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- ÖNSÖZ -

Devrimcilik; sömürü düzenini bütün kurumlarıyla, alışkan-
lık ve yaşam biçimiyle  reddetmek ve yerine  ileri olanı, halkın
geleceğini gözeterek halka ait olanı koymaktır.

Peki düzenden bu kopuş, her zaman istediğimiz kadar
hızlı veya tümden gerçekleşir mi? Maalesef hayır! Ne halkta
ne de devrimcilerde böyle köklü bir değişim ve ilerleme birden
olmaz.

Dayı’nın “iç düşman”, Marks’ın “doğum lekesi” dediği
zaaf ve hatalar hepimizde belli ölçülerde vardır. Kapitalizmin
rahminde büyüdüğümüz için, bunların olması doğaldır. Bazı-
sından sıyrılmamız daha kolay olabildiği gibi, bazı olumsuz
yanlarımız çok daha köklü ve yerleşiktir. Ancak Marks’ın da
söylediği gibi “geçecektir”.

Nasıl? 

Bilgi ve sürekli eğitim ile. 

“Biz, kapitalizm altında büyümüş, kapitalizm tarafın-
dan yoksun bırakılmış ve bozulmaya uğramış; ama kapi-
talizmle mücadelenin çelikleştireceği o erkek ve
kadınlarla sosyalizmi kurmak istiyoruz.” (Lenin)

Bizde de böyle olacak. Biliyoruz ki kötü iyiye, olumsuzluk
olumluya, yanlış doğruya dönüşebilir. Binlerce yıllık tarihte ol-
duğu gibi emek ve mücadele ile üstesinden gelinemeyecek
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zorluk, aşılamayacak engel, değiştirilemeyecek şey yoktur.

Mesele sorunun kaynağını doğru tespit etmek ve devrimci
yöntemlerle çözebilmektir. Yani diyalektik ile anlayıp, mater-
yalizm ile tersine çevirerek çözebilme becerisini gösterebil-
mektir.

Düzenden getirdiğimiz  zaaf, hata ve olumsuzluklarımızın
tümünü bir ağaca benzetecek olursak bu ağacın gövdesi; sö-
mürünün doğasında var olan BENCİLLİK’tir. Diğer zaaflarımız
bu bencillik ve bireycilik ağacının dalları ve yapraklarıdır.

“Tarih gösteriyor ki, eğer insanlar farklı zamanlarda
farklı düşünceler ve isteklerle doluyorlarsa bunun ne-
deni; insanların gereksinimlerini karşılamak için doğayla,
değişik zamanlarda, değişik yollarla savaşmaları ve buna
uygun olarak da iktisadi ilişkilerin farklı biçimlere bürün-
mesidir.

Bir zamanlar insanlar doğayla, ilkel komünizm temeli
üzerinde, kolektif olarak savaşırlardı; o zamanlar onların
mülkiyeti komünist mülkiyetti ve bu yüzden o zamanlar
“benim” ile “senin” arasında hemen hiçbir ayrım gözetil-
miyordu, bilinçleri komünist nitelik taşıyordu. Öyle bir
zaman geldi ki, “benim” ile “senin” arasında ayırım, üre-
tim süreçlerinin içine işledi ve mülkiyet özel, bireyci bir
niteliğe büründü. Bu yüzden de insanın bilinci özel mülki-
yet duygularıyla doldu.” (J. Stalin, Anarşizm mi Sosyalizm
mi?)

Yani düzenin bize öğrettiği, kabul ettirmeye çalıştığı gibi
“bencillik” insanın doğasında değil, sömürünün doğasında
vardır ve özel mülkiyet ile birlikte ortaya çıkmıştır. Elbette
bunun en katmerli, sinsi ve keskin yaşandığı tarihsel süreç,
kapitalizmin üst aşaması olan emperyalizm dönemidir.

Böyle bir dünyada devrimci saflara gelen insanların bu
kuşatmadan etkilenmemesi beklenemez. Sorun bunları nasıl,
hangi yöntemlerle aşacağımızdır.
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Bu broşürün kaleme alınma nedeni tam da budur. Bencil-
lik ve bireycilik kurdunun ortaya çıkışını ve nasıl değiştireceği-
mizi ele alacağız. Saflarımızda ve halkın kültüründe yeniden
kolektivizmi ve toplumsal çıkarı hakim kılacağız. Yeniyi ya-
ratma mücadelemiz, halkın iktidarını aldıktan sonra da süre-
cektir ve uzun soluklu bir iştir.

Bu nedenle devrimin hiçbir sorununu yarına ertelemeden,
bugünden yeni insanı yaratma kavgamızı sürdüreceğiz. Her
birimize bu amansız savaşta görev ve sorumluluklar düşüyor.

Hem devrimciliğimizi hem de örgütü büyütmenin yolu sü-
rekli eğitim ve eleştiri-özeleştiri mekanizmasının işletebilme-
mize bağlıdır.

Unutmayacağız ki savaşımız hem dışarıda düşmana hem
de içte burjuva duygu ve düşüncelere karşıdır. İçimize yöne-
len sızmalara karşı uyanık olmalı, kendimizi denetime açmalı,
yoldaşlarımızın gelişimi ve eğitiminden sorumlu olduğumuz
bilinciyle hareket etmeliyiz.

İçte ve dışta sürdüreceğimiz ideolojik mücadelede her-
kese başarılar diliyoruz. Ve biliyoruz ki iç ve dış düşmanı ye-
necek, mutlaka BİZ KAZANACAĞIZ!
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BİRİNCİ 
BÖLÜM

BENCİLLİĞİN İDEOLOJİK 
KÖKENLERİ



BENCİLLİĞİN İDEOLOJİK KÖKENLERİ

Kapitalizmin doğum lekesini taşıdığımızı söyleriz; ancak onu ta-
nımlamada, kendimizi ve yoldaşlarımızı değiştirmek için attığımız
adımlarda olması gerektiği gibi hareket etmeyiz. 

Neden?

Çünkü doğru düşünmeyi bilmiyoruz. Aileden, okuldan ve çevre-
den getirdiğimiz idealizm beynimizde öyle sinsice kök salmaktadır ki,
aslında aklımızı öylesine çalmış ve öylesine çarpıtmıştır ki olayların
ana halkasını yakalamak, kavramak ve somut durumun somut tahlilini
yapmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir.

Sorunu anlamak, “çaktımcılık” olmuş, sorunu çözmek için emek
vermek yerine tespitçilikle yetinmişizdir. Özünde sorunu sahiplenmi-
yor, odağına kendimizi koymuyoruzdur. Bu nedenle önce taşları yerli
yerine oturtacağız. Yani doğru düşünmeden başlayacağız.

4+3 diye formüle ettiğimiz diyalektik materyalizm, kılavuzumuz
olacak. Sürekli neden sorusunu soracağız ve gidebildiğimiz kadar ilk
nedene kadar gidip anlayacağız. İşte bencilliği de bu temelde ele ala-
cağız.

I- BENCİLLİK (EGOİZM) NE DEMEKTİR?

KENDİNİ NASIL GÖSTERİR?

Dil Derneği Sözlüğü bencilliği söyle tanımlıyor: “İnsanın bütün
eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılı-
ğın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu öne
süren öğreti” (Dil Derneği Sözlüğü, 2.Baskı, Ağustos 2005)

Bencillik, kapitalizmin bilinçli bir politikası olarak yayılan, insanın
doğasında, halkların kültüründe varolduğuna inandırmaya çalıştığı bir
düşüncedir. Halkı sadece kendini düşünen bireyci bananeci birer in-
sana çevirmeyi ve halkların binlerce yılda yarattığı tüm değerleri,
ahlak kurallarını yok etmeyi amaçlar.

Egoizmin temsilcisi Thomas Hobbes’tır. Ona göre birey “ben sev-
gisiyle” yani daima ve öncelikle kendisini düşünerek hareket eder.
Bunun için “insan eylemlerinin amacı bireyin kendi hayatını koruması
ve sürdürülebilmesidir” der.
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Eski Yunan’dan başlayarak idealist felsefeciler, herkesin “kendi
mutluluğunu aramasını” öngörmüş ve ancak o zaman daha fazla re-
faha kavuşacağını iddia etmiştir. Oysa dünya halkları bencilliği hep
kötü bir sıfat olarak düşünmüş ve çetin şartlardan kurtulmanın yolla-
rını birlikte aramıştır.

Bencillik toplumun veya kişinin başka düşünce, duygu ve istekle-
rinin etkisi altında ve bunlarla perdelenerek ortaya çıkar. Bu sebeple,
bencilliğin bir çeşidi biyolojik istek ve arzuları tatmin etmek şekliyle
görülürken, başka çeşitleri daha dolaylı yollar ve görüşlerle kendini
gösterir. Mesela kiminde daha iyi yaşam şartlarına, kiminde makam-
mevki elde etmek için, kiminde kendini kabul ettirebilmek için ayrıca-
lıklı ve öncelikli olma isteği olarak gösterir.

Aslında bunların tümü, düzenin öğrettiği, başka türlü kişinin “de-
ğerli, önemli” olamayacağı düşüncesidir. Örneğin birinin güzel, iyi, ba-
şarılı olabilmesi için mutlaka başkalarının kötü olması gerektiğini
öğretir. Ve sürekli bir kıyaslama ve rekabet hali yaratır. Başkasından
“daha iyi” olabilmenin yolu da yalnızca kendi çıkarını düşünmek, her
koşulda ve herkese karşı “kendini koruma” olarak ortaya çıkar.

Oysa bir kişinin iyi olması için başkasının “kötü, başarısız, bece-
riksiz vb” olması gerekmez. Başarı ya da başarısızlık, değerli olmak
veya olmamak böyle ölçülemez.

Halklar açısından değerin ölçüsü EMEK’tir. Kişi emek verdiği
kadar önemli, değerlidir. Emek vermek de, çevresini en az kendisi
kadar “iyi, başarılı” yapabilmesine bağlıdır. Geçmişten bu yana halk
kahramanlarına baktığımızda; erdemli sayılmanın, unutulmamanın,
kahraman olmanın ortak noktasının çalışkanlıkları ve eğri olanı doğ-
rultmak için, değiştirmek için verdikleri emek olduğunu görürüz.

Düzenin öğrettiği bencillik ise tam tersidir, ne kendini ne çevresini
ne de koşulları değiştirmek, kötü gidişata dur demek için emek ver-
mez. Ve bu öylesine “doğal hatta olması gereken”miş gibi gösteril-
mektedir ki, aksini düşünülemez, “önce kendini düşünmekten daha
doğal ne olabilir ki?” düşüncesini doğurmaktadır. Yani bencillik, dü-
şüncede başlar, davranışta kendini ele verir.

Oysa gerçekte bencillik;

- Aklımızı alır, düşünme yeteneğimizi kaybettirir.
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- Doğru sorular sorup, doğru cevaplar vermemizi engeller.

- İradesizliktir.

- Birlik ruhunu baltalar, BİZ’i öldürür.

- Yalnızlık duygusu yaratır, korkuyu büyütür.

- Kişiyi zayıflatır, kendinden daha “güçlü” gördüğünün karşısında
boyun eğmeye götürür.

- Uzlaşmayı yayar.

- Teslimiyeti meşrulaştırır.

Bencillik Bir İdeolojinin Ürünüdür!

İki sınıf, iki ideoloji yaşamın her anında ve her alanında sürekli
savaşım halindedir. Bu savaş öyle keskindir ki her şey ölüm ve yaşam
üzerine kuruludur. Birinin yaşaması için öbürü ölmek zorundadır.

Birinin varlığı, öbürünün yok olmasına bağlıdır. Yani hayat boşluk
tanımaz. Devrimin bıraktığı her boşluğu düzen doldurur, bu kaçınıl-
mazdır. Bencillik ve bireycilik de bir ideolojinin ürünü olduğuna göre
karşımızda iki yol durmaktadır:

Ya halka ait olanı, insan onuruna yakışır olanı, BİZ’i güçlü kılanı
tercih edeceğiz ya da bencilliği. Evet bencillik, ideolojik bir tercihtir.

Bencilliğin hem kaynağında hem de sonucunda emeksizlik yatar.
Emek vermeyi öğreneceğiz, Elimizi attığımız her işi, her adımımızı
emekle öreceğiz.

Bencillik kabalıktır, kabalık bencilliktir. Nerede bencillik varsa,
orada insan onurunu hiçe sayan kapitalizmin hoyratlığı, değerlerimizi
ayaklar altına alan, onursuzlaştıran sömürü düzeni vardır. İnsanlığın
en soylu damarı devrimcilerdir. Biz onuru, erdemi temsil ediyoruz. Do-
layısıyla düzenin her türlü sızmasına karşı da uyanık olup cüretle vu-
racağız.

Ne kendimizde ne de yoldaşlarımızda, halkımızda izin vermeme-
miz gereken bencilliğin ne olduğunu ve kendini günlük yaşamda nasıl
gösterdiğini 10 adımda maddeleyelim.

1- Bencillik Nedir? 

Bencillik kelime anlamı olarak, insanın tüm tavır ve davranışlarına
kişisel çıkarların yön vermesi demektir. Burjuva ideolojisinin temelidir.
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Sömürüye, rekabete, özel mülkiyete yaslanan kapitalist düzen;
adaletsiz yapısını sürdürebilmek için bencilliği bir ideoloji, bir kültür,
bir yaşam şekli olarak halklara dayatır ve ömrünü böyle uzatmaya ça-
lışır.

Burjuvaziye göre, “Her koyun kendi bacağından asılır”, “Gemisini
kurtaran kaptandır”, “Hiçbir düşünce, uğruna ölmeyi göze alacak
kadar değerli değildir”... vb. 

Düzen kültürünün saflarımızdaki yansıması olan bireyci yaklaşım,
kendini düşünme ve kendini korumaya çalışmadır. Zaaflarımıza rağ-
men savaşın içinde yer almamız, bu gerçekliğin önünde engel değil-
dir. Fakat ne zaman ki, bu zaafları aşamaz hale gelir, onlarla
yaşamayı meşru ve nesnellik olarak görmeye başlarsak, işte o
zaman asıl tehlike de başlar. Savaşın asli unsuru insandır. Fakat bu
insanın, kendini geliştiremezse, savaşı da geliştiremeyeceği açıktır ve
hatta mücadelenin ve gelişimin önünde engel olmaya başlayacağı ke-
sindir.

Düşmanın kaleyi içten vurduğu koşullarda zafere ulaşmak imkan-
sızdır. Küçük burjuva zaaflar olarak nitelediğimiz bu iç düşmanın
maddi zemini ülkemiz koşullarıdır. Bu koşulların içinden gelen insan-
larımız, beraberlerinde eski yaşam tarzının özelliklerini de getirirler.
Bu kişilik tarzı düzene; kültürel-ruhsal şekillenme ve düşünme biçimi
olarak görünmeyen onlarca bağla bağlıdır.

Bir halk hareketi, bir savaş örgütü herkesi savaştırır; ama ideolo-
jik-politik çürümeye izin vermez. Yani hiçbir geri düşünce ya da zaaf,
“Ne yapalım halk işte, biz de bu düzenden geliyoruz, bunların olması
normaldir” şeklindeki düşüncelere asla izin veremeyiz. Aksine, Da-
yı’nın öğrettiği gibi “Hiçbir şeyi normal görmeyeceğiz, uzlaşmaya-
cağız. Eğri duran her şeyi düzelteceğiz; çünkü arkadan gelenler
öndekine göre hiza alır.”

2- İnsan Özünde Bencil Midir? 

İnsan özünde bencil değildir. İnsanı şekillendiren içinde yaşadığı
koşullardır. Yani içinde bulunduğu toplumsal sistemdir. Değer yargı-
ları, yaşam şekli, kültür, hal-hareket ve davranışlar... somut olgular
olup kaynağını toplumsal sistemden alırlar. Bencillik de bir yaşam
şekli olarak, bir davranış şekli olarak, insanda; sömürüye dayalı sınıflı
toplumsal sistemlerin dayattığı bir özelliktir. 
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Doğduğu andan itibaren eşit olmayan koşullarda rekabet içinde
büyüyüp gelişen biri, olanaksızlıklar içinde kendi yaşamını idame etti-
rebilmenin kaygısına düşecektir. Sömürücü kapitalist sistem bu koşul-
ları yaratır. Ancak koşullar böyledir diye, insanı, özünde bencil bir
varlık olarak tanımlayamayız. 

Her toplumsal sistem, üretim ilişkisine uygun olarak insan tipini,
ideolojisini şekillendirir. Koşullar neyse insan odur. Yani insan
özünde bencil değildir. İnsanı bencil yapan sömürüye dayalı sı-
nıflı toplumsal sistemlerdir.

3- Bencillik Kendiliğinden Oluşan Bir Olgu Mudur?

Bencillik kendiliğinden oluşan bir olgu değildir. Günümüzde burju-
vazi, kapitalist sistemin sürekliliğini sağlayabilmek için bencilliği kesin-
tisiz bir şekilde halklara aşılar.

Burjuvazi bunu, sınıf çıkarları gereği yapar. Çünkü kapitalist sis-
tem adaletsizlik üreten bir sistemdir. Bir yanda geniş emekçi kitle-
ler durmaksızın çalışıp sömürülür; diğer yanda çok küçük bir azınlık
hiç çalışmadan devasa servetler biriktirir.

Kapitalist üretimde, üretim toplumsalken, bu üretimin yarattığı
değerlerin paylaşımı yani bölüşüm oldukça bireyseldir. Yani bir
avuç sömürücü, milyarlarca emekçinin emeğiyle zenginleşmektedir.
Burjuva düzenin yok edilmesinin önüne geçebilmek için, bencilliği ezi-
len halklara iradi bir politika olarak sistemli bir şekilde yayar. 

4- Bencillik Hangi Araçlarla Yaygınlaştırılır? 

Sınıflı toplumlarda, eğitim sistemi de hakim sınıfın çıkarlarına
göre şekillendirilir. Kapitalist sistemde eğitim, burjuva çikarlarının ga-
rantisi konumundadır. Okul öncesinden başlayarak yüksek öğrenime
kadar, her düzende okul, çocuklara ve gençliğe bencilliğin öğretildiği
kurumlardır. Sınavlar, sınıf geçme sistemi, derslerin içeriği hep bencil-
liği derinleştirmek üzere şekillendirilmiştir. 

Aile kurumu da bencilliğin öğretildiği kurumlardandır. Çocuğunu
mülkü olarak gören aile, onu hayata hazırlamak adına ona rekabet
etmeyi, yarışmayı, “rakiplerini” geçmeyi öğretmeye başlar. İşsizli-
ğin yaygın olduğu düzende her aile çocuğunun geleceğinden kaygıla-
nır. Bunun sonucu olarak aileler, hayatta kalabilmenin yolu olarak
diğerlerini geride bırakmayı çocuklarına öğütlemektedirler. 
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Bunlar dışında düzenin tüm kurumları bencilliği öğreten araçlar
konumundadır. Televizyon dizileriyle, filmleriyle, haberleriyle, reklam-
larıyla, yarışma programlarıyla ve hatta belgeselleriyle bencillik pro-
pagandası yapılır.

Burjuva sanatı; edebiyatıyla, sinemasıyla, müziğiyle, tiyatrosuyla,
plastik sanatlarıyla... bencillik öğretir, bireyciliği kutsar.

Hakim sınıfın, yani burjuvazinin çıkarlarına göre şekillenen hukuk
sistemi, özel mülkiyeti temel almasıyla bencillik-bireycilik üreten bir
kurum niteliğindedir.

