşmaktadır ve şu eki 
içermektedir: 

Alman emperyalizmi, militarizmi ve rövanşizmi 
(Tartışma için Tezler)

Şubat-Mart bildirisinin başlığı şöyledir:

Yunanistan’da Alman emperyalizmi

Yunanistan’daki militan gençlerin ve birçok emek-
çilerin dikkate değer mücadeleleri, özellikle de 
6. Aralık 2008’da, Atinada 15 yaşındaki Alexis 
Grigoropoulos’un polis tarafından katledilmesin-
den sonra, alevlenen mücadeleler, dünyanın bir-
çok ülkesinde olduğu gibi Almanyada’ki devrimci 
güçleri arasında sevinçle karşılandı. ...

Yunanistan’da mücadele yürüten yoldaşlarla da-
yanışmamız özel bir noktayı içermektedir: ‘kendi’ 
emperyalist gücün, Alman emperyalizmin yuna-
nistanın tarihinde ve bugünkü dönemde oynadı-
ğı rol hakkında bilgilendirmek.“

İlkin şunlar tespit edilmektedir: „Yunanistan bugün 
kapitalist bir ülkedir. O bir taraftan komşu ülkeleri-
ne doğru bir açılma (Makedonya, Kıbrıs) politikası 
güderken, diğer taraftan da, büyük emperyalist 
güçlere büyük oranda bağımlı bir durumdadır. 
ABD emperyalizmi Yunanistan’da hala, askeri üst-
leri ve ordu birlikleri bulunmaktadır. Ama onun 
hasımları avrupadaki büyük emperyalist güçler, 
özellikle de Alman emperyalizmi Yunanistanda 
giderek etki alanlarını genişletmeye çalışmakta-
dır. ...“

Alman emperyalistlerinin dünyadaki diğer büyük 
emperyalist güçlerlere özellikle başta ABD em-
peryalistlerine karşı sürdürdüğü rekabet müca-
delesinde, Yunanistan’da da giderek nüfus kazan-
maktadır.“

Bildiri şunları vurgulamaktadır: „Alman emperya-
lizmi, Nazi-faşizmi ile mevcut kopmayan gelene-
ği hasır altı etmek için kılıktan kılığı girmektedir. 
Görevimiz bu manevrayı boşa çıkartmaktır. ... Al-
man emperyalizmi, sürdürdüğü ustaca ittifak ve 
kamuflaj etme politikasıyla, kendilerini devrimci 
gören Almanyadaki büyük bir sol kesimi şu yön-
de etkilemeyi başardı. Bir çok insan onları teşhir 
etme yerine ‘Globalleşme’ ya da ‘EU-Emperyalizmi’ 

şeklindeki kavramları eleştirisiz bir şekilde dev-
ralmaktadır ve böylelikle Alman emperyalizmi-
nin tarihi ve geleneği bir kenara atmaktadırlar. 
Bu anlayışlara karşı da, aşağıdaki açıklamalar ile 
pozisyonumuzu sergileyeceğiz. Ki, proleter en-
ternasyonalisti dayanışma, kendi emperyalizmini, 
Alman emperyalizmini hedef almayı zorunlu kıl-
maktadır. 

Alman emperyalizminin 
Yunanistan’daki etkinliği hakkında

„ ... Almanya 20. yüzyılın başlarından itibaren, Yu-
nanistan mamüllerinin pazarlandığı önemli pa-
zarlardan biridir. ...

1945’de askeri olarak yenilgisinden sonra Alman-
yadaki finans sermayesine ait egemenler, 60’lı yıl-
larından itibaren Yunanistanda’da ekonomik alan-
da en önde gelen güçlerden biri haline gelmişti 
ve hatta bazı sektörlerde liderliği dahi ele geçire-
bildiler. ...“

Şu örnekler ileri sürülmektedir: Almanya gerek 
ihraç gerekse de ihracat alanında Yunanistanın 
en önemli partneri durumundadır. Atinadaki 
Metro’nun yapımında olduğu gibi, büyük proje-
ler, Alman sermayesinin liderliği altında gerçek-
leştirilmektedir. Sermaye ihracı: ABD’nin yanısıra 
Almanya, Yunanistan’da yatırım yapan önde gelen 
ülekelerin arasındadır. 

Devamla bildiride şunlar tespit edilmektedir: „... 
Alman emperyalizminin Yunanista’daki rolünü, 
son dönemlerde Alman tekelci sermayesine kar-
şı yürütülen mücadeleler ele alındığında daha iyi 
anlaşılmaktadır.“ Bildiride verilen örnekler özet 
olarak şunlardı:

Yarısı devlete ait olan Public Power Cooperation 
(DIE)’nin Alman enerji tekeli RWE tarafından dev-
ralınmasına karşı Mart 2006’da RWE’ye karşı grev. 
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Thessaloniki’de fabrika kapanmasına ve kitlesel 
çıkışlara karşı Ağustos 2008’de Siemens’e karşı 
grev. Yunasitandaki en büyük telekomünikas-
yon sunucusu Helenic Telecom (OTE)’ya Alman 
Telekom’un ortak olma planlarına karşı Mart 
2008’de grev.

Siyasi etkinliği
„... Siyasi etkinliklerini genişletirken de Alman 
emperyalistleri ‘ikili taktiğini’ uygulamaktadırlar. 
1967 ile 1974 arasıda bir taraftan caniyane askeri 
diktatörlüğü silahla ve diğer şeylerle yoğun ola-
rak desteklemektedirler. Diğer taraftanda, muh-
temel bir ‘iktidar’ değişikliğinde, Yunanistan’da 
almanyanın etkinliğini daha kuvvetlendirmek 
amacıyla Almanyada meydana gelen mülteci 
toplumu arasında, ‘demokratik bir Yunanistan’ın 
taraftarı olarak kendilerini lanse ederekteydiler...“

Askeri etkinliği
„ABD emperyalizmi, o zamana değin egemen 
olan iniliz emperyalizminin egemenliğini 40’lı 
yıllarında devralmıştı. ...

Ancak alman emperyalizmin askeri etkinli asla 
küçümsenmemelidir. Bu kendisini bir taraftan 
uygulanan tatbikatlarda göstermektedir. Alman 
emperyalizmi 60’lı yıllardan bu yana, NATO tatbi-
katlarınada Federal Ordu birlikleri ile yer almakta-
dırlar. 70’li yıllarından beri Federal Ordu birlikleri, 
Yunanistan’da tatbikat yapmaktadırlar. 1971’den 
buyana, Bundeswehr, Kreata’da roket atma ala-
nı bulunmaktadır, ve Yunan askeri havalanlarına 
iniş yapma hakkı bulunmaktadır. Yunan subay-
ları, Bundeswehr’in yönetmenler akademesinde 
eğitilmektedirler, her kademeden Yunan askeri, 
Bundeswehr’in okullarında eğitim görmektedir-
ler. Burda sözkonusu olan şey, tarhisel bir gelene-
ğin devamıdır. 1936’dan itibaren Yunanaistan’daki 
askeri diktatörlüğün başında bulunan General 
Metaxas, nazi faşizminin bir hayranıydı ve Prusya 
savaş akademesinin mezunuydu.

NATO ve EU çerçevesinden bağımsız olarak, al-
man emperyalizmi, Yunanistandaki askeri etkinli-
ğini senelerden beri giderek artırmakatadır. Özel-

likle de Yunan ordusunu, alman savaş araçlarıyla 
donatarak. ...“

Bildiri sonuç olarak şunları vurgulamaktadır: „Şu 
bir olgudur: Alman emperyalizmi, hırçın bir bü-
yük güç olarak Yunanistan’da ekonomik, siyasi ve 
askeri alanda yoğun bir egemenlik uygulamakta, 
bu etki alanını diğer emperyalist büyük güçlere 
karşı rekabet içinde giderek kuvvetlendirmekte-
dir. Şu da bir olgudur ki, Yunanistan’da sömürüye 
ve baskıya karşı kayda değer mücadeleri doğru-
dan alman finanz sermayesinine karşı (Siemens, 
Telekom, RWE) yönelmektedir. Bu yüzden bu 
mücadeleri aktiv ve doğrudan destekleme özel 
görevi üzerimize düşmektedir. 