Yine din kurumu da hakim sınıfın elinde, onun çıkarına uygun
olarak insanı ‘birey’ temelli ele alır ve bencillik üretir.

İnternet, sosyal medya denilen sosyal ağlar yaşamların ve kişile-
rin sanal hale getirildiği, insanların yalnızlaştırıldığı, bencilliğin-bireyci-
liğin geliştirildiği platformlardır. Bilgisayar oyunları, çizgi filmler, çocuk
programları çocukların bencilliği öğrendiği araçlar olarak düzen tara-
fından sunulur.

Çok bloklu toplu konutlar, mahallenin yerine konulmak istenen şe-
hirlerden yalıtılmış siteler, apartman daireleri; komşuluk ilişkilerinin
yok olmasına neden olan araçlar olup, insanların yalnızlaşmasına
bunun sonucu olarak da bencilliğin gelişmesine neden olurlar. 

5- Bencilliğin Yaygınlaştırılmasıyla Amaçlanan Nedir?

Burjuvazi bencilliği yaygınlaştırarak halkların mücadelesinin
önüne geçmeye çalışır. Yani bencilliğin körüklenmesi, burjuvazinin
sınıf tavrıdır. Burjuvazi, milyarlarca emekçiyi köleleştirip sömürürken,
milyonlarcasını işsiz bırakırken, milyonlarcasını katlederken, buna
karşı, ezilen halkların yanyana gelmesinin önüne geçmeye çalışır. 

Burjuvazi bencilliği körükleyerek, ezilen halkların sınıf bilincinin
gelişmesini önlemeyi hedefler. 

Bencillik BİZ’in yerine BEN’in konulmasıdır. Halka yönelen yoz-
laştırma saldırısının bir parçasıdır. Ahlaki-kültürel anlamda sakatlanan
halk kitlelerinin arasına suni ayrılıkların sokularak yan yana gelmesi-
nin önüne geçilmesidir. Bencilliğin körüklenmesiyle amaçlanan, küçük
sorunlarla ve birbirleriyle uğraşan halk kesimlerinin, asıl düşmanı yani
burjuvaziyi görememesidir. Sadece kendini düşünmesini sağlamaktır. 

15



6- Bencilliğin Yaygınlaştırılmasının Sonuçları Nelerdir?

Düzen, tüm yozlaştırma saldırılarına rağmen halk değerlerini yok
edememiş, halkı teslim alamamıştır. Ancak kesintisiz saldırıları ile hal-
kın yozlaştırılmasında belli sonuçlar aldığı da bir gerçektir. Bencilliğin
yaygınlaştırılması da bu sonuçlardan biridir. 

Bencilliğin yaygınlaştırılması “bananeci” anlayışın yaşam bulma-
sına neden olmuştur. Halkın yan yana gelerek ortak sorunlar etra-
fında örgütlenmesinin önüne geçebilmektedir.  

Ezilen halklar her yerde ortak sorunlar yaşamaktadır. Sağlık sis-
teminden, eğitim sisteminden, adaletsizlikten, işçi katliamlarından,
uyuşturucudan... bezmişlerdir, yani yaşanan sorunlar ortaktır. Halkın
her kesimi bir şekilde düzenin saldırısına, hak gaspına maruz kalmak-
tadır. Halka sistematik olarak dayatılan ve kanıksatılan bencillik, çı-
karı devrimde olan kesimlerin bir araya gelmesinin önüne geçer.
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışı bu düzenin sahibi olan
burjuvazinin halka dayattığı bencilliğin bir yansımasıdır. 

7- Günlük Yaşamda Bencillik Karşımıza Nasıl Çıkar?

Bencillik; düşünce ve davranışta küçük hesapçılık olarak karşı-
mıza çıkar. Bugün, halkın birbirine selam vermesinin, hal-hatır sorma-
sının bile önüne geçilmek istenmektedir.

Günlük yaşamda halkın dayanışmasının önüne geçen, sınıf çı-
karlarına ters düşen her düşünce, her davranış bencillik olarak tanım-
lanmalıdır. 

Hırsızlık, uyuşturucu, taciz-tecavüz, çeteleşme vb. düzenin diğer
yozlaştırma araçları, halkta güvensizliğin yayılmasına neden olmuş-
tur. Düzen, emekçi halkın düşünce ve davranışlarını sakatlayarak
küçük hesap yapan, komşusuna bile güvenmeyen, günü kurtarmaya
çalışan bir halk yaratmak ister. Bunda belli oranda sonuçlar da almış-
tır. 

Rekabet, her şeyin odağına gelip oturmuştur. Sanki onun “iyi” ol-
ması için, başka her şeyin ve herkesin “kötü” olması gerekir. Bu
duygu ve düşünce, yıllar boyunca ince ince işlenir. Ve “iyi” olmak için
her yol mübahmış gibi gösterilmektedir. Okullarda rekabet, başkası-
nın başarısızlığı üzerinden tatmin olmak, başkasının başarısına sevi-
nememek en sık görülen bencillik örneklerindendir.

Oysa işten atılan bir işçinin sorunu tüm işçilerin sorunudur. Sür-
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gün edilen bir kamu emekçisi için tüm memurlar direnmelidir. Bir ma-
hallede bir eve giren hırsız, yarın bizim evimize de girecektir. Bugün
başkasının çocuğuna uyuşturucu satan torbacı, yarın bizim çocuğu-
muzu zehirleyecektir. Bugün zor durumda olan esnaf ile dayanışma
içinde olmazsak yarın biz iflas etme tehlikesiyle karşılaştığımızda yal-
nız kalırız. Evi yıkılmak istenen komşumuza sahip çıkmadığımız tak-
dirde yarın bizim evimizin yıkılması da muhtemeldir.

Üstelik yalnızca yarın ucu bize de dokunur diye değil; dokunma-
yacağını düşünsek de yapılan her adaletsizliğin, haksızlığın, yozlaş-
manın karşısında olmak halktan her insanın görevidir.

Yardım eli uzatamıyorsak bile, selam vermek, komşuluk ilişkilerini
geliştirmek, hal-hatır sormak, sorunlarıyla ilgilenmek, dayanışma
içinde olmak bizi besler, büyütür, kolektif ruhu geliştirir ve günlük ilişki-
ler içinde bencilliği ortadan kaldırır. 

8- Bencilliğin Karşısına Ne Koymak Gerekir? 

Bencilliğin karşısına dayanışmayı koymak gerekir. Bencilliğin
nesnel zeminini kapitalist sömürü ve zulüm düzenidir. Halkın dayanış-
ması, yarattığı olanaklar ve ortaya çıkardığı güçle, halkın kendini ça-
resiz ve yalnız hissetmesinin önüne geçer. Dayanışmanın gücünü
gören halk, geleceğe güvenle bakmaya başlar. Kaygılar azalır.

Böylece bencilliğin karşısında yeni bir kültürün ve yeni insanın
yaratılacağı yeni bir nesnel zemin dayanışmayla yaratılmış olur.
Bu zeminde halk değerleri büyütülür ve ileriye taşınır. Düzenin bencil-
leştirme saldırısıyla halkta yarattığı kültürel dejenerasyon, dayanış-
manın örgütlenmesiyle onarılır. 

9- Cepheliler Bencillik Konusuna Nasıl Bakmalıdır?

Halkı örgütleyip savaştırmayı hedefleyen Cepheli, halk gerçekli-
ğine vakıf olmalıdır. Bencillik, kökleri sınıfların ilk oluştuğu dönemlere
dayanan bir davranış şeklidir. Ve ancak uzun vadeli bir süreç sonu-
cunda yok edilebilir. Bu gerçekliğin de sonucu olarak bencillik, dev-
rimci saflarda dahi görülebilen bir davranış, düşünce, yaşam
şeklidir. Bu gerçekliği doğru kavramak gerekir. Asıl olan zaaflarla uz-
laşmamaktır. Bencillik de dahil, devrimci saflara düzenden taşınarak
getirilen her zaaf, eğitim ve hesaplaşma konusudur.

Savaşımızın içinde olan, görevler üstlenen, komiteleri-meclisleri
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örgütleyen insanlarımız içinde de bencillik gibi zaaflı yanları kalıntı
düzeyinde dahi olsa taşıyanlar olacaktır. Bu yanlarla uzlaşmak da
gereğinden fazla tepki göstermek de yanlıştır. 

Mücadele etmek, savaşmak, yozlaşmayı yayan düzenin temelle-
rine vurmak bencilliklerden sıyrılmanın en etkili yoludur. Cepheli hal-
kın savaşını örgütlemelidir. Savaşın içinde, savaşın parçası olan halkı
ve yoldaşlarını eğitip dönüştürmeyi hedeflemelidir. 

Halkımız fedakardır, paylaşımcıdır, vefalıdır. Cepheli bu özellik-
leri, değerleri kendinde somutlayarak ileri taşımalı ve örnek olmalıdır.
Devrimcilik halk ve vatan sevgisiyle kendini mücadeleye adamaktır.
Gerektiğinde yaşamını ortaya koyarak değerleri için, bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm için kendini feda edebilmektir. Günlük yaşamın
her anını bu değerlere uygun olarak örgütleyebilmektir.

Cepheli’nin bencillikle mücadelede en önemli kazanımın, kendi
örneğini en eksiksiz şekilde yaratmak olduğunun bilincinde olmalıdır.
Yaşamıyla örnek olmalıdır.

Bencilleştirilerek teslim alınmaya çalışılan halk, içinden Erdal Dal-
gıçlar’ı, Hasan Selim Gönenler’i, İbrahim Çuhadarlar’ı, Alişan Şanlı-
lar’ı, Muharrem Karataşlar’ı, Leyla Aracılar’ı çıkarmıştır. Onlar
canlarını ortaya koyarak, halk değerlerinin yok edilmesinin önüne
geçmişlerdir.

Bencilliğe ve halk değerlerine yönelen her türlü yozlaştırma saldı-
rısına karşı mücadele bayrağı da bugün Cepheliler’in elindedir. Halk
çocuklarının zehirlenmesine karşı kendini feda eden Hasan Ferit
Gedik, İbrahim Devrim Top, devrimci değerlerin ve halk değerlerinin
korunmasının en büyük güvencesidir. 

10- Halk Saflarında Bencilliğin Ortadan Kaldırılması İçin
Neler Yapılmalıdır? 

Halkın dayanışmasını ve mücadelesini örgütlemek yarattığı
güven ortamıyla bencilliği ortadan kaldırır. Bunun yanında eğitim sü-
rekli kılınmalıdır. Halk değerleri, halk kültürü Marksizm-Leninizm’in
değer, gelenek, amaçlarıyla birleştirilerek anlatılmalı, halk kültürünün
olumlu yanları daha ileri taşınmalıdır. 

Örneğin kooperatifler halkın ekonomik dayanışmasının kurumları-
dır. Kooperatifler kurup yaygınlaştırabiliriz. Birlikte üreten, birlikte bö-
lüşen halkın, yaşamı ve ruh hali de ortaklaşacaktır. Bu ortak ruhun
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ortak amaçlarla birleşmesi, örgütlü yaşamanın ayrıcalığını halka gös-
terecektir; çünkü bu ortaklaşma, bilinci de geliştirecek ve paylaşımı
arttıracaktır. Piknik, gezi, kültür gecesi, film gösterimi, kermes vb. gibi
etkinlikler ile de bu kaynaşmayı pekiştirebilmeliyiz.

Meclisler, komiteler, spor klüpleri, dernekler, kültür merkezleri,
halk okulları, gönüllü eğitim toplulukları... gibi kurumsallaşmalar ben-
cilliğin yok edilmesinin zemini olacaktır. 

Halk kültürü binyıllardır egemen sınıflara karşı mücadele ederek
hayat kavgası içinde şekillenmiştir. Halk, dayanışma olmaksızın ege-
menler karşısında güç olamayacağının farkındadır. Düğünlerinde, ce-
nazelerinde, doğumlarında bu kültürün izi belirgindir. Ekerken,
biçerken imece ile, dayanışma ile egemenler karşısında güç olabilmiş
ve yaşamını sürdürebilmiştir.

Bencillik, binyıllardır süregelen bu kültüre yabancıdır. Gelip geçi-
cidir. Halkları bölüp parçalayan, dağıtan, birliği baltalayan düzene
karşı savaşmak bencilliğin kökünü kazıyıp atacaktır. 

II- BENCİLLİĞİN KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR!

EMPERYALİZM VE YOZLAŞMA

Emperyalizmin yeni sömürgesi olan ülkemizin ekonomisinden, si-
yasetine, kültüründen, eğitimine her politikada emperyalizmin dam-
gası vardır. Bu anlamda emperyalistler, halkımızın açlığından,
işsizliğinden, sömürülmesinden, yozlaştırılmasından, geri bıraktırıl-
mışlığından, katledilmesinden sorumludur.

Vatanımızı parsel parsel işgal eden, askeri üslerle donatan, yer-
altı ve yerüstü zenginliklerimizi yağmalayan, topraklarımıza ne ekip
biçeceğimizden asgari ücrete kadar her şeyi belirleyen onlardır.

Alt Yapı, Üst Yapıyı Belirler

Ülkemiz, emperyalizmin yeni-sömürgesidir. Bu nedenle ülke-
mizde her sorunun kaynağında emperyalizm vardır ve sorunlarımızın
çözümü öncelikle vatanımızın bağımsızlığını kazanmakta düğümlenir. 

Bunu kısaca açacak olursak; her toplumda o toplumun niteliğini
belirleyen maddi bir temel vardır. Bu temel, üretici güçler ve üretim
ilişkilerinden oluşur. Buna alt yapı denir.
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Devlet, siyaset, ideoloji, hukuk, kültür, sanat, spor, din, eğitim,
sağlık, ulaşım, iletişim vb bunlar da üst yapı kurumlarıdır ve alt ya-
pıya göre belirlenir. Ne yediğimizden ne içtiğimize, ne giyeceğimizden
ne okuyacağımıza, ne konuşacağımızdan ne izleyeceğimize kadar
her şeye karar veren emperyalizmdir.

Yani alt yapı dediğimiz ekonomi, bir üst yapı kurumu olan devleti
de belirler. Ülkemizde devleti elinde bulunduran işbirlikçi oligarşinin
meclisine, hükümetine, bakanlar kuruluna, ordusuna, hukukuna kısa-
cası yasama, yürütme, yargısıyla tüm kurumlarının aldığı kararlarda
belirleyici olan emperyalizmle bağımlılık ilişkisidir. Onların çıkarına
göre belirlenir.

Kültürel bir şekilleniş olarak yerleştirilmeye çalışılan bencillik ve
yozlaşma da, emperyalizm tarafından belirlenmiş ve günlük yaşamı-
mıza, yukarıda saydığımız üst yapı kurumlarıyla sokulan bir politika-
dır. 

Halkın kültürünü yok edip kendi yoz kültürünü egemen hale geti-
rerek, tahakkümünü perçinler. Emperyalizm milyonlarca insanın bey-
nine saldırarak, ahlaksızlığı, sapkınlığı, bencilliği, bir hayvan gibi
yaşamayı dayatmaktadır. Bunun için filmler, müzikler, porno endüs-
trisi, televizyon dizileri ve her türlü yolla bencilliği, çürümeyi yayıyor. 

Emperyalizm fuhuşun, çocuk pornosunun, uyuşturucunun, çete-
leşmenin önünü açarak, halkları çürüterek, halkların ilerici dinamikle-
rini körelterek, ülkeleri sömürgeleştirmekte, yağma ve talan etmekte,
daha “rahat” edebilecekleri, kendileri için dikensiz bir gül  bahçesine
çevirmek istemektedirler dünyayı.

Bunu nasıl yaptığını bazı örneklerle açalım. Girdiği her yeri nasıl
bir bataklık haline getirdiğini, yarattığı yıkım ve vahşete kabaca göz
atalım.

1- Halkların Hayallerini, Gelecek Umudunu ve Bedenini Çal-
manın, Onursuzlaştırmanın Yöntemlerinden Biri: Fuhuş

Emperyalistler, işgal ettikleri ülkelere “demokrasi, insan hakları
ve uygarlık” götürdüğünü söyleyip; halkın değerlerinde, kültüründe,
sanatında, sinemasında, sporunda, bilim ve teknolojisinde tam bir çü-
rüme ve çöküş yaratır. Ki amaç yine aynıdır; halklara diz çöktürmek.

Örneğin emperyalist işgalciler, girdikleri hemen her yere, teca-
vüzlerle girdiler, oralarda fahişeliği teşvik ettiler, bizzat örgütledi-
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ler, ticaretini yaptılar. Fuhuş, halkları aşağılama ve onursuzlaştırma
aracıdır. Fuhuş, halkların onuruna saldırıdır, bedenini çalmaktır ve bu
emperyalistlerin “en iyi bildiği” saldırı türlerinden, savaş silahlarından
biridir.  

1950’de Kore, Amerika ve NATO üyesi ülkeler tarafından işgal
edildiğinde, binlerce kadına tecavüz edilmişti.

Küba’da Batista diktatörlüğü döneminde, sadece Havana’da fa-
hişelerin sayısı 15 bin idi.

Vietnam’da devrimin zaferi ilan edildiğinde, emperyalistler geride
150 bin fahişe bırakmışlardı. Fahişeliğe zorlamak, fuhuşu yaygınlaş-
tırmak, emperyalistlerin kadınların kurtuluş kavgasında oynadığı rolü
zaafa uğratmak, halkın değerlerini çürütmek için başvurduğu bir poli-
tika olmuştur hep. Ki halkların bedenini alınıp satılan bir mala dönüş-
türen emperyalizm, yalnızca kadınların değil, erkekler ve çocukların
bedenlerini de kıtalar arası bir ‘sektör’ haline getirmiştir.

1991-92’de Somali’den göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce
yoksul, Kenya’daki NATO denetimindeki mülteci kamplarına yerleşti-
rildi. Kamptaki kadınlara, resmi raporlara geçtiği gibi, dört yaşındaki
kız çocuklarına bile tecavüz edildi, kadınlar fuhuşa zorlandı.

1994-95’de Ruandalı kadınlar da yaşadı aynı şeyleri. Yaşatanlar,
“uygar” Avrupa’nın ve Amerika’nın, “uygar” komutanlar yönetimindeki
askerlerdi.

Kosova’da 11 yaşına kadar kızlar, NATO askerleri tarafından seks
kölesi olarak kullanılıyor, satılıyor. NATO’nun kağıt üzerinde kuruluş
amacıyla hiç ilgisi olmamasına rağmen, “Fuhuşa karşı mücadele”
kararları alması, işte bu pisliklerini gizlemek içindir. 

1990’larda emperyalistler, NATO şemsiyesi altında Yugoslavya’ya
saldırdılar. Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya işgal edildi.
Bosna’da 20 bin kadına tecavüz edildiği geçti raporlara. Bosna ve Ko-
sova’nın NATO askerlerinin üssü haline gelmesinin ardından bu iki
ülke, “fuhuş merkezi” olarak anılmaya başladı. 

Irak işgalinde işgalciler; halkı aşağılamak, kendi otoritelerini kabul
ettirmek, gerek hapishanelerde gerekse de dışarıda, işgalci Amerikan
askerleri, kadın ve erkeklere tecavüz ettiler. 

Sadece işgal ettiği ülkelerde değil bütün dünyada cinselliği bir
sektör, bir piyasa haline getirip “fuhuş turizmi”ni geliştirdiler. 

Dünyanın dört bir yanından belli fuhuş merkezlerine özel uçaklar
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kaldıran ‘turizm şirketleri’ var.  Bunlar asalak burjuvalara, her türlü
sapkınlıkları için “alternatifler” sunmaktadırlar. Bu alternatiflerin içinde
aleni olarak çocuk fuhuşu da vardır.

Özel olarak Filipinler’den Tayland’a, Brezilya’ya kadar bir çok ül-
keye, çocuk fuhuşu için turlar düzenlenmektedir. Yoksul Tayland,
fuhuş turizmi denilince akla ilk gelen ülkelerdendir. Ve Tayland’ın yok-
sul çocukları tüm dünyanın gözleri önünde sapıkların zevk malzemesi
haline getirilmişlerdir. Latin Amerika ülkelerinde fuhuş yaptırılan ço-
cukların sayısının 40 milyonu aştığı belirtilmektedir.

Asya ülkelerinde fuhuş ticaretinde kullanılan 16 yaşın altındaki
çocukların sayısı 2 milyondur.

“Özgürlükler ülkesi” ABD’de 400 bini aşkın çocuğa fuhuş
yaptırılıyor. 

Rusya, Japonya, Avustralya gibi bir çok ülkede çocuk yaşta fahi-
şeler alenen pazarlanmaktadır.

Bütün emperyalist ülkelerde fuhuş yaygındır. Çocuk fuhuşu için
yapılan uluslararası turizm turları, dünyanın tüm kapitalistlerinin ve
polisinin bilgisi dahilindedir. 2006 yılı rakamlarına göre, dünyada her
yıl 5-15 yaş arasında 2 milyon çocuk fuhuş pazarına sokuluyor.

2- Emperyalizmin İşgal Ve Teslim Alma Aracı Olarak Uyuş-
turcu;

Emperyalizm uyuşturucuyu da fuhuş gibi halkları teslim almak
için kullanır. Fuhuş ve uyuşturucu her zaman yan yana olmuştur. Biri-
nin yaygınlaşmasını her zaman diğerinin yaygınlaşması izlemiştir.  

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC),nin raporuna göre  “Artan
ulaşılabilirlik ve fiyatlardaki düşme, madde kullanımı artışının neden-
lerinden biridir.” Uyuşturucu artık çok daha ucuz ve yaygındır.

Tüm ülkelerde polis teşkilatları sürekli güçlendirilirken, her taraf
kameralarla donatılırken, nasıl oluyor da, insanlar artık uyuşturucu-
lara daha kolay ulaşabiliyor?

Bugün Hollanda’dan Danimarka’ya kadar çeşitli ülkelerde, uyuş-
turucu kullanımı yasal hale getirilmiştir. Amerika’nın işgal ettiği ülkele-
rin tümünde haşhaş ve ayfon üretimi hızlı bir biçimde artmıştır. 2013
Nisan ayında Birleşmiş Milletler, Afganistan’da haşhaş tarımının üç
senedir sürekli bir artış sergilediğini ve haşhaş üretimin rekor sevi-

22



yeye ulaşmasının beklendiği konusunda bir uyarı yayınladı. 

Amerikalı gazeteci Eric Draitser bir röportajında şöyle diyor:
“Afyon ve haşhaş üretimi Amerika Birleşik Devletleri’nin işgal et-
tiği bölgelerde katlanarak artıyor. Eğer rakamlara bakarsanız,
bunu kolaylıkla görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer
tüm emperyal güçler tarihte pek çok kez afyon gibi uyuşturucu-
ları, zor kullanarak boyunduruk altına alamayacakları halkları
kendilerine baş eğdirmek maksadıyla kullanmışlardır.”

ABD emperyalizmi, 1970’lerden itibaren siyahların ve ilericilerin
mücadelelerini engellemek için kokaini yoksul mahallelerinde bizzat
dağıtmıştır. 

ABD-Vietnam Savaşı’ndan önce yaşanan Fransa-Vietnam Sava-
şı’nda Fransa bölgedeki uyuşturucu tüccarlarından aldıkları desteğe
karşı para verdiler.

Amerikalı işgalciler uyuşturucu tacirlerinin her zaman iyi müttefik-
leri olmuşlardır. Öyle ki, Güney Vietnam’daki son kukla hükümetin ge-
nerallerinin neredeyse tümü aynı zamanda uyuşturucu taciriydi ve
eroin taşımacılığı için ABD uçakları kullanılıyordu.

“Altın Hilal” diye adlandırılan İran-Pakistan-Afganistan üçgeninde
gerçekleşen dünyanın en büyük uyuşturucu üretimi, yine bizzat
CIA tarafından yönlendirilip teşvik edilmiştir. Hatta CIA zaman zaman
doğrudan ordu uçaklarını da uyuşturucu taşıma işine koşmuştur. 

Pakistan, CIA desteğiyle dünya eroin üretiminin yıldızı olmuş ve
bu arada bu ülkedeki eroin bağımlılarının miktarı da sıfır noktasından
1 milyona yükselmiştir. 

Latin Amerika’daki bütün darbelerde ve CIA’nın organize ettiği
kontra çetelerinde de yine finans kaynağı aynıdır: Uyuşturucu!
1979’da Nikaragua’da kurulan Sandinist hükümete karşı savaşan
kontra çetelerin de, Kolombiya ve El Salvador’daki ölüm mangalarının
da kaynağında uyuşturucu vardır. Bu durum özellikle Nikaragua örne-
ğinde çok açıktır. Amerikan ordusunun yarbayı Oliver North’un kokain
parasıyla kontra haydutları örgütlediği resmi yargılamalarla kanıtlan-
mıştır. 

İngilizler, Çin’i ayfon aracılığı ile sömürmek istemişlerdir. Çin’e
gizlice afyon sokmuştur.  İngiliz İmparatorluğu’nun sömürgesi olan
Hindistan’da, Doğu Hindistan Şirketi Çin’e 130 yıl boyunca haşhaş
sattı. Çin bu ticareti engellemek istediği için İngiltere ile iki savaş
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yaptı. 

IMF’nin raporlarına  göre, çoğunluğu uyuşturucudan olmak üzere
her yıl dünyada aklanan kara para tutarı 590 milyar dolar ile 1,5 tril-
yon dolar arasında değişiyor.

Bu paranın büyük miktarı, dünyayı yöneten para babalarının ce-
bine giriyor. Enerji ve silah piyasasına hakim olan ABD, aynı za-
manda narkotik imparatorluğunun da hakimidir. Bunu söyleyen
Birleşmiş Milletler’in Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu (UNODC)’dır.

Amerika, Avrupa bazen uyuştucu operasyonları yapıyor, uyuştu-
rucu ile mücadele adı altında kararlar alıyorlar. Buradaki amaç uyuş-
turucuyu bitirmek vs değildir. Amaç “gereğinden fazla serbest”, hatta
kontrol-dışı olan bu “piyasa”nın çok büyük miktarlarda sıcak parayı
elinde döndürmesi ve bu yolla aklanan paranın sistem kanallarına ge-
reğince dahil edilememesidir. Yani operasyonlar piyasası kontrol al-
tına almak içindir.

Dünya halklarının ortak düşmanı ABD emperyalizmi başta olmak
üzere, emperyalizmin halkların bilinçlenmesi, örgütlenmesi ve kurtu-
luş savaşı vermesinin önüne geçmek için yaydığı yozlaştırma araçla-
rından fuhuş ve uyuşturucudan bahsettik. Elbette buna kumar, mafya,
magazin, televizyon, kültür, sanat, spor... çoğaltmak mümkün.

Ancak insan emeğini, aklını ve bedenini çalan, halkları güçsüz bı-
rakan emperyalistlerin en az uyuşturucu ve fuhuş kadar tehlikeli olan
ve aynı amacı taşıyan araçlarından biri olan BENCİLLİK-BİREYCİ-
LİK olduğunu hatırlatmak istedik.

Halkları içten içe çürüten, aileden başlayarak tüm halkları emper-
yalizm karşısında güçsüz düşüren, tüm değerlerinden soyundurarak
adeta hayvanlaştıran bir araç olduğunu ilk bölümde anlatmış olduk.

Düşmanın her türlü yozlaştırma saldırısıyla açıktan savaşacağız.
Hem kendi içimizde hem de halkımızda bu çürümeye izin vermeyece-
ğiz. İkinci bölümde, bencillik-bireycilik hastalığından nasıl kurtulabile-
ceğimiz üzerinde duracağız
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BENCİLLİK-BİREYCİLİK  ORTADAN NASIL KALKACAK?

Hastalıklar insanlara özgü değildir yalnızca. Halkların yaşamla-
rını, geleceklerini altüst eden, değerlerini çürüten, insanları açlığa,
yoksulluğa mahkum eden, onlara zulmeden toplumsal sistemler halk-
tan yana, sağlıklı kabul edilebilir mi? Örneğin her şeyin odağına ‘KAR’
ı koyan, kar elde etmek için her türlü vahşiliği yapan kapitalizm, asla
halktan yana bir sistem olarak kabul edilemez!

Hastalıklı, çürüyen, kokuşmuş kapitalizm, halkların değerlerini de
hastalıklı hale getiriyor, zayıflatıyor ve teslim alıyor. Kapitalizm, ideo-
lojisiyle hastalık gibi bütün vücuda yayılıyor. Biz işte bu hastalığı,
bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıracağız! Anadolu halklarının
kanını emen bu asalaklardan kurtaramak ve yarattığı bütün tahribat-
ları onarmak görevimizdir!

Düzen, değer yargılarımıza saldırıyor. Sürekli kendimizi, birbiri-
mizi kollamamıza rağmen virüs gibi bulaşıyor bize de... Aklımızı eli-
mizden alıyor. Önce kendimizden başlayarak, yoldaşlarımızla birlikte
değerlerimize sımsıkı sarılacak, yeni değerler yaratacağız.

Kapitalizm ne yapıyor? Her şeyi alınıp satılan bir mala veya
duyulan anlık hazlara indirgiyor. İnsanın öne çıkması gereken asıl
nitelikleri değersizleştiriyor ve yerine son model özellikli telefon,
araba, marka ayakkabı vb. kullanmayı “değer” olarak koyuyor. 

Çünkü kapitalizm, en başta EMEK’i değersizleştirmiştir. Emeksiz-
lik de doğal olarak yozlaşmayı getirir. Yalnız başkasının emeğine
değil, kendi emeğine de değer vermez hale getirir.

Örneğin bütün bir ay çalışmasının karşılığında aldığı ücreti, bir te-
lefona, bir çizmeye rahatlıkla yatırabilir. Çünkü orada artık değerli
olan verdiği emek değil, kullandığı cep telefonu, parfüm, araba, pan-
tolon almıştır. Bunları değer olarak gösteriyor insanlarımıza.

Milyonlarca insanımızın hayalini, televizyonda gördüğü evler, ara-
balar, telefonlar, arabalar, otel odaları süslemektedir. Televizyonda
gördüğümüz buruna, dudağa, göğüse, saça, kiloya sahip olabilmek
için insanlarımız gereksiz ameliyatlarla hem sağlığını hem parasını
hem de canını yitirebilmektedir. Aklımızı öylesine başımızdan alıyorlar
ki, başkasının organına, görüntüsüne sahip olmak süslüyor hayalleri.
Halkımızı bu hayal dünyasından uyandırmak için, değiştirmek için yol
yöntem bulacağız.

Emperyalizm ideolojisini reklamları aracılığıyla yayıyor. Gençler-

27



den başlayarak tüm halkı sürekli tüketime yönlendiriyorlar. Reklamları
özenle hazırlıyorlar, küçük çocuklar bile reklamdan gözünü alamıyor.
Görüntü, hareket, renk, müzik, ses tonu, hatta komşuluk, aile, sevgi
gibi halkçı değerler... her türlü yolu yöntemi deniyorlar.

Örneğin belirlenen günlerde hediye almak zorundasın ve aldığın
hediyenin fiyatı kadar değerin var. Mutlu bir aile mi olmak istiyorsun?
Mutlaka televizyonda gördüğün bir şeyi satın almalısın. Değerli, say-
gın mı olmak istiyorsun? O enerji içeceğini, o çikolatayı, o kredi kar-
tını, o ayakkabıyı, o evi, o arabayı almak “ZORUNDASIN!”

Değer ölçüsüyle öylesine oynuyor ki, yalnızca satın alma dürtü-
süyle de değil. Değişimin çarpıcı bir örneğini şu reklam sloganı veri-
yor: OKULUN EN GÖZDE ÖĞRENCİSİ OLMANIN ALTIN KURALI... 

Bu kural ‘nedir’ diye merak ediyorsunuz. Bize göre en çalışkan,
sosyal olan, fedakar olan ya da sporcu öğrenci olabilir diye düşünü-
yorsun. Ama hayır. Reklam bunu söylemiyor. Ona göre okulun en
gözde öğrencisi Dexter marka ayakkabı giyen öğrencidir. Reklam
doğru söylüyor. Şimdi okullarımıza baktığımızda, Nike’ların, Adidasla-
rın, Lacoste’ların hakikisini giyen öğrenciler gözde. Altında arabası
varsa o daha gözde. 

Uzun zamandır Türkiye’de gençlik arasında ‘gözde olan değer-
ler’, giysi, telefon markalarına bağlanmış durumda. Öyle ki, bir öğ-
renci okuduğu okulda kendisine saçma geldiği halde, dışlanmamak
için kendini marka giymeye kendimi mecbur hissedebiliyor. ‘Marka
prestiji’ sadece giysilerle, telefonlarla sınırlı kalmıyor; fast-food yiye-
cek kafeleri, gezinti yerleri, birlikte zaman geçirme biçimi, bütünüyle
‘yaşama, umut etme, sıkıntı duyma, konuşma biçimi’ dahi bir mar-
kaya dönüşüyor. 

Bahsettiğimiz reklamda verilen örneği, neredeyse her reklam
için uyarlamak mümkün. Ve halkı aşağılıyor, küçük görüyor, yoksullu-
ğundan utanması gerekenler olarak gösteriyorlar. Yani, yoksulluk
halkın suçu!

Düzen, reklamlarıyla bir bütünlük içerisinde. Düzenin bu saldırı-
sına karşı alternatifleri üretmeye, yaşamaya başladığımızda, o zaman
zafer kazanabiliriz. 

Halkların Yararına Olan Her Şey, Düzen İçin Tehlikelidir ve
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Yok Etmek İster. Yok Edemediğinde Yozlaştırır, İçini Boşaltır!

“Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”, hiçkimsenin karşı çıkamayacağı
taleplerdir ve herkesin özlemidir. Bu özlemi bastıramadığı noktada
çarpıtır. Örneğin düzende özgürlük, insanın her istediğini yapabilmesi
ve tüketebilmesi olarak öğretiliyor, bağımsızlığı olarak değil.

Oysa özgürlük, zorunluluğun kavranmasıdır. Düzen ne diyor?
“Çılgınca tüketme özgürlüğü” Elbette orada da bir özgürlük yoktur.
Paran kadar ve sana sunulan, izin verildiği kadar tüketebilirsin.

Reklamlarıyla parlatılan, cilalanan yaşama sahip olamıyorsan da
önemi yok, senin yerine televizyondaki yapınca sen de tatmin ol diyor.
Halka öyle porpaganda yapıyorlar ki, reklamdaki, filmdeki yıldız, zor-
lukları aşıp tatile gittiğinde, sanki kendisi gitmiş gibi mutlu oluyor. ken-
disi ise onu yaşayamadığı için, yoksulluğundan dolayı buna imkanı
olmadığı için “özgürlüğünü kısıtlayan”ailesine düşmanlık besliyor. 

Çarpıtılan bir başka kavram da eşitlik. Eşitlik ya “Hepimiz aynı ge-
mideyiz” yalanıyla burjuvaziyle halkın eşit olduğu ve çıkarlarının da
aynı olduğu kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bu durumda aynı saftakilerle
mücadele etmeye gerek duymasın istiyor. Ya da eşitliği kötü bir şey
olarak gösteriyor. Çünkü eşit olmak, halk olmaktır. Düzen nasıl göste-
riyor? Eşit olmak, senin üstünlüğünü, farklılığını ortadan kaldırıyor
diyor. Bu durumda “Ne korkunç bir şey, herkes gibi olmak!”

Burada kapitalizmin “rekabet” olgusu giriyor devreye. Bize, baş-
kalarından üstün olma zorunluluğu getiriyor. Başkalarından “iyi, üstün,
güzel, saygın, ayrıcalıklı” kılan nedir? Başkalarının kötü, berbat, çir-
kin, başarısız vb olması!

Sonuç olarak; tüm değerleri altüst ediyor. Doğanın dengesini
bozan bir salgın hastalık gibi, halkın değerlerini altüst ederek yozlaştı-
rıyor, geleceğimizi yok ediyor. 

İnsana ait, insan aklına ait her şeyi elimizden almak için ısrarla
yeni şeyler üretiyor kapitalizm.

Herhangi bir hastalık gibi değil, kendisini sürekli yeniliyor.. Bu
hastalığı, bekleyerek yenemeyiz, ona karşı çok çeşitli yöntemlerle sa-
vaşacağız. 

Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir!
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Marks, kapitalizmin hem emeğimizin hem de aklımızın ürününü
çaldığını söylüyor. Kendisi akıldışı olan kapitalizm, bizim de aklımızı,
düşünme ve muhakeme yeteneğinimizi elimizden alıyor. Bizi gerçek-
lere karşı kör, sağır, dilsiz yani tepkisiz ve örgütsüz bırakıyor.

Daha çok kar için, sömürü düzenini sürdürmek için yapmayacağı,
ezip geçmeyeceği şey yok. Çünkü değerleri yok!

Halkımızın değerlerini korumak, geleceğimizi korumaktır. Daha
sonra aramamak için, daha kaybetmeden başlamalıyız değerlerimizi
korumaya.

Halkın değerlerini korumanın ve yabancılaşma nedeni ile unuttu-
rulan değerlerimizi hatırlamanın tek yolu örgütlü olmaktır. Kişisel so-
rumluluk duygusuyla bireysel çabalarla bir sonuç alınamaz.Konuşma,
yaşama, düşünme, toplanma, sosyal yaşam veya eğlence anlayışı...
Bunlar yanlıştır, değiştirmek gerekir demekle ya da yalnızca düzeni
teşhir edip anlatmakla olmaz.

Her şeyin karşısına mutlaka bize özgü olanı, devrimci olanı koya-
rak değiştirmeliyiz. Örneğin kamp yapmak veya yılbaşılarında içkisiz
eğlenmek, kendi kutlamalarımızda, en güzelini yaparak alternatif ol-
duğumuzu göstermeliyiz. Asıl böyle eğlenilebileceğini gösterelim,
doğru bir eğlenceyi birlikte örgütleyelim.

Parayı Verdi Düdüğü Çaldı kitabında da anlatıldığı gibi CIA 800
adet sanat dergisini finanse ediyor. CIA’nin denetiminde ve yalnızca
sanat alanında 800 yayın! Bu bize kültür ve sanatın ne kadar önemli
olduğunu ve düşmanın nasıl kullandığını da gösteriyor.

Demek ki halkın değerlerini yeniden yüceltecek eserler üretme
görev ve sorumluluğumuz var. Kültür ve sanat aracılığıyla halkımızın
beğenisini de yükselteceğiz. Kavgada dostunu ve düşmanını göstere-
ceğiz.

Tarihimize ve Şehitlerimize Sıkı Sıkıya Sarılacağız!

Değerlerimizi korumanın tek yolu örgütlü olmamız. Tek başımıza
kendimizi koruyarak, savunmada kalarak değerlerimizi koruyamadığı-
mızı görüyoruz, en yakınlarımızda görüyoruz. Hem ailemizde, hem en
yakın yoldaşlarımızda görüyoruz. Kısa süre içinde kaç insanımızı et-
kisi altına aldı değersizleşme, ahlaksızlık!