Bu bağlamda, Yunanistan’ın naziler tarafından 
işgalinden bugüne kadar gelen, alman emper-
yalizminin kopmayan geleneğini teşhir etmek 
vazgeçilmez bir görevdir. Üstelik alman devleti, 
Yunanistanda gerçekleşen nazi katliamları ve 
nazi soykırımının kurbanlarına herhangi bir taz-
minat vermeyi reddetmektedir. Bu haklı talepeler 
desteklenmeksizin, almanyada demokratik çer-
çevede gerçek bir dayanışmadan söz edilemez. 
Gönüllü, bilinçli ve devrimci bir ortak mücadele, 
güveni şart koşmaktadır. Şayet Almanya’daki işçi 
sınıfının Alman emperyalist egemen sınıflarının 
caniliklerine bizzat eylemlerle karşı durduklarını 
görmezler ve hissetmezlerse, Yunanistandaki iş-
çiler nasıl güven oluşturabilirler ki?

Ana mesele şudur: Esas olarak ‘kendi’ 
emperyalistlerinin, Almanyada Alman emperya-
listerinin caniliklerine karşı mücadele olmaksı-
zın, alman emperyalizmi tarafından sömürülen 
ve baskı altında tutulan ülekerdeki işçiler ile, 
Yunanistan’daki devrimci mücadeleler arasında 
proleter enternasyonalist bir ittifak olanaksızdır. 
Tıpkı Marx ve Engels’e ait ‘Komünist Parti Mani-
festosu’ da ortaya konan komünist ilkeye uygun 
olarak, ‘Bütük ülkelerin Proleterleri birleşin!’“

Alman emperyalizmine, militarizmine 
ve rövanşizmine ölüm!

Bildiri dört A3 sayfasından ibarettir ve ayreten şu 
özel konulara yer vermektedir:

* Alexis Grigoropoulos’un Aralık 2008 polis tara-
fından öldürülmesinden sonra gelişen mücade-
leler * 17 Kasım 1973 üzerine * 1941-1949 arasın-
da Yunanistan (Ek)

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



Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist 
güçlerinin bilgisine

„Gegen die Strömung“ -  Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için 
yayınorganı’na ait  yayınlarından parça ve özetler:    Ocak – Mart 2010

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Bildirinin girişinde şunlar belirtilmektedir.

“Nazilerin Dresden in bombalanması ile ilgili ile-
ri sürdüğü gerekçelerle içerik olarak ilgilenmek-
ten korkmak bir tesadüf değildir. 

Dresden’deki Nazi gösterisini engellemek için 
yürütülen hazırlık çalışmalarında, aktivistler ara-
sında uzun zamandan beri mevcut olan çeliş-
kiler iyice gün ışığına çıktı. Eylemleri hazırla-
yan güçlerin bir bölümü, Nazilere karşı hareke-
tin mümkün mertebe geniş çaplı olarak yürü-
tülmesinin gerekliliği doğal olarak, “etabile” ol-
muş burjuva partileri ile Naziler arasındaki özel-
likle de Dresden konusunda  “içerik olarak mev-
cut olan” uyumluluğu bir kenara atmayı hak-
lı çıkartmadığını doğru olarak vurgulamaktadır-
lar. Şubat da Dresden’deki Nazi gösterisine kar-
şı protestoya haklı olarak katılacak başka poli-
tik gruplar ise, güya “geniş yelpazeli” bir hare-
ketin çıkarları açısından, Dresden’in bombalan-
ması bağlantısında yürütülen Nazi kışkırtması 
ve Nazi ideolojisi ile ilgilenmeyi kategorik ola-
rak reddetmektedirler. Bu bir tesadüf değildir!!! 
Zira özellikle de bu noktada, Nazi demagojile-
ri ile resmi Alman kamuoyunun gerekçelendir-
meleri büyük oranda kesişmektedir:  Dresden 
ve Nazi-Almanyasının diğer büyük şehirlerinin 2. 
Dünya savaşında bombalanması, güya hiçbir şe-
kilde haklı gösterilemez ve bu yüzden de bir sa-
vaş suçuymuş.

Bu sorunu içerik olarak açıklığa kavuşturmanın 
gerekleri - ki bu bizce vazgeçilmezdir – Şubat da 
Nazilerin Dresden’de gösterisine karşı protesto-
lara katılacak olan siyasi grupların belli bir kesi-

mini de eleştirinin hedefine koymaya zorlamak-
tadır.

Oldukça karışık bir durumla karşı karşıyayız: Bir 
taraftan, caddelerde Nazilere karşı azimle mü-
cadeleye hazır tüm güçleri ortak bir eylem de 
bir araya getirmek zorundayken, diğer taraftan 
daha önemli bir görevle, Nazi egemenliğine kar-
şı savaşın neden zorunlu ve kaçınılmaz olduğu 
hakkında tüm şüpheleri bertaraf etmek görevi 
ile karşı karşıyayız.”

Bildiri ilkin etabile olmuş Berlin’deki partilerinin, 
göstermelik olarak Nazi gösterisine karşı çıkma-
larını teşhir ettikten sonra şöyle devam etmek-
tedir:

Aktüel olarak sahte sol partisi “Die Linke” (PDL) 
Dresden’in Müttefik güçleri tarafından bomba-
lanmasını ya tamamen hasıraltı etmekte, ya da 
en azından büyük oranda gündem dışına itmek-
tedir. Böylelikle PDL bu konuda da çok bariz bir 
şekilde SED’nin geleneğine sadık kaldığını gös-
termektedir. 

 DDR’ın varlığı döneminde – daha 50’li yılların 
başlarında – SED kendi nüfusuna yaltaklık yap-
maya başladı, bu bağlamda büyük şehirlerin 
bombalanmasını savaş suçu olarak tanımlan-
maya başladı. 14 Şubat 1955 tarihli “Sachsisc-
hen Zeitung”un (“Saksonya Gazetesi”) şu ma-
kalesi ne yazık ki o dönem için oldukça tipiktir: 
Bu makalede, Dresden’in “Gözü dönük Anglo-
Amerikalı hava korsanların vahşi bir kitlesel kat-
liamına” maruz kaldığı söylenmektedir. Devamla 
şunlar tespit edilmektedir: “Dresden, savaş mil-
yonerlerinin daha fazla kar çıkarları uğruna kat-

„Gegen die Strömung“ un Ocak 2010 da yayınlanan 4 sayfalık bildirisinin ana konusu, 13 Şubat da 
Dresden’de planlanan Nazi eylemiydi:

 Dresden’deki Nazi gösterisini engelleyelim!

“Savaş caniliği Dresden” şeklindeki Nazi ideolojisini geri püskürtelim!

Bülten  01/10
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İlan: Georgi Dimitroff Kitapevi
Burda, bilimsel komünizm klasikleri ve anti-
emperyalist, anti-faşist mücadele ilgili lite-
ratür bulunmaktadır.
Açılış saatleri:  Cumartesi 10:00 - 13:00, 
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt

ledilmek isteniyordu (…).  Amerikan mali mana-
gerleri, kültürümüzü alt ederek ve bizi o oran-
da demokratize etmek istemekteydirler ki, halkı-
mız, Chicago’da üretilen Oscar Mayer markalı bir 
kutu yağ uğruna kendi şerefini sokağa atmasına 
zorlanmak isteniyordu.”