Bu sona mahkum değiliz. Bu adaletsiz düzenin sürmesi,  bu dü-
zenin bataklığına hızla sürüklenmemiz demek. Kurtulmanın tek yolu
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omuz omuza vererek yürümek, değilse bataklıkta boğulup gideceğiz.

Değerlerimizdeki bozulmanın önüne geçmek için Anadolu’nun is-
yanlar tarihine, bu tarih içinde oluşan kültürümüze dönüp bakalım.
Tarih bilincimizi büyütelim, halk kültürümüzü sahiplenelim. Yalnızca
bilinçli insan ve bilinçli halk geleceğini koruyabilir çünkü.

Şehitlerimize bakalım, her düştüklerinde kendilerini nasıl yeniden
yarattıklarına bakalım.

Sömürü düzenine vurdukları darbelere, yarattıkları değerlere,
ürettikleri alternatiflere bakalım.

Halklara nasıl umut olduklarına, nasıl omuz omuza getirip dövüş-
türebildiklerine bakalım. Şehitlerimiz moral kaynağımızdır. Moral ah-
laktır; ahlakımıza sahip çıkalım!

Tek Başına Kurtuluş Diye Bir Şey Yok!

Kurtuluş Bireysel Değil, Toplumsaldır!

Tek başına çaresiz ve sorunların üstesinden gelemeyen insanlar
çözümü intiharda arıyor. Her geçen yıl artan oranda anti-depresanlar
kullanılıyor. Her şeyi, hatta baş ağrısını bile “psikolojik” diye açıklaya-
rak halkları ilaçlara bağımlı hale getiriyorlar.

Ya da allayıp  pulladıkları psikologlar o dahiyane çözümü öneri-
yor:

“Canın ne istiyorsa onu yap!

Mutlu olduğun şeyleri yap!

Başkasının ne diyeceğini önemseme, kendini iyi hissettiğin
şeyi yap!

Sen önemlisin, sen değerlisin!”

Peki daha anne karnında emperyalizme borçlanan, beslenme,
konut, eğitim, sağlık gibi hayati haklarından mahrum bırakılan, açlığa
ve işsizliğe terk edilen halkımız nasıl “canının istediğini yapacak?” 

Söylenenlerin hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Her şeyi
yalan ve demagoji üzerine kuruyor.

Hem bu nasıl bir değer ki; aç-işsiz-yoksul bırakıyor. Elbette or-
tada halka verilen değer diye bir şey yoktur. İnsanı insan yapan bilin-
cidir; elleri ve aklıdır. 

Ellerimizin ve aklımızın ürününü çalanlar, bize değer vermez! Ak-
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sine onlar bizi kendimize, kültürümüze, sınıfımıza, emeğimize yaban-
cılaştırıyorlar.

Yabançıyaşma nedeni ile unutturulan değerlerimizi hatırlamalıyız
bunun tek yolu öğrütlü olmakttır..kişisel bir sorumluluk kişisel bir çaba
ile düzenin kirinden, pasından kurtulmak mümkün değildir 

Ancak kimi zaman, bir kez yitirilince, artık bulunması olanaksız
değerler vardır. Halk değerlerine sahip çıkmanın bunun için yaşamsal
dır ve halkın değerlerini korumanın yolu da da örgütlenmektir. 

Tek başımıza, hiçbir sorunun üstesinden gelme şansımız yoktur.
Birey, kapitalizm karşısında yalnız ve çaresizdir. Ortada vahşi kapita-
lizmin sömürüsü dururken, bireylerin kurtuluşu diye bir şey zaten ola-
maz. Tek kurtuluş, halkın kendi iktidarını kurmasıdır. Bu da yine tek
başına verilecek bir mücadele değildir.

Yani örgütlenmekten, savaşmaktan ve kendi iktidarımızı kurmak-
tan başka yolumuz yoktur! 

‘Tutarlı bir yaşam’ hedefinin değer sistemi nedir, bu değerler sis-
temi  kendi halkının  ve dünya halklarının tarihinin enternasyonalist
değerlerini sahiplenmektir...

Devrimciler, insanlığın en soylu damarıdır. Çünkü sömürüsüz, adil
bir üretim ve paylaşım sistemini savunuyoruz. Bunun için de sömürü-
nün kaynağı olan emperyalizme karşı mücadele yürütüyoruz.

Yozlaşmaya karşı mücadele, emperyalizme karşı mücadeledir. Ve
bu mücadele, ülkemizde büyük bedellerle yürüyor.

Emperyalizme ve faşizme karşı direnen ve mücadele edenleri
destekleyip bir çatı altında birleştirmeliyiz. Yani bir yandan emperya-
lizme karşı halkların mücadelesini birleştirme hedefimiz de olmalıdır.

Halkımızı bencillikten kurtarmak ve ne olduğu bile unutulan kav-
ramları yeniden canlandırmalıyız. Pratikte de karşılığını, yani DAYA-
NIŞMA VE KOLEKTİVİZMİ yaratacak örnekler hayata geçirmeliyiz.
Düzenin yozlaşmasından ve bencilliğinden kurtarmanın yakıcılığını
duymalıyız. Devrimciliğin onurunu ve erdemini bütün halkımızın yaşa-
masını yana yakıla istemeliyiz.

Kapitalizm, Halka Da Halkın Değerlerine De Düşmandır!

Halklar,  değerleriyle yaşar, toplumlar değerleriyle var olurlar.
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Halkların mücadele tarihinin birikimi olan “değerler’ de ‘evrensel ema -
netler’ olarak kuşaktan kuşağa aktarılır. Bunlar ‘temel değerler’dir,
özellikleri kalıcı olmalarıdır.

Elbette halkın  yaşam alışkanlıkları değerleri  de değişir. Kimisi
gelişimin geri sinde kalır, kimisi içi boş bir kalıp olmuştur, kimisi de de-
ğişerek da ha anlam kazanmıştır. ama burjuva kapitalist dünyanın
değer dile bize öğrettikleri ise SADECE TÜKETİM KÜLTÜRÜDÜR...

Ancak ‘tüketim dünyası’nın koymaya çalış tığı DAYATMALAR
değer değildir... Değerler mücdele içinde oluşur... Kapitalist dünyada
her şeyi tüm değerleri ise para ve mülkiyet belirler.

Kapitalizmde; 

- Aarkadaş yoktur faydalanılacak insan vardır.

- Sevginin yerini yüzüne gülüp arkasından konuşmak almıştır.

- Saygı soğuk bir aşağılama duygusudur.

- Dayanışma yerine üstün olmak için yıkımını seyretme vardır.

- En önemlisi insanı insan yapan yüce değer emeğin yerini para
almıştır.

Hem Aklımızın Ürününü Hem De Bedenimizin Ürününü
Çalan, Yozlaştıran, Emeksizleştiren Kapitalizmdir!

Kendi öz kültürüne, değerlerine yabancılaşmış kapitalist toplu-
mun halktan kopuk kesimlerinin bu sahte karşı kültürünün, halkın ger-
çek sorunları ve ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.

Halklara teslimiyet, bencillik ve yabancılaşma yayıyor… Gerçek
nedenlere dokunmuyor, sadece görüntüyü değiştiriyor. Üstelik duygu-
ları metalaştırırken, iletişim araçlarıyla yaydığı “AVM kültürü”nü de
sezdirmeden işliyor. Eğer otomobil ve “akıllı” cep telefonu merakı acı-
ları dindirmeye, kaygıları hafifletmeye yeterli olmazsa karaborsadan
barış, hareketlilik ve mutluluk satın almak da mümkün. 

Kapitalizm yaşamları altüst etmekte, halkın tüm değerlerini ters-
yüz etmektedir. Her şeyi görüntüye ve şekilciliğe sürüklemektedir. Ne
olduklarıyla değil nasıl göründükleriyle ilgilenmesini istemektedir. Ve
halkımız böyle böyle kapitalizmin dişlilerine kurban edilmektedir. 

Önce ulaşılmaz hayaller vaadeden, sonra da bu hayallere ulaş-
mak için her yolu mübah gören,gayrimeşruluğu meşru göstermeye
çalışan da bu düzendir.
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Karnın açken o marka telefona, o marka otomobile ulaşmak için
ya çalmak, ya uyuşturucu satmak ya da başka bir ahlaksızlık yapmak
zorundasın. Ama hiç önemli değil. “O arabaya, telefona, kıyafete
sahip olacaksın ya gerisi hiç önemli değil” düşüncesini yayarak yoz-
laştırıyor.
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ÜÇÜNCÜ 
BÖLÜM

BENCİLLİĞİN KAYNAĞI 
KAPİTALİZM, ÇÖZÜMÜ 

SOSYALİZMDİR!
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BENCİLLİĞİN KAYNAĞI KAPİTALİZM, ÇÖZÜMÜ SOSYALİZMDİR!

SORUN BİREYCİLİK, ÇÖZÜMÜ KOLEKTİVİZMDİR!

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm kelimesi şu an yaşadığımız sosyal sistemi ifade etmek
için kullanılır. Kapitalizm şu an dünyanın bütün ülkelerinde geçerli
olan sistemdir. Bu sistemde, ürünleri üretme ve dağıtma yolu ufak bir
azınlığa aittir. Bu gruba kapitalist sınıf denir. İnsanların büyük çoğun-
luğu ise geçinebilmek için “emeklerini” satar ve bunun karşılığında
belli bir maaş alır. Bunlara da işçi sınıfı denir.

İşçi sınıfı ürün ve hizmetleri üretmek için ücret alırlar ve sonra bu
ürün ve hizmetler kar karşılığında satılır. Karı elde edense kapitalist
sınıftır çünkü işçi sınıfının emeğini, onun emeğine ödediğindan daha
fazla paraya satar. Bu bağlamda işçi sınıfı kapitalist sınıf tarafından
sömürülmektedir. Kapitalist sınıf, işçi sınıfının emeğini satarak geçinir
ve elde ettikleri karın bir kısmını daha çok para kazanmak için yeni
yatırımlara harcar.

Kapitalizmde ürünlerin ve servislerin üretilmesindeki amaç insan-
ların ihtiyaçlarını karşılamak değil kar elde etmektir. Kapitalist sınıf
ürünlerini satmak için alıcı bulmak zorundadır tabi ki, ama temel
amaç kar elde etmek, yatırım için harcadıkları paradan daha fazlasını
elde etmektir.

Kar elde etme amacı kapitalist sınıfa ait bireyin bencilliğinden
kaynaklanmaz. Kar elde etme zorunluluğu, pozisyonlarını ve yatırım-
larını kaybetmemek için gereklidir.

Örneğin silah üreten bir kapitalist için savaş çıkması gereklidir.
Böylece silah satıp kar elde eder. MP3 player üreten bir kapitalist için
insanların tüketim çılgınlığına girmesi gereklidir. Kapitalistin işçileri ne
kadar kötü koşullarda ve düşük ücretle çalışırsa, kar oranı o kadar
artar. Aynı şekilde dünyanın sınırlı kaynakları sürekli yeni ürünler üre-
tilmek için harcanır ve eski ürünler ise doğaya çöp olarak döner.

Gördüğünüz gibi, sınıf sistemi ve kapitalistlerin kar elde etme
hırsı dünyanın birçok probleminin kökünde yatar. Savaşlardan, çevre
kirliliğine kadar nerede bir suç varsa, sorumlusu kapitalizmdir.

Sosyalizm Nedir?
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Sosyalizm “ortak mülkiyet” anlamına yani dünyadaki kaynakların
ortakça tüm dünya insanları tarafından paylaşılacağı anlamına gelir.

Pratikte, ortak mülkiyet dünyanın zenginliklerinin nasıl kullanıla-
cağına karar verilmesinde herkesin katılım hakkına sahip olması, kim-
senin kendi özel eşyaları dışında bir başka şeye sahip olamaması
ama tüm halkla birlikte dünyanın her zenginliğine, her olanağına
sahip olmasıdır.

Demokratik kontrol de bu yüzden sosyalizmin olmazsa olmazıdır.
Sosyalist bir toplumda, herkes kendisini etkileyecek sosyal kararları
vermede söz sahibi olacaktır. Bu kararlar çok çeşitli meselelerde ola-
bilir, örneğin, bunların en önemlilerinden biri ürünlerin ve hizmetlerin
üretiminin nasıl organize edileceğidir.

Sosyalizmde, üretim tamamen ve sadece kullanım amaçlıdır.
Planlı ve ihtiyaca göredir. Dünyanın doğal ve teknik kaynakları de-
mokratik olarak sahiplenilip, kontrol edilecek ve üretimin tek amacı
insan ihtiyacını karşılamak olacaktır. Böylece satma, satın alma ve
paranın varlığı son bulacaktır. Bunun yerine, herkes, herkesin bera-
berce ürettiği ürünlerden kendi payına düşeni alacaktır. “Herkesten
yeteneği kadar, herkese ihtiyacı kadar” geçerli olacaktır.

Sosyalizmde, herkes ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen mal ve
olanaklara ücretsiz ulaşabilecek ve böylece bireylerin yaptığı iş için
para ödeme sistemi ortadan kalkacak ve bütün işler gönüllü olacak ve
kar hırsı yerine ihtiyaç için üretim yapılacağı için her insan işe yarar
bir iş yapacaktır.

Çürümüş Kapitalizme Karşı Sosyalizmin Üstünlüğü

Kapitalizm, Lenin’in vurguladığı gibi, çürüyüp can çekişmesine
devam ediyor. Çürümenin her geçen gün daha bir gizlenemez, geçiş-
tirilemez olan belirtilerine “kriz” diyorlar. Ve sonraki, yaşananlar istis-
nai bir durummuş, gelip geçiciymiş, şu ya da bu önlemde
engellenebilirmiş gibi yalanları ardarda dizerek gerçeği çarpıtmaya
çalışıyor burjuvazinin “uzman” sözcüleri. 

Oysa, gerçek ortadadır. Kapitalizm, çürüyüp can çekişiyor. Bir sis-
tem olarak halklara aş ve iş sağlayamamakta, yapısal olan krizini at-
latamamakta ve debelendikçe de batmaktadır. 

Stalin, “…Sovyetler Birliği, kültürel geriliğine, kapital gerili-
ğine, teknik bakımdan deneyimli ekonomik kadro eksikliğine rağ-
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men giderek büyüyen bir ekonomik kalkınma içinde bulunurken
ve ekonomik inşa cephesinde belirleyici başarılar elde ederken,
önde gelen kapitalist ülkelerin, kapital fazlalarına, teknik kadro
çokluğuna, yüksek kültür seviyesine rağmen giderek büyüyen
bir ekonomik kriz içinde bulunmaları ve ekonomik gelişim ala-
nında yenilgi üzerine yenilgi almalarının nedeni nedir?

Bunun nedeni, bizde ve kapitalistlerdeki ekonomik sistemle-
rin farklılığında yatmaktadır. 

Bunun nedeni, kapitalist sistem karşısında Sovyet ekonomik
sisteminin üstünlüğünde yatmaktadır…” der. (Stalin’den aktaran:
Sosyalist İnşanın Zaferi Uğruna Mücadele-4. Defter-İnter Yayınları-
syf: 21.)

Stalin, kapitalizmin çürüklüğünü ve sosyalizmin üstünlüğünü altı
madde halinde somutluyor. Önce, sosyalizmin kapitalizme göre üstün
yanlarını ifade ediyor. 

“…Sovyet ekonomi sistemi nedir?

Sovyet ekonomi sistemi şunları ifade eder: 

1-Kapitalist sınıfın egemenliği yıkılmış ve yerine işçi sınıfı ik-
tidarı konmuştur;

2-Üretim aletleri ve araçları, toprak, fabrikalar ve işletmeler
kapitalistlerin elinden alınmış ve işçi sınıfıyla emekçi köylü kitle-
lerinin mülkiyetine verilmiştir;

3-Üretimin gelişimi, rekabet ve kapitalist karın güvence altına
alınması prensibine değil, planlı yönetim ve emekçilerin maddi
ve kültürel seviyelerinin yükseltilmesi prensibine tabi kılınmıştır; 

4-Milli gelir, sömürücü sınıfların ve bunların çok sayıdaki
asalak eklentilerinin zenginleşmesinin çıkarları doğrultusunda
değil, işçi ve köylülerin maddi durumlarının sistematik olarak iyi-
leştirilmesi ve kentte ve kırda sosyalist üretimin genişletilmesi-
nin çıkarları doğrultusunda dağıtılır; 

5-Emekçilerin maddi durumlarının sistematik olarak iyileşti-
rilmesi ve üretimin genişlemesinin sürekli büyüyen kaynağı ola-
rak gereksinimlerinin (satın alma gücü) kesintisiz yükseltilmesi
işçi sınıfı için aşırı üretim krizlerine, işsizliğin ve sefaletin artma-
sına vs. karşı bir güvencedir; 

6-İşçi sınıfı ve emekçi köylülük ülkenin efendisidir, kapitalist-
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ler için değil, kendi emekçi halkı için çalışırlar.” (Age. Syf: 21-22)

Sosyalizmin üstünlüğü olarak altı maddede özetlediği bu tablo
karşısında, kapitalizmin nasıl bir çürüme içinde olduğunu yine altı
maddede somutlar Stalin: 

“…Kapitalizmin ekonomi sistemi nedir?

1-Ülkede iktidar kapitalistlerin elindedir; 

2-Üretim aletleri ve araçları sömürücülerin elinde toplanmış-
tır; 

3-Üretim, emekçi kitlelerinin maddi durumlarının iyileştiril-
mesi prensibine değil, yüksek kapitalist karın güvence atına alın-
ması prensibine tabi kılınmıştır;

4-Milli gelir emekçilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi çı-
karı doğrultusunda değil, sömürücülerin azami karlarını güvence
altına alma çıkarı doğrultusunda dağıtılır;

5-Kapitalistlere yüksek karlar güvenceleme hedefini güden
kapitalist rasyonalizasyon ve üretimin hızla büyümesi, milyon-
larca emekçi kitlesinin yoksulaştırılması ve maddi bakımdan du-
rumlarının daha da kötüleştirilmesi duvarına çarpmaktadır. Bu
milyonlarca emekçi kitlesi, her zaman, gereksinimlerini en asgari
çerçevede bile karşılama olanağına sahip değildir, ki bu kaçınıl-
maz olarak, aşırı üretim krizleri, işsizliğin ve kitlesel sefaletin art-
ması için zemin hazırlamaktadır;

6-İşçi sınıfı ve emekçi köylüler, kendisi için değil, yabancı bir
sınıf için, sömürücüler sınıfı için çalışan sömürülenlerdir. 

Kapitalist ekonomi sistemi karşısında Sovyet ekonomi siste-
minin üstünlükleri bunlardır. 

Kapitalist organizasyon karşısında sosyalist ekonomi orga-
nizasyonunun üstünlükleri bunlardır. 

Bizde, Sovyetler Birliği’nde giderek büyüyen bir ekonomik
kalkınma; onlarda, kapitalistlerde ise giderek büyüyen bir ekono-
mik krizin bulunmasının nedeni budur…” (Age-Syf: 22-23)

Sosyalizm ve kapitalizmin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini
yapan Stalin’in tespitlerinde kapitalizmin krizlerden niçin bir türlü kur-
tulamadığının açıklaması da vardır: 

Çünkü, iktidar, burjuvazinin elindedir. 