Bu veya buna benzer formülasyonlar kuşkusuz 
“Völkischen Beobachter”de  (Nazilerin çıkar-
dığı bir gazete –çn) ya da bugünkü “Deutsche 
Nationalzeitung”da  (Bugünkü Nazilerin çıkart-
tığı bir gazete –çn) bulmak mümkündür! Görül-
düğü üzere, bu pozisyonlar giderek iğrençleş-
mektedir ve yanlış olarak görmemize rağmen, 
bu bağlamda Nazi propagandası ile, SED ve 
onun devamı PDL ve diğer sahte komünistler-
den D”K”P gibilerinin popülist yardakçılık poli-
tikaları arasında manevi bir bağlantı kurmak he-
men akıllara gelmektedir.

Bildirinin “Sözümona ‘Antideutsche’ karşı yü-
rütülen bugünkü saldırılar, ‘yurtsuz çıraklar’a 
karşı yürütülen kışkırtmanın geleneğinde da-
yanmaktadır” başlıklı bölümünde, Almanya’da 
moda haline gelen “Antideutschen” (“Alman 
karşıtları” –çn)  kavramı hakkında şunlar vurgu-
lanmaktadır:

“Kim ‘Antideutsch’ sıfatına uygun göründüy-
se o mutlaka PDL, D”K”P ve onun organı “junge 
Welt”e karşı durmaya cüret etmiştir.

Bu tutum, birinci dünya savaşı esnasında ve son-
rasında, “yurtsuz çıraklar” kavramının yaygın ol-
duğu dönemdeki Kautsky, Noskes ve Zörbiebels 
güdümündeki sosyal demokratların geleneğine 
dayanmaktadır.  Bugünkü SPD’inin reel ve muh-
temel ittifak müttefiki olan (İsimlerini de hiç de 
utanmadan “Die Linke” (“Solcular” –çn) olarak 
tanımlayan) bu partinin tek-tek hatalarını, yanlış 
çizgisini, yanlış varsayımlarını ve buna dayanan 
yanlış gerekçelerini eleştirmeye cesaret eden 
herkes hemen “Alman halkının düşmanı” olarak 
lanse edilmekte ve “anti-Deutsche” olarak dam-
galanmaktadır.

Tüm bunla elbette bir tesadüf değildir. Bu kav-
ram popülerdik, çünkü böylelikle toplumda 

mevcut olan temel akıma böylelikle boyun eğil-
mektedir: O da şüphesiz alman milliyetçiliğidir. 
Bu bağlamda büyük oranda aynı güçlerin, anti-
semitik ve milliyetçi bir şekilde, “Alman işlet-
melerini”  Amerikan “çekirgelere” karşı savuna-
maya çağrıları bir sürpriz değildir. Aynı şekilde, 
güya alman “aile babalarının, işyerlerini ellerin-
den alan”, “yabancı işçilere” karşı milliyetçi-rasist 
bu ve benzeri kışkırtmaların yapılması bir skan-
dal olarak görülmemekte, tam tersine bu tür kış-
kırtmalar kabul edilmektedir.

Büyük şehirlerin altyapısını bombala-
mak neden zorunlu idi?

Kim ikinci dünya savaşının tarihini kabaca da 
olsa incelerse, o hava savaşının cephe gerisinde-
ki özel rolünü kolaylıkla görecektir.  Somut ola-
rak, Anti-Hitler koalisyonuna ait müttefik aske-
ri birlikleri ilerleyebilmeleri için, bombardıman-
ları Nazi faşizminin cephe gerisindeki askeri ve 
endüstrisel hedeflerle sınırlı tutmamak büyük 
bir önem taşımaktaydı. Müttefik ordularının iler-
lemesini kolaylaştırabilmek için, bilakis tüm yö-
netmenliğin, savaş gereçlerinin organizesinin ve 
sivil altyapının mümkün mertebe büyük oran-
da parçalanması da büyük derecede öneme sa-
hipti. Bu salt Dresden’in bombalanması sorunu 
aşan bir konudur, burada sorun,  müttefikler ta-
rafından kabul edilen, tüm Alman büyük şehir-
lerinin sistematik olarak bombardıman edilme-
si pozisyonudur.