Halkı açlığa, işsizliğe, sefalete mahkum eden krizlerden kurtulma-
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nın yegane yolu da bellidir: İktidarı burjuvazinin elinden alıp halkın ik-
tidarını kurmak…

Lenin ve Stalin önderliğindeki Sovyet halkları bunu aşardı. Biz de
başaracağız…

KAPİTALİZM SOSYALİZM KARŞILAŞTIRMALARI

1- Kapitalizm, kâr hırsıyla sorunlar yaratır... Sonra, sanki yaratan
kendisi değilmiş gibi, sorunları çözmek için ortaya çıkar... Sorunların
çözümünü de kâr aracına dönüştürür.. Sosyalizm, sorunun ortaya çık-
masını önler! Sosyalizm sorunların nedenlerini ortadan kaldırır. 

2- Yaşadığımız tüm sorunların kaynağı kapitalizmdir. Su sorunu,
küresel ısınma, sağlık sorunları, bulaşıcı hastalıklar, trafik sorunu,
çevre kirliliği, açlık, yoksulluk, işsizlik ve daha aklınıza gelen ne varsa
hepsinin sorumlusu kapitalizmdir. İçme sularını kirletiyor, yeraltı kay-
naklarını kurutuyor, ırmakları, denizleri, okyanusları kirletiyor, ekosis-
temi bozuyor, “Küresel ısınmaya” neden oluyor, salgın hastalıklara,
yeni yeni mikropların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sonra da yarat-
tığı bu sorunlara tekrar çözüm üretmeye çalışıyor. Zirveler, forumlar
düzenliyor. Araştırmalar yaptırıyor, raporlar hazırlatıyor.

Sorunu yaratanlar sorunu çözemez. Çünkü, emperyalist tekeller
bir taraftan zirveler, formlar yaparken diğer taraftan suları ve bütün
olarak dünyayı kirletmeye devam ediyor. En büyük tekeller kirlenme-
nin önlenmesi için alınan kararlara, yapılan anlaşmalara, dahi uymu-
yor.

3- Kapitalizm yüz milyonları bulan bir işsizler ordusu yaratıyor.
Sonra işsizlik dünyanın en önemli sorunlarından biri diye formlar dü-
zenliyor. Sözde “çözüm” üretmeye çalışıyor. Ama esas olarak tekeller
işsizliği ucuz iş gücü olarak kullanıyor.

4- Kapitalizm, sürekli tüketimi körüklüyor. insanları sağlıksız yiye-
ceklerle “obez” yapıyor, sonra obezliğe çözüm arıyor. Zayıflamayı da
bir kazanç konusuna dönüştürüyor. Tekellere bunun için milyarlarca
doları bulan yeni bir pazar açılıyor. Yani, insanlar şişmanlarken de za-
yıflarken de kazanan tekeller oluyor. 

5- Kapitalizm tekellerin karları için kurulmuş bir sistem, sosyalizm
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ise insanların mutluluğunu düşünen bir sistem. Fark bu kadar açıktır.

6- Kapitalizmin odağında kar, sosyalizmin odağında insan vardır.
Sosyalizmde insana ait hiçbir sorun çözümsüz değildir. Temel amacı
insana, insanca yaşam koşullarını yaratmaktır.

7- Depremler, sel baskınları, kasırgalar ve benzeri doğal olaylar
kapitalist sistemde insanlık için binlerin onbinlerin hatta yüzbinlerin öl-
dürüldüğü katliamlara dönüşür. Kapitalistler bunları “önlenmesi müm-
kün olmayan” doğal felaketler olarak göstermeye çalışır. Oysa gelişen
bilim ve teknolojiyle bugün açısından doğal olayların insanlara zarar
vermesi engellenemez değildir. Ancak bu da yine insana değer veren
sosyalist sistemle mümkündür.

8- Sosyalizmde hiç bir sorun çözümsüz değildir. Çözüm için çok
büyük olanaklara da sahip olmak gerekmiyor. Öncelikle halktan yana
bir iktidar gerekiyor.

Birisi (kapitalizm) balık olmayan derede balık tutmanıza para kar-
şılığı izin verir, bir diğeri ise (sosyalizm) size bir derede balığın olup
olmadığını nasıl anlarsınız onu öğretir.

9- ‘Bir elbise; kapitalizm de satmak, sosyalizm de ise giymek için
yapılır.’ Kapitalizm ürünlerden kar sağlamak isterken, sosyalizmde
ürünler ihtiyaçların karşılanması için üretililr.

10- Kapitalizm sosyalizmin ortaya çıkış sebebidir. Her bir sistem
bir diğerinin bağrından doğar. Kapitalizmin sürekli kar ve bunun için
sömürme iştahı, sömürülenlerin kendihleri için bir dünya yaratma se-
beplerini ortaya çıkarır.

11- Kapitalizm sermayenin belli bir grup tarafından paylaşımını,
sosyalizim sermayenin toplumsal eşit paylaşımını temel alır. Çünkü
kapitalizm özel mülkiyete, sosyalizm ise mülkiyetin toplumsallığına
dayanır. 

12- Kapitalizm kulun kula kulluk etmesidir,sosyalizm
insanlıktır,onurdur.

13- Sosyalizm sömürücü sınıfların; burjuvazinin ve toprak beyleri-
nin örgütlü sınıf olarak tasfiye edilmesi demektir. Sosyalist toplum,
ilişkileri dostça olan; birbirleriyle uzlaşmaz çelişki ve ilişki içinde olma-
yan sınıflardan; işçi sınıfından, emekçi köylülerden ve aydınlardan
oluşur. 

14- “Emeğin verimliliği, yeni toplum düzeninin zaferi için son ker-
tede en önemli, en belirleyici olandır” (Lenin). 
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20- Sosyalizmde emeğin temel özelliklerinden birisi, doğrudan
toplumsal olmasıdır. Sosyalizmde her bir bireyin/çalışanın emeği, bi-
linçli ve planlı olarak toplam çalışmaya/emeğe dahildir; her birey, do-
laysız olarak toplum için çalışır. Sosyalizmde bir bütün olarak toplum,
her bir bireyin enerjisinin/işinin azami başarılı olmasına ilgi duyar.
Sosyalizmde çalışma, “bir onur meselesidir”.

Sosyalizmde emeğin verimliliğinin artırılmasında çıkış noktasını
kar değil, bütün toplumun çıkarları oluşturur. Yani bütün toplumun
maddi ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi ve yükseltilmesi esastır.
Teknik gelişme üretime bu amaçla sokulur ve işçinin daha verimli ça-
lışmasında sosyalist bilinç itici güç olur. 

21- “Herkese yeteneğine göre, herkese emeğine göre” sosyalist
ilkesi, emeğin miktarı/ölçüsü ve toplumsal ürünün dağıtımı üzerine
sıkı bir kontrolü gerekli kılar. Bu kontrol, toplum tarafından yapılır.
Sosyalist devlet, bu kontrolü, çalışma standartlarının ve ücretlendir-
menin düzenlenmesini tespit ederek gerçekleştirir.

22- Sosyalizmde ücret, kapitalizmdeki ücretten tamamen farklıdır: 

- Kapitalizmde iş gücü metadır ve pazarda satın alınır ve satılır. 

Sosyalizmde iş gücü meta değildir ve onun alınıp-satılması için
pazar da yoktur.

- Sosyalizmde “eşit işe eşit ücret” ilkesi gerçekleştirilir. 

Kapitalizmde ise bu ilkenin gerçekleştirilme koşulu yoktur.

23- Sosyalizm refah demektir! Sosyalizm sürekli kültür devrimi
demektir! Sosyalizmde üretim, kar amaçlı değil, halkın ihtiyaçları için
yapıldığından, halkın refahını sağlar. Halkın refahı ihtiyaçları çerçeve-
sinde sağlanır.

Kültür bir toplumun yaşamının bütününü kapsar. Ve her toplum
kendi sınıfsal karakterine göre bir kültürel yapı yaratır. Kapitalizm özel
mülkiyete dayalı bencil bir kültür yaratırken, sosyalizm toplumu temel
alan, kollektivizme dayalı, paylaşıma dayalı, insani değerlere dayalı
bir kültür yaratır. Toplum hem ekonomik ve hem de kültürel alanda sü-
rekli devrim yaparak sosyal dönüşümü yaratır.

24- Sosyalizmde ulusal ekonominin planlı, orantılı gelişme zorun-
luluğu ve bunun mümkün olması üretim araçlarının toplumsal mülki-
yette; sosyalist mülkiyette olmasından kaynaklanmaktadır.

25- a) Kapitalizmde temel ekonomik yasa:
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“Modern kapitalizmin ekonomik temel yasasının en önemli özel-
likleri ve gerekçeleri şöyle formüle edilebilir. Verili ülke nüfusu çoğun-
luğunun sömürüsü, yıkımı ve yoksullaştırılmasıyla, başka ülke
halklarının, özellikle de geri ülkelerin köleleştirilmesi ve sistematik ta-
lanıyla ve nihayetinde en yüksek karı elde etmeye hizmet eden sa-
vaşlarla ve ekonominin askerileştirilmesiyle kapitalist azami karın
teminat altına alınmasıdır” . 

b) Sosyalizmde temel ekonomik yasa:

“Sosyalizmin ekonomik temel yasasının önemli özellikleri ve ge-
reksinimleri aşağı-yukarı şöyle formüle edilebilir: En gelişmiş teknik
temelinde sosyalist üretimin kesintisiz büyümesi ve devamlı mükem-
melleştirilmesi sayesinde bütün toplumun devamlı artan maddi ve kül-
türel ihtiyaçlarını azami tatmininin teminat altına alınmasıdır” “Bütün
toplumun devamlı artan maddi ve kültürel ihtiyaçlarının azami tatmin
edilmesinin teminat altına alınması –bu, sosyalist üretimin amacıdır;
en gelişmiş teknik temelinde sosyalist üretimin kesintisiz büyümesi ve
devamlı mükemmelleştirilmesi- bu, amaca ulaşmak için araçtır. 

Bu sosyalizmin ekonomik temel yasasıdır”

***

Kapitalizm ile sosyalizm arasındaki fark ve sosyalizmin tartışıl-
maz üstünlüğünü somutlamak açısından daha yüzlerce madde yaza-
biliriz. Ancak sadece yukarıda sıraladıklarımız bile; kapitalizmin
bencillik ve bireyciliği neden körüklediği, neden sorunların kaynağı ol-
duğunu anlatmaya yeter.

Aynı şekilde, sosyalizmin sağladığı adaletli bir yaşam, güvenli bir
gelecek ile insanlar arasında rekabetin değil dayanışmanın nasıl yük-
seleceğinin, yarattığı kültürel ve ideolojik şekillenme ile insan onuruna
yaraşır şekilde nasıl yaşanacağını da göstermeye yeter.
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BENCİLLİK-BİREYCİLİK DEVRİMCİ SAFLARDA KENDİNİ
NASIL GÖSTERİYOR?

NASIL AŞACAĞIZ?

Emperyalizmin, yaydığı kültürün temelinde dünya halklarını yoz-
laştırma, dejenere etme yoluyla direnme dinamiklerini kırmak vardır.
Bu nedenle düzenin “BEN” inin sonu yoktur. Sürekli halde böler ve
güçten düşürerek mecalsiz bırakır.

Düzende kişi, her şeyin odağına kendini koyduğu için, en iyisine
sahip olmak ister. Bu ‘en iyi’ye sahip olma koşulları elbette kapita-
lizmde mümkün değildir. Ve ‘en iyi’ye ulaşma arzusunun sonu da
yoktur.

1- Konformizm:

En iyi maaşı almak, en iyiyi yemek, içmek, giyinmek, sahip
olmak, en iyi tatili yapmak, en iyi hizmeti görmek vb... Sahip olması
çok zor bu hayallerin peşinde koşarken hırsından ezmeyeceği insan,
yıkıp geçmeyeceği şey, ayaklar altına almayacağı değer yoktur! “Haz”
her şeyin önüne geçmiştir çünkü.

Devrimci saflarda bu kadar kaba haliyle görmeyiz her zaman.
Belki en çoğunu, en lüksünü istemez; ama konformizm kendini kolay-
cılık, ya da varolan koşullar içinde ‘en iyiye’ yönelme eğilimi olarak or-
taya çıkar. Emek gerektireni değil de kolay olanı tercih etmek olarak
gösterir kendini.

“O mahalleye gitmem, o evde kalmayayım, oraya yürüyerek
gidilmez, o kişide banyo yapmanın koşulu yok, orası çok uzak,
şehir dışında kalırsam sabahın köründe kalkmam gerekir, o
insan çok zor ben gitmemeyim, oraya gidince çalışamıyorum” vb
olarak yansıyabiliyor.

Oysa şöyle düşünmeliyiz: O yokuşları ben çıkmazsam, başka bir
yoldaşım çıkmak zorunda kalacak, şu ağır olanı ben kaldırmazsam
başka yoldaşım yapmak zorunda kalacak. “O değil ben yapmalıyım,
o değil ben yorulayım” diye düşünüp zor olana gönüllü olmalıyız. 

Neden?

Biz emek gerektireni, zor olanı; yani ileri olanı, devrimci olanı ter-
cih edeceğiz. Bunu yalnızca yoldaşlığın gereği olarak değil, aynı za-
manda kendi devrimciliğimizi büyütmek için yapmalıyız.
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Sıra neferi olmak buralardan başlar. Bu nedenle her işe gönüllü
olmalı, asla ideal koşullar aramamalıyız. İdeal koşul diye bir şey yok,
olmayacak!

Sıra neferi olacak ve hiçbir sıradanlığı kendimize yakıştırmayaca-
ğız!

2- Alan-Birimcilik, Kariyerizm:

Yapılan bir toplantıda, yazılan bir haberde veya bildiride bile göze
çarptığı olur alan-birim şovenizminin. Bunun altında yatan, aslında
sorumlunun, çalıştığı alan veya birimin işlerine değil, KENDİSİNE ol-
duğundan fazla “değer” vermesidir.

Ortaya çıkan sonuç itibariyle, aslında değer verme değil değersiz-
leştirme vardır. Yapılacak işler sıralamasında, kendi işini öne aldır-
maya çalışır. Öncelik ve ayrıcalık ister. Bunu her sözünde,
davranışında, çalışma tarzında ve yetiştirdiği insanlarda görmek
mümkündür.

Bu çok tehlikeli bir eğilimdir. Neden?

Çünkü işi, görevi veya sorumluluğun değerini değil, ‘kendi’sini ön
planda tutmak istemektedir. Ve bu nerede olursa olsun sırıtır, halkımız
da hemen fark eder.

Süreç, koşullar, düşmanın saldırıları veya başka ihtiyaçlar nede-
niyle; önceliklerimiz değişebilir, işlerimizin veya alanlarımızın daha
öne çıktığı süreçler olabilir.

Ancak burada ayırdedici bir yan vardır ki; buna iradi olarak karar
verilir. Örneğin Hareket’in Atılım sürecinde memur alanı öne çıkmıştır.
Büyük Direniş süreci Ailelerimiz üzerinden yürümüştür.

Anadolu’da yalnızca Gençlik Derneklerimizin veya dergi büroları-
mızın olduğu süreçler olmuştur. Kimi süreçleri mimar ve mühendisler
sürüklemiş, kimi zaman halkın avukatları, kimi zaman halkın sanatçı-
ları zorlukları en önde göğüslemiştir. Bütün alanların mahallelere, mi-
lislere, meclislere, direnişlere veya illegal faaliyetlere kilitlendiği
süreçler olmuştur.

Sonuç olarak, bu koşullar ve ihtiyaçlara göre değişebilir;
ancak bunu alanın-birimin sorumlusu değil örgütlülük tarafından
iradi olarak belirlenir. Devrimimizin büyük-küçük, önemli-önem-
siz, kolay-zor işi yoktur aslında. Hepsi bir bütünün önemli ve
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vazgeçilmez parçalarıdır.

3- Bireyci Çalışma Tarzı:

Kimi arkadaşlarımız vardır; sürekli koşturma halindedir. ‘Çok iş’
yapıyordur. Çok ‘emekçi’dir, her işi şikayetlenmeden yapıyor, dergi
dağıtıp aidat topluyor, açıklamalar yazıyor, pankartlar hazırlıyordur vb.
Ancak bunlar devrimcilikte başarı ve ilerlemeyi getirir mi, örgütlülüğü
büyütmeye yeter mi?

Elbette hayır! Bunları tek başına yapan, bireyci çalışma tarzına
sahip arkadaşlarımızın başarı şansı yoktur. Bunun adı emekçilik
değil, emekten kaçmaktır, kendi çabasına da hakarettir aslında.

Neden?

Çünkü yaptığını bir başına yapıyor, kimseyi katmıyor, kimseyi
eğitmiyordur. Devrimcilikte eğitimin ilkesi; “bildiğini öğret, bilmedi-
ğini öğren”dir.

Halkımızdan, yoldaşlarımızdan öğrenmeyen ve bildiğini onlara
öğretmeyen devrimcinin devrimciliği eksiktir. İnsan eğitmeyen, kendi
alternatifini yetiştirmeyen, eğitim grubu kurmayan bir devrimcilik kabul
edilemez. Kendimize bunu yakıştırmayalım.

Mutlaka her işte yanımıza birini katma hedefimiz olmalı. Yaptığı-
mız iş her ne ise, öğretmeliyiz. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve değerlenir.
Devrimciliğimiz öğrenip öğrettikçe büyür. Bu nedenle mutlaka en az
bir eğitim veya okuma grubumuz olmalıdır.

İşimiz devrimi örgütlemek; yani insan örgütlemektir. Asla unutma-
yacağız!

4- Kendini Dışında Görme-Sahiplenmeme:

“Çok iyi bir arkadaşımız, her söyleneni yapıyor”. Bu cümleyi her
birimiz duymuşuzdur. Peki, ya söylenmeyenler? Onlar bizim işimiz
değil midir, yapılmayacak mıdır?

Bir devrimci; düzenin memuru gibi kendisine söylenen veya ken-
dinden beklenen işleri yapmakla yetinmemelidir. Bu, bencilliğin başka
bir yansımasıdır. Kendini sınırlamak, sorunları kendi dışında görmek,
aslında örgütü ve örgütün işlerini sahiplenmemektir.

Kendini korumak, kolaycılık, kafa yormamak, emek vermemek
vardır bu çalışma tarzında. Bunlar arasında emekçilik ve devrimcilik
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kendine yer bulamaz.

Biz nerede ihtiyaç varsa orada olmalı, gördüğümüz her eksiği ka-
patmalıyız. İlla o alanda çalışmamız ya da o işin sorumlusu olmamız
gerekmez. Bize özel olarak görev ve sorumluluk verilmesi de gerek-
mez. Bu konuda Hasan Selim Gönen’in sözlerini kendimize kılavuz
edinmeliyiz: “Mücadelemizin her bir parçasını kendimin olarak
görüyor, her eksiğimize, her ihtiyacımıza, her hedefimize karşı
kendimi sorumlu hissediyorum.”

Böyle bakarsak, bir operasyon olduğunda, şehitlik durumunda
kimseden talimat beklemeden yapmamız gerekene odaklanırız.
Kimse söylemeden eğitim grubu kurar, insanlarla ilgilenir, dergimizi
daha çok okutmanın yollarını bulur, açıklamalar yazar, düşmanı teşhir
eder, devrimimiz büyütmekte sonsuz bir emek harcar, gerçek dev-
rimci ruh ve coşkuyu yakalamış oluruz.