Büyük şehirlerin bombardıman edilmesinde sa-
dece Müttefik güçleri sorumlu tutmaya çalış-
mak, basit bir tarih çarpıtıcılığıdır. Birincisi Sos-
yalist SBSC’nin, batılı Müttefik güçlerin hava 
saldırılarını desteklediği ve bu saldırıları, ken-
di savaşının akıbetini olum bir şekilde etkileyi-
ci olarak değerlendirdiği bir olgudur ve belge-
lerle kanıtlanabilir. İkincisi, SED ve onun deva-
mı olan PDL tarafından yıllardan beri etkilenen 
taraftarlar ve üyelerinin kafasında yanlış bir var-
sayım egemendir, güya bombardıman yapan-
lar sadece batılı Müttefik güçleymiş, ama Sov-
yetlerbirliği bu savaş metoduna başvurmamış! 
Şu bir olgudur:  Bir dizi teknik nedenlerden do-
layı batı Almanya öncelikle Batılı Müttefikler ta-
rafından bombalanmıştır. Buna rağmen, hiçbir 
dürüst bir insan şunu da inkâr edemez ki, Nazi-
Almanyasının başkenti Berlin sadece askeri ve 
endüstrisel hedeflerle sınırlı kalmaksızın, Sov-
yet hava kuvvetleri tarafından sistematik olarak 
bombardıman edilmiştir. Yönetimin merkezle-
ri ve şehrin altyapısı bilakis bombardımanların 
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ana hedefleri arasındaydı ki, böylelikle Kızıl Or-
dunun ilerlemesi kolaylaştırıldı.”

Bunun haricinde bildiri şu başlıklı özel bir bölü-
mü kapsamaktadır: “Dresden’in bombardıman 
edilmesini haklı çıkaran ikna edici sebepler”.  Bu 
bölümde güya Dresden’in bombardıman edil-
mesinin haksızlık olduğunu savunmaya çalışan 
yalanlar kulesi, olguları kapsayan gerekçelen-
dirmeler ile tamamen geri püskürtülmektedir. 
(Daha geniş bilgi için 01/2005 tarihinde yayınla-
nan bültene bakınız.) Bu bölümde şunlar vurgu-
lanmaktadır:

“Dresden konusunda doğru tutum, kendini mi-
litarist uzmanı olarak gören ve hangi alanda ne 
kadar oranda bombalamaların gerekli olduğu-
nu tartışan kişilerin akademik tartışması ile elde 
edilemez.

Daha yakından bakıldığında bu mesele aslın-
da bir Dresden sorunu da değildir. Burjuva par-
tilerinin bu bağlamda elde etme istedikleri şey, 
Nazilerin savaşı inatla sürdürme çabalarını aslın-
da bir “savunma” eylemi olarak haklı çıkartmaya 
çalışma, Anti-Hitler Müttefik devletlerini karala-
ma ve Nazifaşizmini adım-adım aklamaktır ki bu 

adımlar giderek büyümektedir.

Bu bağlamda, doğru anti-nazist gerekçelerin ta-
rih çarpıtıcılarının tüm çabalarına rağmen kabul 
ettirebilmesi için, sorunu açıklığa kavuşturmak 
için çaba sarf etmek, belge ve olguları yaymak-
da önde yürümek, tüm komünist güçlerin zo-
runlu bir görevidir.”

Bildiri ayrıca şu konuları içermektedir:

•	 Sürgün tehlikesiyle karşı-karşıya ka-
lan Yahudiler için Dresden’in bombar-
dıman edilmesi hayatlarını kurtarmak 
için bir şanstı.

•	 SED/PDL’in Dresden’in bombardıman 
edilmesi konusundaki tutumu: Alman 
şovenizmi!

•	 Batılı müttefik güçleri tarafından bü-
yük şehirlerin bombardıman edilme-
si eylemi sosyalist Sovyetlerbirliğinin 
tastiği altında yapıldı.

•	 Devlet antifaşistleri evlerini arayarak, 
malzemelere el koyarak ve yasaklar çı-
kartarak, Dresden’deki Nazilerin gös-
terilerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bundan 100 sene önce, 8 Mart kadınların enternasyonal 
mücadele günü olarak kabul edildi!

İran’daki mücadeleci kadın hareketini destekleyelim!

„Die Linke“ partisi de dahil olmak üzere 
Berlin’deki tüm siyasi partiler  ve resmi devlet or-
ganları tarafından bu seneki 8 Mart vesilesiyle 
bu sene de ikiyüzlü beyanlar yayınlandı.  Sendi-
kayönetimleri  de, „rotayı takip edelim, eşit hak-
lar“ şeklindeki  parolalarıy, ki sadece kadınların 
ekonomik eşitliliğini talep eden istekler ileri sü-
rerek aynı koroya katıldılar.  

Devlete karşı mücadele yürüten sol güçler, mer-
kezi göseri ve yürüşleri örgütlemektedirler. On-
ların siyasi açıklamaları, kadınların dünya çapın-
daki baskısına karşı yönelmektedir. Kapitaliz-
min sınırları içnde, kadınların gerçek kurtuluşu 
olanaksızdır, Almanya’da ve dünya çapında ka-
dınların baskı altında tutulmasına karşı müca-
dele daha da güçlendirilmek zorundadır. İşte 

dile getirilen doğru pozisyonlar bu şekildedir.  
Aynı esnada, özelliklede İran’da kadınlara kar-
şı uygulanan baskılar önplana çıkartılara, orda  
mevcut olan büsbütün kadın düşmanı caniane 
rejim damgalandı. Ki bu rejim özelliklede Al-
man emperyalizmi tarafnıdan yoğun bir şekil-
de desteklenmektedir. 

Görüşümüze göre, sömürünün her şekline kar-
şı ve kadınların baskı altına tutulmasına kar-
şı mücadele  ile kapitalizim imha edilmesi uğ-
runa yürütülen mücadele arasındaki bağlantı 
üzerine derinlemesine tartışmak belirleyici bir 
noktadır. Bu bağlamda , bugünkü mücadeler 
için değerli tecrübler çıkartabilmek açısından, 
kadınlara uygulanan baskılara, emperyalizme 
ve kapitalizme karşı yürütülen dünya çapında-

Şubat-Mart bildirisin başlığı şöyleydi:



Drucker, Herausgeber und veratwortlicher Redaktuer: J. Strütt, Osnabrücker.  Str. 26, 10589 Berlin

İlişki imkanları:

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

ki mücadeleleri değerlendirmek hayati öneme 
sahiptir...

İran’daki kadın hareketinin bugünkü durumu ve 
onun 1979’daki “kilit tecrübesi”

“İran’daki gerici rejime ve onun baskı güçlerine 
karşı son aylar ve yıllarda yürütülen mücadelele-
rin başında kadınlar yer almaktadırlar.  Son aylar-
da meydana gelen kitlesel gösterilerde kadınlar 
sadece Haziran 2009 uygulanan göstermelik se-
çimleri protesto etmek için katılmadılar. Katılan 
kadınların ana hedefleri, yıllardan beri süren aşı-
rı baskılar, haklarının ayaklar altına alınması ve 
onurlarının kırılmasına sebep olan sisteme kar-
şı direnişlerini sergilemekti…

Bugünkü mücadeleler içinde ve gerek içte ge-
rekse de sürgündeki devrimci kadınların arasın-
daki tartışmalarda, 1979’daki tecrübeler sürekli 
gündemdedir. O dönemde kitlesel silahlı ayak-
lanma yoluyla Şah rejimi yıkılmıştı, ama bundan 
kısa süre sonra karşı-devrim Humeyni rejimini 
kurmayı başardı.