5- Kabalık, Düşüncesizlik:

Bazen çok kolaylıkla söyleriz; “düşünemedim”. Peki gerçekten
bu kadar masum mudur? Ya da şöyle soralım kendimize, devrimin
sorun ve ihtiyaçlarını, işlerimizi, yapmamız gerekenleri, yoldaşlarımızı
düşünmediysek neyi düşündük?

Hayat boşluk tanımaz; ya bir şey vardır ya da onun tam zıddı. Ya
devrim vardır ya düzen, ya halkın çıkarı vardır ya da asalak-kan emici
burjuvaların. Ara yol yoktur!

Bu netlikte baktığımızda, ortada masumlaştıracak bir şey olma-
dığı daha açık görülür.

Kabalık da burjuvaziye aittir ve yalnızca bir üslup sorununa indir-
genemez. Kabalığın en temel nedeni benmerkezciliktir, bencilliktir.
Kendi dışındakini önemsemeyen, yıkıp geçmekte mahsur görmeyen
bir anlayışın yani burjuvazinin öğrettiğidir. Bencilliğin dil ve davranışa
yansımasıdır kabalık ve düşüncesizlik.

Devrimi ve yoldaşlarımızı düşüneceğiz. Kaba ve hoyrat olmaya-
cağız. Burada elbette burjuva anlamda bir “incelik, yapaylık, canım-
cicim olma”dan bahsetmiyoruz.

Bizim inceliğimiz; devrimciliğimizden, kendimizden önce va-
tanımızı, halkımızı, yoldaşlarımızı düşünmemizden, bireysel kur-
tuluş gibi hayaller kurmamamızdan kaynaklanır. 
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BEN’ YERİNE ‘BİZ’İ,

BENCİLLİĞİN KARŞISINA DAYANIŞMAYI,

BİREYCİLİĞİN YERİNE KOLEKTİVİZMİ KOYACAĞIZ!

Bencillik, BİZ’in yerine BEN’in koyulmasıdır. Bencilliğin körüklen-
mesiyle amaçlanan, küçük sorunlarla ve birbirleriyle uğraşan insanla-
rın asıl düşmanı yani burjuvaziyi görememesidir. Sadece kendini
düşünmesidir.

Bencilliğin karşısına dayanışmayı koymamız gerekir. Bencilliğin
nesnel zeminini, kapitalist sömürü ve zulüm düzeni yaratır. Halkın da-
yanışması, yarattığı olanaklar ve ortaya çıkardığı güçle, halkın ken-
dini çaresiz ve yalnız hissetmesinin önüne geçer.

Dayanışmanın gücünü gören halk, geleceğe güvenle bakmaya
başlar. Kaygılar azalır. Böylece bencilliğin karşısında yeni bir kültürün
ve yeni insanın yaratılacağı yeni bir nesnel zemin dayanışmayla yara-
tılmış olur. Bu zeminde halk değerleri büyütülür ve ileriye taşınır. Dü-
zenin bencilleştirme saldırısıyla halkta yarattığı kültürel yozlaşma,
dayanışmanın örgütlenmesiyle onarılır.

Bir devrimci, halkı örgütleyip savaştırmayı hedefleyen devrimci,
halk gerçekliğine vakıf olmalıdır. Bencillik, kökleri sınıfların ilk oluş-
tuğu dönemlere dayanan bir davranış şeklidir. Ve ancak uzun vadeli
bir süreç sonucunda yok edilebilir. Bu gerçekliğin de sonucu olarak
bencillik, devrimci saflarda dahi görülebilen bir davranış, düşünce ve
yaşam şeklidir. Bu gerçekliği doğru kavramak gerekir. Asıl olan zaaf-
ların görülmesi değil onlarla uzlaşmamaktır. Zaaflarımızı yok edip
onların yerine devrimci değerleri koymaktır. Bencillik de dahil dev-
rimci saflara düzenden taşınarak getirilen her zaaf eğitim ve hesap-
laşma konusudur. 

Bir devrimci halkın savaşını örgütlemelidir. Mücadele etmek, sa-
vaşmak, yozlaşmayı yayan düzenin temellerine vurmak; bencillik-
lerden sıyrılmanın en etkili yoludur. Savaşın içinde, savaşın parçası
olan halkını ve yoldaşlarını eğitip dönüştürmeyi hedeflemeliyiz.

Halkın özelliklerini değerlerini,bilmeli, tanımalı ve sevmeliyiz. Halk
fedakardır, paylaşımcıdır, vefalıdır. Devrimci, bu özellikleri, değerleri
kendinde somutlayarak ileri taşımalı ve örnek olmalıdır. Devrimcilik
halk ve vatan sevgisiyle kendini mücadeleye adamaktır, fedakarlıktır.
Gerektiğinde yaşamını ortaya koyarak değerleri için, bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm için kendini feda edebilmektir. 
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Halkın günlük yaşamını her anını devrimci değerlere örgütleyebil-
meliyiz. Bencillikle mücadelede en önemli kazanımımız, devrimciliği-
mizi büyüterek kazanabileceğimizin bilincinde olmamızdır.

Halk saflarında bencilliğin ortadan kaldırılması için, halkın daya-
nışmasını ve mücadelesini örgütlemeliyiz. Yaratacağımız güven orta-
mıyla bencilliği ortadan kaldırabiliriz. Bunun yanında hem kendi hem
de yoldaşlarımızı ve halkımızı eğitimi için yeni yollar bulmalıyız.

Düzenin propagandası aralıksız her yerde sürüyor. Biz sosyalist
eğitimi ve doğru düşünceyi hakim kılamazsak, halka gerçekleri taşı-
mada, ajitasyon ve propaganda da yeterli olamazsak düzenin dema-
gojilerini anlatamayız.

Halk değerleri, halk kültürü Marksizm-Leninizm’in değer, gelenek,
amaçlarıyla birleştirerek anlatabilmelmeliyiz, halk kültürünün olumlu
yanlarını daha da ileri taşıyarak ne yapacaksak halkın içinde,
halkla birlikte yapmalıyız.

Halk kültürü binyıllardır egemen sınıflara karşı mücadele ederek
hayat kavgası içinde şekillenmiştir. Halk, dayanışma olmaksızın ege-
menler karşısında güç olamayacağının farkındadır. Düğünlerinde, ce-
nazelerinde, doğumlarında bu kültürün izi belirgindir.

Ekip biçerken imece ile, hayvanlarını otlatırken, kış hazırlıklarını
yaparken dayanışma ile ayakta talmış, egemenler karşısında güç ola-
bilmiş ve yaşamını sürdürebilmiştir.

Bencillik bu kültür ve geleneklere yabancıdır. Gelip geçicidir.
Mücadele etmek, düzene karşı savaşmak, bencilliğin kökünü ka-
zıyıp atacaktır! Buna inanalım, başaracağız!
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KOLEKTİVİZM VE KOMİTELER

Her Yerde Komite,

Her İşte Komite!

Devrimci bir örgüt, kendi içinde kolektivizme hayat verebildiği
oranda hem ideolojik, hem örgütsel olarak güçlenir. 

Kolektivizm, sosyalizmin özüdür. Sosyalist olmak, ideolojik
olarak bireyciliği reddetmek, kolektivizmden yana olmaktır. Ko-
lektvizmi işletmemek, bunun mekanizmalarını yaratmamak, sa-
dece örgütsel bir eksiklik değil, ideolojik bir sorundur.

Devrimin yükü, tek tek bireylerin kaldıramayacağı kadar ağırdır,
bu yük, kolektivizmin güç verdiği omuzlarda kaldırılabilir. Bunların ba-
şında da çeşitli birim ve alanlarda oluşturulan komiteler gelir. Diyebi-
liriz ki, komiteler, kolektivizmin hayat bulacağı ana mekanizmalardır. 

Her düzeydeki komiteler, kolektivizmin, Leninist örgütsel işleyi-
şin temel ilkelerinden biri olan demokratik merkeziyetçiliğin
hayat bulacağı yerlerin başında gelir.

Kolektivizm açısından ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri,
komitelerin olmaması, veya olanların işletilmemesidir. 

Komite Nedir, Nasıl İşler?

Komiteler İşletilmezse Ne Olur?

Kolektivizme ilişkin çeşitli tanımlar yapabiliriz. Örneğin “harç” ola-
rak tanımlayabiliriz. “İlaç” olarak, “panzehir”… olarak tanımlayabiliriz.
Ancak biz kolektivzimi salt bir kavram değil, bir mekanizma olarak ta-
nımlayacağız. Ama önce kelime anlamından başlayalım yine. Kolek-
tif, ortaklaşa demek. Kolektivizm, ortaklaşacılık.

Birlikte hareket etmek, birlikte yapmak, birlikte üretmek olarak da
tanımlayabiliriz. Bir örgütü, devrimci yapan özellikleri sıralamak gere-
kirse, bunlardan biri, tartışmasız olarak kolektivizmdir.

Kolektivizm; binlerce Cepheli beyni ve yüreği birleştirmektir. Bin-
lerce beynin aynı hedef için çalıştığını, binlerce yüreğin aynı hedefe
ulaşmak için attığını düşünün; bu ne kadar büyük bir güçtür, düşünün!
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Kolektivizm bilgiyi paylaşmaktır. Gelişmeleri, düşünceleri paylaş-
maktır. Hareketin perspektiflerini paylaşmaktır. Bunları kendi sorumlu-
luğu altındaki insanlarla paylaşmayan sorumlular, bulundukları
birimde kolektivizmi hayata geçiremezler. Komite, birlikte düşünmek,
birlikte tartışmak, birlikte karar almak, birlikte üretmektir. Komite ör-
güttür.

Bir komitenin işleyişinde ikna esastır. Buna bağlı olarak da işle-
yişte oy birliği tercih edilir. Oy birliği yoksa, oy çokluğuyla karar alı-
nır. Komitelerde, komitenin tüm üyeleri, sorumlusu dahil, birbirlerine
hesap verip, hesap soracaklardır. Bunun yapılmadığı yerde komite
işleyişi kavranmamış ve liberalizm var demektir. 

Bazen bunlar ihlal edilir. Sorumlular komiteyi işletmez. Komiteyi
toplamaz. Ortak karar almaz. Komite yokmuş gibi davranır. Bu, o
birim veya alanda, örgütü tasfiye etmek ve giderek dükalık kurmak
demektir. Böyle bir birimde, örgütsel işleyiş, günlük ilişkiler, faaliyetle-
rin sürdürülmesi keyfiliklerle, adaletsizliklerle doludur. 

Komiteleri çalıştırmayanlar, rahat yaşam ararlar. Her şey, faaliyet
programından eylemlere kadar her şey; onların çıkarlarına, isteklerine
göre belirlenir hale gelir. Kişisel çıkarlar ve keyfiyet öne çıkar. Bu an-
layış; bir biçimde kadroları moralsizleştirir, tasfiye eder, etkisizleştirir
ve giderek onları yok eder. Komiteden gizli işler yapılmaya başlanır.
Kitle çalışması ve örgütlenmesi esas alınmaz.

Bu anlayışta olan bir yönetici, elbette kapitalizme ait değerlerden
çok rahat etkilenir. Bireyciliğin teorisi de yapılmaya başlanır. Kendile-
rine göre statüler oluştururlar. Örgütün gücünü, olanaklarını, komiteyi,
insanları her şeyi kullanırlar. Kitleyi örgütlemekten ve hesap vermek-
ten kaçarlar. 

Bu bireyciliğin, konformizmin, statükoculuğun sürebilmesi için ko-
mitenin çalışmaması gerekir, kimsenin kimseyi denetleyememesi
gerekir. Bu düşünce ve duygular örgütte kolektif işleyişi, kolektif ruhu,
yoldaşça güven ve paylaşımı ortadan kaldırır.

Kolektivizmin olmadığı yerde örgüt değil bireycilik ve keyfiyet var-
dır. Bireyciliğini, sorumlu olduğu birimde hakim kılmaya çalışan yöne-
tici, o birimi geliştirmez, o birimdeki insanları eğitemez; ama pekala
dağıtıcı, bozguncu bir rol üstlenebilir. 

Komite üyeleri, böyle durumlara müdahale edip cepheden savaş-
mıyorlarsa, sonuçta objektif olarak bu olumsuzluğa ve işlenen suç-
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lara, örgütsel işleyişin tasfiyesine ortak olurlar. Komitelerin işletilme-
mesinden, komitenin sorumlusu kadar, komitenin üyeleri de so-
rumludur. 

Bir birimde kolektif ilişkiler ve işleyiş, yöneticilerden, komitelerden
başlar. Yöneticisi kolektivizmden uzak olan, komiteleri işlemeyen bir
birimde, alttaki insanlara kolektif çalışmayı önermenin ve öğütlemenin
bir anlamı yoktur. Bunu yaparsa ikiyüzlü davranmış olur. Böyle bir
davranış her yerde kendini ele verir. Ne çalışma arkadaşları ne de
halk böyle bir yöneticiyi kabul etmez, saygı duymaz.

Komiteyi işletmeyen yönetici, hiçbir konuda, yönettiği insanlara
örnek olamaz!

KOMİTEDE HAYAT BULAN KOLEKTİVİZM;

BİREYCİLİK, BENCİLLİK, KİŞİSEL RAHAT ARAYIŞI,

DENETİMDEN, DİSİPLİNDEN KAÇMA GİBİ OLUMSUZLUKLARI,
BİREYSEL ZAAFLARI ÖNLEYEBİLMENİN GÜVENCESİDİR!

KOLEKTİVİZM, BİREYCİLİĞİN, BENCİLLİĞİN PANZEHİRİDİR!

HER İŞTE KOMİTE KURACAK, OLANLARI İŞLETECEĞİZ!

- Komitelerin işlememesi, dolayısıyla kolektivizmin hayata geçme-
mesi, örgütsel işleyişte tıkanıklıkları da beraberinde getirir. Eleştiri-
özeleştiri, denetim gibi mekanizmalar da çalışmaz. 

- Komiteyi işletmemek, diğer insanları denetlememek ve kendini
de denetletmemektir. Kolektif mekanizmalar olmadığı sürece; işlerin
neden yapılmadığını, olumsuzlukların kimlerden, nelerden kaynaklan-
dığını da kesin bir biçimde görmek mümkün değildir. 

- Komite işletilmeyince; yaratıcılıkta, üretkenlikte kısır kalınacağı
açıktır. Sorunlar çözümsüzleşir. Sorunların büyüdüğü yerde faaliyeti-
mizin etkisi ve başarısı küçülür. 

Kolektif mekanizmalar çalıştığında ise, onlarca, yüzlerce kafanın,
bileğin, emeğin yaratıcılığının çözemeyeceği sorun olmadığı görüle-
cektir. 
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- Komiteler işlemeyince, eğitim çalışmaları, grup toplantıları, tar-
tışmalar, değerlendirmeler, öneri alışverişi, politika üretimi hayat bul-
maz. Bunun yerini neyin dolduracağı ise az çok bellidir; insanların
birbirini çekiştirmesi, dedikodu, mücadeleyle ilgisi olmayan sorunlar...

- Komiteleri işletmek, sadece periyodik olarak toplanmak da de-
ğildir. Kolektivizmi, biçimde değil, gerçekten hayata geçirmenin belli
gereklilikleri vardır.

En başta; bilgiyi, haberi, perspektifleri paylaşmadan kolektivizm
olmaz. Komitenin sorumlusu, birime ve alana ilişkin gelişmeleri, bilgi-
leri paylaşacak ki, komite alana, sorunlara vakıf olup çözümler ürete-
bilsin. Bilgilendirmeme, paylaşmama, komiteleri fiilen
işletmemenin, komite içinde “üstünlük” kurmanın doğru olma-
yan yöntemlerinden biridir.

- Bir olaydan, gelişmeden alanın komitesinin haberi olmuyorsa, o
alanda yukarıdan aşağıya doğru nasıl bir bilgisizliğin ve ilgisizliğin or-
taya çıkacağını tahmin etmek zor değildir. Yönetici emeğiyle, eğiticili-
ğiyle, paylaşımıyla kolektivizmi uygulayan ve uygulatan olmalıdır.
Ama olmuyorsa, komite üyeleri, bunu sağlamak için zorlayıcı olmakla
görevlidir. 

Sonuç olarak; hiçbir komite sorumlusu, komiteye rağmen ve onun
dışında kararlar alamaz, uygulayamaz. Her şeyi paylaşmak, ortak
karar haline getirmek zorundadır. Bu yapılmazsa, orada komite yok-
tur. Komitenin olmadığı yerde örgütüve insanları kullanan, düzende
yaşayan dükalıklar var demektir. Ki buna ne o birimdeki insanlar, ne
de devrimci bir örgüt tahammül edemez, izin veremez. 

KOLEKTİVİZM BİR TERCİH DEĞİL,

İDEOLOJİK BİR ZORUNLULUKTUR!

1990 Ağustos’unda yayınlanan “Yolun Neresindeyiz?” broşüründe
şöyle bir tespit yer alıyordu: “Hareketimizin geleceğini belirleyen
olgu, kolektif örgütlülükte ısrar ve siyasi pratiğin yükseltilme-
sinde yatmaktadır.”

Alıntıda, kolektivizme, “Siyasi pratiğin yükseltilmesi” ile birlikte
sayılacak kadar büyük bir önem atfedilmektedir. Öyle bir önem ki, Ha-
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reket’in geleceğini belirleyen iki unsurdan biridir. Hem devrim süre-
cinde bu kadar önemlidir, hem de sosyalizmin inşasında.

Kolektivizm Neden Gereklidir?

Komiteleri işletmemenin en sık karşılaşılan gerekçesi, işlerin
hızlı ve pratik yapılabilmesidir. Bu bireyciliğin, kolektivizmden,
eleştiri özeleştiriden, hesap vermekten kaçışın bir mazeretidir.
Bu mazeret, hem pratik olarak hem de ideolojik olarak yanlış ve ge-
çersizdir.

Birincisi; asıl komiteler işletilerek hızlı ve pratik sonuç alınabilir;
mesele öngörülü, programlı, planlı olabilmektir. Kolektivizmin gücü
bunu sağlayabilir.

İkincisi; biz en zor koşullarda dahi, ideolojik tercihimizden, sos-
yalist olduğumuzdan dolayı, kolektivizmde ısrarlı olmak durumunda-
yız. Kolektivizm, ilk terkedilecek, ilk vazgeçilecek şey olamaz
bizim için.

Örgütlülüğün ve mücadelenin gelişmesi gibi pratik bir nedenle zo-
runludur kolektivizm. Daha “pratik” olduğu gerekçesiyle kolektif işleyiş
sık sık ihmal edilir ve komiteler, kolektif mekanizmalar dışlanır. Tek
başına karar almanın ve yönetmenin işleri “hızlandırdığı” bile ileri
sürülür! Bazı durumlarda öyle görünür. Ama bu yanıltıcı bir “hızlılık”tır
aynı zamanda.

Yanıltıcıdır; çünkü bu ‘hız’ kısa vadelidir. Çünkü yeni insan yetiş-
tirmez bu işleyiş. İnsanları kadrolaştırmaz. Dolayısıyla işler, hep bir-iki
kişinin omuzunda kalmaya devam eder. ‘Pratik oluyor’ diye komiteyi
işletmeyen yönetici, her işi üstlenmek zorunda kalınca, yavaş yavaş o
işlerin altında kalır. Dolayısıyla komiteyi dışlayan bu “pratik çözüm”
uzun vadede hızlandırmak bir yana, hızımızı keser.

Sonuç olarak, kolektivizm ve komiteler, aslında kadrolaşmanın en
iyi koşullarda ve en hızlı biçimde gelişeceği bir ortamı sunar bize.

Kolektivizm yoksa, komiteler yoksa, kadrolaşma da yoktur!

“Evet, kolektivizm, kadrolaşma için de şarttır. Yıllardır bunu vur-
gulamışızdır: “İnsanların tecrübe birikiminden yoksun olmaları, yeterli
siyasi eğitimden geçmemiş olmaları vb. konulardaki yetersizlikleri,
ancak kolektif örgütlenme içinde aşılabilir. ... Kolektif örgütlenmeye gi-
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dilmediği sürece, insanları daha yakından tanımak, yetenek ve kap-
asitelerini gözleyebilmek, eksikliklerini tespit ederek gidermek müm-
kün değildir.” (Yolun Neresindeyiz)

Statükocu veya kendiliğindenciliğin hakim olduğu örgütsel işleyiş
içinde yeni insanların geliştirilmesi, onların birikimlerinin, özel yanları-
nın, kapasitelerinin açığa çıkarılması da mümkün olmaz. Bunu sağla-
yacak tek şey, kolektif mekanizmalardır.

Kolektivizm, Kapitalizmin Bireyciliğine Karşı,

İdeolojik Bir Tercihtir!

Kolektivizm, burjuva ideolojisi karşısındaki alternatifimizdir. Kolek-
tivizmi işletmek, ideolojimizin getirdiği doğal bir tercih ve zorunluluk-
tur. Her tercih, bir vazgeçiştir. Kolektivizmimiz, bireycilikten
vazgeçtiğimizin, kendi ideolojimizin gereğini tercih ettiğimizin güçlü bir
göstergesidir.

Bireycilik kapitalizme, kolektivizm sosyalizme aittir. Başka bir de-
yişle; bireycilik kapitalizmin, kolektivizm proletaryanın ideolojisidir. Bu
anlamdadır ki, bireyciliği dayatanlar, kolektivizmi işletmeyenler,
esas olarak, devrim saflarında kapitalizmin ideolojisini yaşatmış
olurlar ve elbette bu savaşta proletaryayı zayıf düşürürler.

Buradan hareketle de diyebiliriz ki, devrim saflarında doğal
olan kolektivizmdir. Kolektivizmin yadsınması, küçümsenmesi, bire-
yin, bireyciliğin dayatılması ise, esas olarak devrimin ve devrimciliğin
kendisine aykırıdır. Devrimci ilişkilere, devrimci işleyişe, örgüt yaşa-
mına, bireyciliği sokmaya çalışmak, devrimciliğin doğasını bozmak
demektir.

Biraz düşündüğümüzde görürüz ki, insanların sorunları, örgütlü-
lük içindeki sorunların çoğunun kaynağında tamamen yanlış bir “ben”
duygusu ve anlayışı, bireycilik, bencillik vardır. Dolayısıyla diyebiliriz
ki bu kaynaktan gelen olumsuzlukların panzehiri de kolektivizmdir.

Kolektif işleyiş, hareketin sorunlarının çözümüne, ihtiyaçlarının
karşılanmasına tüm kadroları, taraftarları katmanın yegane yoludur.
Kolektif bir işleyiş kurulmadığında herkesin sorunlara vakıf olması,
sorunları içinde hissetmesi sağlanamaz.

İnsanların, kendini hareketin bir parçası olarak görmesini
sağlayacak olan da kolektivizmden başkası değildir. Bir adım
daha ileri giderek şunu diyebiliriz: Kolektivizm, bir örgüt gerçe-
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ğinde, “ben”i “biz” yapan harçtır. İnsanlar bu mekanizma, bu an-
layış içinde örgütle bütünleşirler.

“Kadrolaşmanın sağlıklı bir tarzda geliştirilip yaygınlaştırıla-
bilmesi... için; hayatın her alanında... kolektif iş üreten gruplara
ve mekanizmalara ihtiyaç vardır. Tüm sorunların bireylerin omuz-
larında kaldığı ve gelişim seyri içerisinde kolektif yapılara dönüş-
mediği yerde önderliğin yanlış ve yetersizliğinden bahsetmek
gerekir.” (Hareketimizin Gelişimi ve Devrimci Mücadele, 1983)

Kolektivizm İşlemediğinde Ne Olur?

Bu yetersizlik, denetime açılmazsa görülemez ve müdahale edile-
mez. Hele örgüt bilinci yeterince gelişmemiş kişi, bu yetersizliklerini
gizlemek isteyecek, sekterleşecek, yalan söyleyecek, örgütü baltala-
yacak hatta suç işleyecektir. Bu kaçınılmazdır! Kolektivizmin olma-
dığı, komitelerin işlemediği yerde bir disiplin de olmaz. Kolektivizmin
olmadığı yerde, memur kadro anlayışı kendine uygun zemin bulur. Bi-
reysel ilişkiler üzerine şekillenen bir örgütsel işleyişte, “kontrolsüz ve
denetim dışı” alanlar genişler.

Kolektivizme karşı bireyciliğin dayatılmasında, eleştirilere kapalı-
lık vardır. Kolektif mekanizmalar kurmak, kolektif bir işleyişi hayata
geçirmek, doğal olarak kendini denetime, eleştiriye açmak demektir.

Birisi olayları, olguları gereğinden fazla abartabilir, bir diğeri, kü-
çümseyebilir; biri aşırı korunmacı davranabilir, diğeri birimin ve yol-
daşlarının güvenliğini gözetmeyen uç bir gözükaralıkta olabilir; birisi
sekter yaklaşabilir, bir diğeri liberal... Kolektivizm bir yerde bütün bun-
ları telafi eden, törpüleyip devrimci bir çizgiye oturtan, sapmaları en-
gelleyen mekanizma demektir.

Burada kolektivizme, komitelere sihirli bir rol de yüklememeliyiz
elbette. Kolektivizm insanların zaaflarını otomatikman giderecek bir
şey değildir. Kaldı ki, bu zaaflar söz konusu olduğunda, o zaaflı insan-
lar kolektivizmi de kendi zaafları, statükoları doğrultusunda kullanabi-
lirler. Ki bu da kolektivizmin önündeki bir başka engeldir.

Bunun dışında; 

- Kendi üstlenmesi gereken işleri kolektif yapılara yüklemek, nasıl
olsa birileri yapar diye düşünmek, 

- Herkesle iyi geçinmek adına veya “eleştirirsem beni de eleştirir-
ler” mantığıyla eleştiri özeleştiriyi hayata geçirmemek, 
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- İnisiyatif almamakta bahaneler uydurmak, ayak sürümek, mem-
nuniyetsizce hareket etmek ve bu memnuniyetsizliği başkalarına da
yaymak vb.

Daha pek çok eski alışkanlık, burjuva zaaf ve eksiklik, kolektif ça-
lışmamızın, kolektif işleyişimizin önünde engel olarak durabilir.

Şu iki noktayı tekrar vurgulayalım kolektivizme dair:

- Bir: Kolektivizm, saflarımıza gelen insanları kucaklayan elleri-
miz, değiştirip dönüştürmekte arındırma cihazımızdır!

- İki: Devrimin sorumluluğu, bireyin kaldıramayacağı kadar ağır-
dır. Bu sorumluluk; ancak kolektivizmin birleşip güç verdiği omuzlarda
gereği gibi taşınabilir.

Kolektivizm Soyut Bir Anlayış Değil, Somut Mekanizmalardır!

Şunda çok net olmalıyız. Devrimci bir örgütte, devrimci bir anlayı-
şın, devrimci ilke ve kuralların, devrimci değerlerin uygulanması, sa-
dece “niyetlere”, sadece “kişilere”, sadece “dileklere” bırakılamaz.
Bunların hayat bulması, esas olarak bir işleyiş ve mekanizma sorunu-
dur. Kolektivizme hayat verecek mekanizmalar, devrimci hareketin
politikalarını, sloganlarını dalga dalga örgütün tüm kademelerine ve
giderek halka taşımanın da temel araçlarıdırlar.

Tekrar vurgulamakta yarar görüyoruz ki, kolektivizm, bireyciliğin
panzehiridir! Örgütsel sorunlarda tıkanıklık, politika üretiminde, iş üre-
timinde kısırlık gibi sorunlarda, kolektivizm gerçekten bir ilaç gibidir.
Ve tersi de doğrudur. Eğer bu ilacı kullanmazsak, o yaralar, gittikçe
azar, kangrenleşir.

Bu noktada, her alanın komitelerinde yer alan kadrolar ve kadro
adayları, komitedeki kolektivizmi biçimsel değil, içi dolu bir kolektivizm
olarak düşünmeli ve uygulamalıdırlar.

Kolektivizmi tekrar başlıklar halinde sıralayacak olursak;

- Kapitalist düzene karşı alternatif bir yaşam ve çalışma tarzı; ko-
lektivizm

- Devrimcilik kolektivizimdir. 

kolektivizm sosyalizmin maddi yapısıdır

devrimciler sosyalizme inanırlar
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- Kapitalizm “ben”i örgütler, sosyalizm “biz”i örgütler.

Kapitalizm bireysel yetenekleri öne çıkarır,

sosyalizm, kolektif yetenekleri esas alır

- Kapitalizmi yıkıp sosyalizmi kurmak istiyorsak 

kolektivizmde, kolektif yaşamda ısrarcı olacağız

- Kolektivizm, bir yaşam biçimidir;

yeteneklerin, aklın, duyguların, düşüncelerin, 

gücün ortaklaştırılmasıdır.

- Kolektivizm, onlarca göz, kulak, onlarca ağız ve beyindir...

Kolektivizm, paylaşım ve dayanışmadır.

kolektivizm, üretimi ve yaratıcılığı artırır, 

insanları çok yönlü geliştirir.

- Kolektivizmin olmadığı yerde;

- bencillik, bireycilik, 

- popülizm,

- bürokratizm

- uzlaşmacılık

- yetinmecilik

- sekterlik,

- liberalizm vb. gibi hastalıklar boy veriyor demektir.

- kolektivizmin olmadığı yerde eğitim olamaz.

- denetim, eleştiri-özeleştiri yoktur

- birbirimizi güçlendirme, dayanışma ortadan kalkmıştır.

- hatalar zincirleme birbirini tekrar eder.

- Kolektivizmi sadece beraber iş yapmak olarak algılamak eksik
olur. Mesela sadece beraber iş yapmak değil aynı zamanda birbirini
bütünleyen, tamamlayan şekilde organize olmaktır.
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- Kolektivizim planlı-programlı, örgütlü ve en verimli çalışmadır.
Onun için hayatın her alanında kolektivizmi hayata geçirmek zorunda-
yız. 

- Birçok iş içinde yetişemediğimiz işleri, bölüştürmek, bizim dışı-
mızda bu işi yapabilecek yoldaşlarımız olduğunu bilmeli ve onlar gü-
venmeliyiz. Bilmeyene öğretmeliyiz.

- Yöneticilerimiz hayatın her alanında kolektivizmi örgütlemelidir,
baktığı yerde komiteleşme görmelidir. Her her adımda, alınacak her
kararda kolektivizmi işletmelidir. 

Kolektivizm bir yöneticinin üstün bir vasfı değil, yöneticiliğin temel
özelliklerindendir. 

- Kolektivizm ve komiteler yoksa kadrolaşma da yoktur. Her türlü
zorluklar, siyasi eğitim eksikleri, tecrübe birikiminden yoksunluklar ko-
lektivizmle aşılabilir. 

- Kolektivizmin olmadığı yerde başına buyrukluk vardır. 

Çalışma kısırlaşır. Kadrolarda, taraftarlarda, sempatizanlarda,
halk kitlelerinde kararlar tartışılır olmaya başlar. Demokratizm hasta-
lığı yayılır. 

- Kolektivizm sosyalist düzendir, yeni insandır.  Kolektivizmi öğ-
renmeyen, öğretmeyen bir yönetici düzeni öğreniyor, öğretiyordur.
Kolektivizmin olmadığı bir alanda, birimde küçük sorunların büyü-
mesi,  kangrenleşmesi kaçınılmazdır. 

- Tek tek insanlar üzerinden yapılan bireysel çalışma günübirlik ve
sınırlı gözlemler sunar. Kolektif mekanizmanın çok yönlülüğü ve prati-
ğin zenginliğini kavrayışı yoktur, bireysel çalışmanın. 

Ne kadar çok çaba ve emek harcanırsa harcansın bireysel eme-
ğin, kolektif emek karşısında her zaman sınırlı ve kısıtlı olacaktır. 

- Kolektivizmi işletmek, işlevli olması için ısrar etmek ve emek
vermek zorundayız. Kolektivizm, aklımızı, tecrübelerimizi, yetenekleri-
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mizi, bedensel, zihinsel, duygusal  gücümüzü birleştirmemiz demektir. 

Kolektivizm ve gönüllülük emek verimliliğini en çok arttıran et-
menlerdir.

- Kolektivizm gerçeklerden kopmadan çelişkileri doğru bir tarzda
ele almamızı ve devrim yararına çözebilmemizi sağlar. Bireysel ilişki
tarzındaki subjektivizm duyguları, tek yanlılığı, kişi selleştirmeleri öne
çıkarıyorsa kolektif ilişki tarzı ise toplumsallığı içerir.

- ”İnsanların tecrübe birikiminden yoksun olmaları, yeterli si-
yasi eğitimden geçmemiş olmaları vb. konulardaki yetersizlikleri,
ancak kolektif örgütlenme içinde aşılabilir. Kolektif örgütlenmeye
gidilmediği sürece, insanları daha yakından tanımak, yetenek ve
kapasitelerini gözleyebilmek, eksiklerini tespit ederek gidermek
mümkün değildir.” (Yolun Neresindeyiz)
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ALTINCI 
BÖLÜM

DEVRİMCİLER “BİREY”E DEĞİL,
BİREYCİLİĞE KARŞIDIR!
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DEVRİMCİLER “BİREY”E DEĞİL, BİREYCİLİĞE KARŞIDIR!

Buraya kadar, bencillik ve bireyciliğin ne olduğu, kaynağı ve çö-
zümünün ne olduğunu özetlemeye çalıştık. Burjuvazinin halklara dikte
ettirdiği gibi “normal, doğal, doğuştan” olmadığını; aksine özel mül-
kiyetle ortaya çıktığı ve egemenin çıkarlarını korumayı esas aldığı için
halkları bölüp parçalayan, güçten düşüren ve zavallılaştıran bir görev
üstlendiğini gördük.

O halde görevimiz, dayanışmayı ve kolektivizmi örgütlemektir.

Saflarımızda bireyciliğin barınmasına, bireyci çalışma tarzına mü-
saade etmemeliyiz. Halkımızın değerlerine sahip çıkıp, yeniden hatır-
latmalı, bu tarz etkinlikler ve dayanışma örneklerini iradi olarak da
örgütlemeliyiz.

Bu konuda hem burjuvazi, hem de onun soldaki temsilcileri,
tasfiyeciliğin örgütlenmiş hali olan reformizm; kolektivizmin bire-
yin yaratıcılığını öldürdüğünü, örgütün bireye karşı olduğunun
propagandasını yapar. Bu doğru mudur?

Bu kesinlikle bir çarpıtma ve kaba bir demagojidir. Örgüt kadrolar-
dan yani bireylerden oluşur. Bireysel eğitimimiz, yeteneklerimiz, yara-
tıcılığımız arttıkça, örgütümüz de büyür ve güçlenir.

Bu nedenle birey ve örgüt karşı karşıya getirilemez. Örgüt, kişisel
gelişimimizin önünde engel olmak bir yana, sürekli bizi teşvik eden,
gelişimimizin zeminin hazırlayan, okutan, eğiten, geliştiren, ilerleten,
yetenek kazandırandır.

Ancak belirleyici nokta şudur ki; yetenek doğuştan değildir! Buna
inanmamızı isteyen ve gelişimimizin önünde engel olan burjuvazidir.
Bizi aç, yoksul, eğitimsiz bırakan burjuvazidir. Örgüt ise, burjuvazinin
çaldığı aklımızı, ahlakımızı ve onurumuzu bize geri kazandırmıştır.
Sadece bu kadar mı? Yeteneklerimizi açığa çıkarmış, her şeyin en iyi-
sini yoksul halk çocuklarının yapabileceğini onlarca kez kanıtlamıştır.
Her birimizin kendi devrimcilik tarihi ve gelişimi bunun kanıtıdır.

Dünyanın en başarılı avukatları, sanatçıları, mimarları, mühendis-
leri, şairleri, müzisyenleri, yazarları, astronotları, bilimadamları dev-
rimcilerden çıkmıştır. Bütün bu alanlarda sosyalizmin başarılarını
gölgelemek için yapılan boş demagojilere inanmamalıyız. Bireyi ger-
çek anlamda özgür ve yaratıcı kılan sosyalizmdir.
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Bencillik burjuva ideolojisidir, saflarımızda yeri yoktur.

Bencilliği saflarımızdan atacağız.

Popülizm, burjuva özentiliğidir, bizim değerlerimizle hiçbir alakası
yoktur. Popülizmi içimizden atacağız. Devrimcilik yapmak istiyorsak
üslubumuzu ona göre şekillendireceğiz.

Kariyerizm düzen yaşamında insana dayatılan, çürümeye götü-
ren bir hastalıktır. Kendi ayakları üzerinde duran insan diyerek bireyi
yüceltmeye yönlendiren kısır bir düşüncedir. Devrimci yaşamda kari-
yerizm olamaz. Biz halkımız için mücadele ediyoruz, onlar için bedel
ödüyor, ödetiyoruz. Devrimciliği bir kariyer sahibi olmak için değil, hal-
kımızın ve vatanımızın kurtuluşu, bağımsızlığı için yapıyoruz. Kariye-
rizm düşüncesini aklımızdan çıkartmalıyız.

Bencillik-bireycilik; devrimi, devrimciliği tasfiye edip yerine düzeni
koyar. Yoldaşlık ilişkilerini parçalar. Kollektif anlayışı parçalamak iste-
yen egemen sınıflar halkların arasına çeşitli politikalar düşmanlıklar
sokmuştur. Bu da yetmeyince tek tek insanlara ulaşarak bencillik to-
humları ekmişlerdir.

Bireycilik, insani değerlere yönelmiş onları yozlaştıran, dejenere
eden bir politikadır. “Her koyun kendi bacağından asılır” gibi masum-
laştırılmaya, meşrulaştırılmaya çalışılan bencillik üzünde insanın bu
sömürü ve zulüm düzeni tarafından bencilleştirilip yüreğinin yozlaştırı-
larak yüzyıllar sonuncunda yozlaşma dayanışma, poylaşma, adalet,
vefa vb değerlerin ayaklar altına alınmasıdır.

Bencillik sadece kendini düşünmek değildir. Her türlü ahlaki ve in-
sani değeri yok ederek yaratılan bir kişiliktir.

Kapitalizm öncelikle karamsar, umutsuz insanlar yaratır. Sonra
onların en geri yanlarına yönelik politikalar geliştirerek halkın değerle-
rine yabancılaştırıp halktan koparır.

Burjuva medyadan internete, okullarda verdiği eğitimden reklam-
lara, filmlerden şarkılara kadar tüm araç ve yöntemleri kullanarak bir
yabancılaşmayı büyütür. “Farklı ol.. En güzel sen ol... Anı Yaşa..” di-
yerek insanı bireycileştirip insanlıktan çıkararak doyumsuzlaştırıp
vahşileştirir.