Şah rejimi döneminde de kadınların büyük bir 
kısmı özel bir baskıya ve ayrımcılığa maruz kalı-
yordu. Gösteride kalan “liberalleşme” kadınların 
durumu için sadece bir maskeydi… Şah rejimi-
nin yıkılmasından önce bir dizi kadınlar, sık-sık 
da silahlı olarak, emperyalizme bağımlı olan Şah 
rejimine karşı mücadele yürüttüler. 1978-79 dö-
neminde, silahlı ayaklanmaya kadınlar yoğun bir 
şekilde katıldılar. 

Devamla bildiri, kadınların Şah rejimine kar-
şı protestolara karşı nasıl katıldıklarını ve daha 
sonra, Humeyni Rejimin kısa süre içinde başla-
yan baskılarına karşı nasıl direndiklerini değişik 
örneklerle ortaya koymaktadır. Buna bir örnek, 8 
Mart 1979’da, Humeyni rejiminin başörtüsü zo-
runluluğuna karşı onbinlerce kadının protesto 
eylemiydi. Devamla şunlar vurgulanmaktadır:

“Devrimci direniş toplam olarak gücüz kaldığın-
dan dolayı, Humeyni rejimi kadınların üzerinde-
ki baskıyı yoğunlaştırabildi.

İki tutum bir araya gelmişti: Bir taraftan kendini 
“sol” olarak gören örgütlerin büyük kemsi,  Hu-
meyni rejimine karşı uzlaşmacı ve hatta destek-
leyici tavır gösterdiler. Diğer taraftan, İran reji-
minin kadınlara yönelik uyguladığı baskıya kar-
şı kadınların sürdürdüğü mücadelenin anla-
mını yanlış değerlendirme.  Haklı mücadeleler 
hemen-hemen hiç desteklenmedi ve hatta pro-
testolar reddedildi. “

Bildirinin sonunda şunlar vurgulanmaktadır:

İran’daki gibi emperyalizme bağımlı ve yarı fe-
odal ülkelerdeki kadınların mücadelelerine kar-
şı beslenen avrupa şövenisti ve alman şövenis-
ti tutumlara karşı mücadele etmek zorundayız... 
Dörtlü bir  variyasonda karşımıza çıkan „Alman 
Kadının“ güya daha  özgür ve  diğer kadınla-
ra nazaran daha  kuvvetli olduğunu iddia eden 
ideolojiye karşı , sömürünün gerçekliği ve ka-
dınların eşitsizliğini simgeleyen „modern“ baskı 
metodları ortaya konmak zorundadır.  Kadınlara 
karşı uygulanan her türlü ayrımcılık, özelliklede 
emekçi kadınlara karşı uygulanan haksız mua-
meleler karşı ve ekonomik, sosyal ve siyasi alan-
da gerçek eşitliğe kavuşmabilmeleri uğrundaki  
mücadele  genişletilerek yürütülmek zorunda-
dır. Komünist güçler , kadınların demokratik ve 
devrimci mücadeleye çekilmesini engelleyen, 
her çeşit gerici ideolojiye , özellikle de komü-
nist güçlerin arasındaki erkek şövenisti tutumla-
ra hemde en küçük  biçimlerine  karşı kararlı mü-
cadele etmek zorundadırlar. .“

Bildiri ayrıca şu konuları içermektedir:

* 8 Mart’ın tarihi ve karekteri üzerine

* „Kadınlar sorununa ... gerekli didkkatleri sarf et-
menin .. zamanı geldi gibi gözüküyor“ - CİSNU’a 
(İranlı Öğrenciler Konfederasonu)  mensup İranlı  
bir kadın yoldaşın kaleme aldığı makaleden par-
çalar. Bu yoldaş, daha Şah rejiminin yıkılmasın-
dan önce,  Şah rejiminin berteraf edilmesinden 
sonra, olası bir gerici egemenliğin  yeniden inşa 
edilebileceği tehlikesini eleştirici bir şekilde in-
celemektedir.
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