Bencillik fırsatçılık menfaatçiliktir. Bir işi halk için devrim için yani
“BİZ” anlayışıyla yapmaz. Her işin odağına ‘Ben’i yani kendi çıkar ve
beklentilerini koyar. Bencil kişi popülisttir, kendini beğenmiştir. Bir işte
çıkarı yoksa o işi yapmaya gönülsüzdür. Eğer çıkarı varsa en önde
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koşar. Bir işte devrim kazanacak diye düşünmez küçük hesaplar.
Pragmatik davranışlar peşinde koşar. İşte bu kapitalizmin saflarımıza
sızması, yaşamasıdır. Buna asla izin vermemeliyiz!

Bu Kadar Köklü Olan Ve Devlet Tarafından Yayılan Bencilliği
Yenebilir miyiz?

Elbette yenebiliriz. Bencillik yenilmez, aşılmaz bir sorun değildir.

Değiştirip dönüştürme iddiamız iktidar iddiamızın bir parçası-
dır. Bu yoksa iktidar iddiamız da yoktur. “Böyle gelmiş böyle gider”
deriz. Uzlaşırız. Düzenle uzlaşma devrimciliğin ölümüdür.

Bilimin ve emeğin değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyoruz.
Yani diyalektik materyalizme inanıyoruz. Bir sorun varsa çözümü de
vardır. Çözüm ise ellerimizde, devrimci ideolojimizde , pratiğimizdedir.
Doğru politikalar, güçlü ve işleyen bir eleştiri özeleştiri mekanizmesı,
hesapsız bir yoldaşlık ilişkisi ve sınırsız bir halk sevgisiyle bencilliği
yenebilir yerine ‘yeni insan’ın kültürünü koyabilir. 

Bencilliğe karşı uzlaşmaz olmak kadar alternatif olma, savaşma
iradesini de göstermeliyiz. Sorunu sadece bilmek, görmek yetmez,
savaşmak da gerekir. Bu da eleştiri-özeleştirileriyle olur. Kanıksama-
makla olur.

Bu eksiği zaafı taşıyan kişi, yapılan eleştiriler karşısında alıngan-
lık kırgınlık göstermemeli, özeleştiri mekanizmasını işletmelidir. Önce
sorunu kabullenmeli ve örgüte tamamen açık olmalıdır. Yoldaşlarına
ve örgütün adaletine güvenmelidir.

Çünkü biz bireyi değil, burjuvazinin yarattığı bireyciliği yok etmek
istiyoruz. Yoldaşlarımıza bencilliği aşabileceğini göstermeli ve değiş-
tirme isteğinde emek, ısrar ve kararlılık göstereceği bir savaşta deste-
ğimizi görmelidir.

Halk içinde de, “BİZ”i yani halk değerlerini besleyen yardımlaşma,
dayanışma, paylaşmanın olduğu bir kültürü yaratmalıyız.

Bu da ancak kollektif düşünme, kollektif yaşama calışma kültürü,
alışkanlığı yaratacak bir eğitim programını ortaya koyarak olur.

Bilinçte ve eylemde kollektivizmi yaratmak için her işin mücadele
için taşıdığı anlamı kavrayarak, birlikte yaratacağımız gücün farkına
vararak, mücadelenin sürekliliğini sağlamak için BİZ olmanın değerini
bilerek çalışmak zorundayız. Biz olmak, BİZ gibi düşünmek bir tercih
değil ZORUNLULUKTUR!
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Bencillikle Mücadele Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

a- Bencillik bir hastalıktır. Bu hastalığı yaratan da düzendir. Bu
hastalıkla uzlaşmak, masumlaştırmak, üstünü örtmek aslında düzenle
uzlaşmak, barışmaktır. Düzenden gelen hiçbir şeyle uzlaşmayacak
SAVAŞACAĞIZ!

b- Bencilliği kişiliğinde taşıyan bir yoldaşımız veya halktan biri
olabilir. Bencillikle savaşacağız; ama bu savaş yoldaşımızı halkımızı
kurtarmak, kazanmak için verilecek bir savaş olacaktır. Zaaf ayrı,
insan ayrıdır. Tek bir insanımızı bile bu düzene bırakmayacağız. Bu
iddiamızı her koşulda koruyacağız!

c- Bencillikten insanları kurtarmanın en iyi olur pratik içinde eğit-
mektir. Pratiğin içinde insanlara yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaş-
mayı göstereceğiz.

Birlikte iş yapmayı zorluklar karşısında bırakıp kaçmak, kendini
kurtarmak yerine yapılan işe daha fazla omuz vermeyi sorumluluk
üstlenmeyi, karşılıklı fedakarlık yapmayı paylaşmanın değerini öğre-
teceğiz. İnsanları bu değerler ile donatıp savaştıracağız.

Devrimle Birlikte Bencillik Tamamen Yok Mu Olacak?

Bunu iddia etmek bilimsel değildir. Bencillik bir gecede ortaya çık-
madı. Bir gecede de yok olmayacaktır. Biz devrim ile bencilliğin kay-
nağını yani düzeni ortadan kaldıracağız. Bencillik insanların
kişiliklerinde bir süre daha yaşayacaktır.

Bencillik sınıflı toplumların bir ürünüdür. Tüketimci, bireyci bir ya-
şamın propagandasını yapar. Hiçbir değer, kural, ahlak tanımaz. Do-
yumsuzluk çeker. Tek amaç kişinin kendi beklentilerini karşılamak,
önüne çıkanı ezmek, çıkarlarını ne olursa gerçekleştirmektir.

Bizim ortadan kaldıracağımız bunu sürekli üreten ve yayan düzen
ve onun kültürüdür. Devrimci iktidar bunu yapınca sıra eğitimden sa-
nata, siyasetten ekonomiye, spora kadar bütün alt ve üst yapı kurum-
ları aracılığıyla BEN anlayışıyla savaşarak BİZ kültürünü yerleştirmek
olacaktır.
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Hedefimiz Yeni İnsan’ı yaratmaktır. Yeni İnsan’ı yaratmak
için bencilliği insan kişiliklerinden atacak; yerine devrimci değer-
lerimizi yani zorluklar karşısında dayanışmayı, yokluklarda pay-
laşmayı, her türlü engel karşısında yardımlaşmayı, fedakarlığı
koyacağız!

Bencillik ve Bireycilikle Savaşta Kazanan BİZ Olacağız!
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BÖLÜM

KISSADAN HİSSELER
FIKRALAR

ATASÖZLERİ
ALINTILAR
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KISSADAN HİSSELER

FIKRALAR

ATASÖZLERİ

ALINTILAR

Halklar her zaman eşitlik içinde yaşamayı hayal etmiştir. Her
zaman insani olan şey paylaşmaktır. Tarih boyunca da dünyanın her
yerinde insanlar eşitlik için mücadele etmişlerdir.

Hristiyanlarda bizim dervişlere benzeyen din adamları köy köy
gezip eşitlik için vaaz vermişler. Büyük sömürücü kiliseler ve feodal
Avrupa devletleri, bu din adamlarını Engizisyon mahkemelerinde
‘cadı’ diyerek, ‘din sapkını’ diyerek katlettiler.

Anadolu'ya bakalım; Şeyh Bedreddin  ve müridleri çıkmış
"Yarin yanağından gayrı her şeyi paylaştıkları" Ortaklar kentini
kurmuş Aydın'da, Karaburun’da.

Binlerce yıldır insanın doğasında olan paylaşma, dayanışma ruhu
hiç bitmedi, bitmeyecektir. İnsanın doğası paylaşmaktır. Bencillik
insanın doğasına aykırı olduğu için, "Biri yer biri bakar kıyamet
ondan kopar" demiş atalarımız. 

Kapitalizm insanın güzel doğasını bilinçli bir şekilde yok etmeye
çalışır. Çünkü halkları bencil yetiştirecek ki kendi saltanatlarını kimse
sorgulamasın. "Çalış sen de zengin olabilirsin.", "Simit satarak milyo-
ner oldu." gibi yalan propagandalarla sıkça fırsatlardan söz ederler.
Okullardaki yarış sistemi, iş yerinde performansa dayalı eğitimle, her
koyun kendi bacağından asılır der. Gece gündüz halkı bencilleştirmek
için çalışır. Ancak tamamen yok edemezler. Ellerindeki devasa para
gücü, askeri, siyasi güce rağmen başaramıyorlar.

Çocuklarımız da bu düzende büyüyor. Anne-babanın dikkat etme-
siyle çözülemez. Ne yapmak gerekir? Örneğin anne-babalar olarak
eğitim meclisleri kurup biraraya gelinebilir. Önce kendi yaşamımızı
değiştirmek için örgütlenmeli, kendimizdeki bencillikle mücadele et-
meliyiz. Evimizi, mahallemizi, şehrimizi ve dünyayı değiştirebiliriz.
Çünkü insanın doğasında bencillik yoktur.

DAYANIŞMA

Bencilliğin, bireyciliğin izlediğimiz dizilerle, filmlerle; dinlediğimiz
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müzikle, okuduğumuz kitaplarla alabildiğine yüceltildiği günümüzde
halkımızın değerlerini sahiplenmenin, koruyup büyütmenin önemi or-
tada…

Tarihler boyunca yaratılan değerlerin sınıfsal bir karakteri de var-
dır elbette.

Bencillik, bireycilik burjuvaziye aitken; dayanışma, paylaşım gibi
değerler halklarımıza aittir örneğin. Düzenin bizlere öğrettiği, dayattığı
her şeyin panzehri halkımızın kendi öz kültüründe mevcut. “Komşusu
açken tok yatan bizden değildir” der halkımız. Yanı başında açlık,
yoksulluk kol gezerken rahat uyku uyunamayacağını bilmektir daya-
nışma…

Bir lokma ekmeği, bir yudum suyu paylaşabilme erdemidir. İşte
açlığımızın, yoksulluğumuzun, çektiğimiz bilcümle acıların sorumlula-
rının bizden unutmamızı istediği budur…

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” der halkımız… Yalnızlığın güç-
süzlük; birlikteliğin, paylaşmanın, omuz omuza olmanın güç olduğunu
göstermektir dayanışma… Haziran Ayaklanması’nda en somut haliyle
gördüğümüz buydu aslında.

Ezilen, emekçi halkın el ele verdiğinde kurduğu barikatlar, seslen-
dirdikleri şarkılar daha bir görkemli, daha bir ahenkli çıktı ortaya Tak-
sim’de, Hatay-Armutlu’da, Ankara-Kızılay’da ve Anadolu’nun dört bir
yanında…

Unutturmak istiyorlar dayanışma gibi bizi biz eden değerlerimizi
çünkü bu görkemden, bu ahenkten korkuyorlar… Ne kadar büyürse
barikatların görkemi, birlikte söylenen şarkıların ahengi; o kadar hızla-
nacak kaçınılmaz sonları! Biliyorlar…

Kızıldere’de Denizler’in idamını durdurmak, Türkiye devriminin
prestijini korumak için kahramanca çatışarak şehit düşen Mahir
Çayan ve dokuz yoldaşı yalnızca Türkiye devriminin manifestosunu
yazmakla kalmıyor, aynı zamanda dayanışmanın ne demek olduğunu
da öğretiyordu bizlere…

Ortak düşmana karşı omuz omuza verip silah elde savaşmak,
can verip can almayı göze almak; safını dosta düşmana ilan etmektir
dayanışmak…

Değerlerimiz savaşçıdır. Bizi ezenlerin, sömürenlerin yarattığı de-
ğerlerle savaşırlar.

Değerlerimizi korumalı, büyütmeliyiz ki bu savaştan zaferle ayrıla-
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bilelim. Böylece değerlerimiz bizi devrime, sosyalizme; tüm insanlığı
kurtuluşa götürecektir.

Yazımıza geçmiş zamanlardan günümüze ışık tutan bir hikayeyle
son verelim… Hz. İbrahim ile karıncanın hikayesine kulak verelim:

“Nemrud, ona karşı gelen İbrahim peygamberin ateşte yakılması
emrini vermiş. Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları
tutuşmuşlar. O kadar büyük bir alevmiş ki bulutlara kadar yükselmiş.
Bütün hayvanlar ateşten korkmuş kaçmış. Nemrud, ne güçlü bir kral
olduğunu herkes anlasın, görsün istemiş.

Nemrud’un askerleri İbrahim peygamberi mancınıkla ateşin tam
orta yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru
bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş.
Başka bir karınca onun bu telaşını görüp sormuş:

- Acele ile nereye gidiyorsun? Telaşla yetişmeye çalışan karınca,
ağzındaki bir damla suyu ellerinin arasına alıp cevap vermiş:

- Haberin yok mu? Nemrud, İbrahim peygamberi ateşe atacak-
mış. Meydana ateşin olduğu yere su götürüyorum.

Diğer karınca kahkahalarla gülerek demiş ki:

- Senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakma-
dın mı? Ne kadar büyük, senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki?

Bir damla su taşıyan karınca:

- Olsun, hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır…”

(Şubat 2014 TAVIR dergisinden alınmıştır.)
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FIKRA: “BEN”İ HAKLI ÇIKARMAK İÇİN...

Yemi Kim Verecek?

Nasreddin Hoca, bir gün eşeğiyle odun getirir. Hava da çok sıcak
olduğundan hem kendisi hem eşeği kan ter içinde kalırlar. Hoca
odunları indirir, yerleştirir. 

Karısına: 

- Hatun, eşek çok yoruldu, onu bir yemleyiver, diye seslenir. 

Karısı da o gün yorgun olduğundan: 

- Efendi, benim isim var, sen yemleyiver, der. 

Hoca sıcaktan iyice bunalmış vaziyette kendini minderin üzerine
atar. 

- Olmaz! Hiç halim yok, veremem, sen ver der. 

Eşeğin yemini sen vereceksin ben vereceğim derken iş kızışır.
Epeyce tartışırlar. 

En sonunda Hoca: 

- Pekala! Öyleyse aramızda bahse tutuşalım. Kim önce konu-
şursa eşeğe o yem versin. Anlaştık mı? 

Karısı teklifi kabul eder. Ikisi de birer köseye çekilirler. 

Az sonra kadın, el işini alarak komşuya gider. Hoca birşey diye-
mez. 

Aradan biraz zaman geçer. Eve bir hırsız girer. Hoca’yı görünce
kaçaçak olur. Ama Hoca’dan hiç ses ve tepki gelmediğini anlayınca
kaçmaktan vazgeçer. 

Ortalıkta ne var ne yoksa koca bir çuvala doldurur. Hoca’nın göz-
leri önünde çuvalı yüklenerek evden çıkar. 

Karısı epey zaman sonra eve girip evin halini görür. Eşyaların ye-
rinde yeller esmektedir. Telaşla: 

- Bu ne hal Efendi! diye çığlık atar. 

Hoca yattığı yerden doğrularak: 

- Haydi bakalım Hatun, bahsi kaybettin. Eşeğin yemini sen vere-
ceksin!
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Nasreddin Hoca Fıkrası : ELİMİ AL

Mahallenin bencil kasabı, göle düşmüş. Başlamış çırpınmaya.
Hemen koşup köylüler:

- “Elini ver, elini ver” diye bağırmışlar. Ama adam elini uzatmamış.
Tam göz göre göre boğuluyormuş ki Hoca seslenmiş:

- Yahu! o vermeyi bilmez.”Elimi al ” diye bağırsanıza.

*****

KISSADAN HİSSE

"Bir yaşam felsefesi UBUNTU. Biz olduğumuz için benim.

Afrika'da çalışan bir antropolog, kabile çocuklarına bir oyun öğre-
tir. Ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşan, ödül olarak meyveleri
yiyecektir. Birinci olan bütün meyveleri alacaktır.

O anda bütün çocuklar el ele tutuşur, koşar ve ağacın altına hep
beraber varıp meyveleri hep birlikte yemeye başlarlar. Antropolog
"Neden böyle yaptınız?" diye sorar.

Çocuklar şu cevabı verir; "Biz UBUNTU yaptık. Yarışsaydık bir
kişi kazanacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken, o meyveleri
yiyebilir? Biz ubuntu yaptık, hepimiz yedik."

***

Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı cehennem kapı-
sında bir melek karşıladı.

Melek adama şöyle seslendi:

“Hayatta iken tek bir gün bile birisine iyilik yaptıysan buraya gir-
meyeceksin” Günahkâr adam uzun süre düşündükten sonra, bir kere-
sinde ormanda gördüğü örümceği hatırladı. Balta girmemiş ormanda
yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı.

Adam ağı bozmamak ve örümceği ezmemek için o gün yolunu
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değiştirmişti. Heyecan içinde o günü meleğe anlattı.

Melek adama gülümsedi ve ardından elini şaplattı. Gökten bir
örümcek ağı inmişti. Adam bu ağa tutunarak cennete tırmanabile-
cekti. 

Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemde bulunan bazı gü-
nahkârların da bu ağa tutunarak cennete ulaşmaya çalıştıklarını fark
etti. Adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından korkarak onları
itmeye başladı.

Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile birlikte adam da
cehenneme düştü.”yazık,” dedi melek. “Bencilliğin, hayatında işlediğin
tek iyiliği de kötülüğe döndürdü. O insanlara şefkat gösterebilseydin,
ağın herkesi taşıyabileceğini de görecektin.” dedi.

Sadece kendisini üstün görenler başkasının hatasının üzerine ba-
sarak yukarı çıkmak ister.

*****

ATASÖZÜ

- Dost kara günde belli olur.

- Yalnız taş duvar olmaz:

- Bir elin nesi var iki elin sesi var.

*****
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ALINTILAR:

Kitabın Adı: KÜÇÜK BURJUVA İDEOLOJİSİ ELEŞTİRİSİ

Kitabın Yazarı: GORKİ

Konu: Bireyciliğin kendini düzen karşısında koruyamayaca-
ğına ilişkin bazı pasajlar...

76-77-78. sayfalar:

“Bireycilik, toplum tarafından insanüstünde yapılan baskının do-
ğurduğu bir sonuçtur. Bireycilik kendini zorbalığa  karşı savunmak için
kişinin giriştiği boş bir teşebbüstür; oysa, kendini savunmak, kendini
sınırlamaktan başka bir şey değildir.

Çünkü, insan kendini savunma durumunda oldu mu, fikri enerjisi-
nin büyüyüp gelişmesi oluşumu yavaşlar.

Bu durum topluma da, kişiye de zararlıdır. «Halklar» komşularına
karşı silahlanmak için milyarlarca lira harcıyorlar; toplumdan gördüğü
zorbalığa karşı kendini savunmak için kişi kuvvetlerinin büyük bir kıs-
mını tüketmektedir.

«Hayat bir mücadele değil mi?» Evet, ama bu mücadele insanın
ve insanlığın tabiat kuvvetlerine karşı bu kuvvetleri yenmek ve idare
etmek için giriştiği bir mücadele olmalıdır.”

***

Che- Sosyalizm ve insan:

Syf: 50-51

“Fakat yine sizler, kuşkusuz, hemen hemen onüç-on-dört yaşla-
rında olduğu halde sekiz-dokuz yaşlarında gö-rünen, vücut yapısı
zayıf çocukları da gördünüz. Bunlar Sierra Maestra'nın gerçek oğul-
lan, her türlü yoksulluk ve açlığın çocukları, kötü beslenmenin evla-
dandır. Bu kü-çük Küba'da, dört yada beş televizyon kanalı, yüzlerce
radyo istasyonu bulunduğu halde, modern bilimin tüm ilerlemelerine
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rağmen, bu çocuklar ilk kez olarak gece okula gelip elektrik ışığını
gördüklerinde, o akşam yıldızların çok alçak olduğunu söylediler. Ara-
nızdan bazıları-nın kuşkusuz görmüş olduğu bu çocuklar şimdi kolek-
tif okullarda yalnızca alfabenin ilk harflerini öğrenmekle kalmıyor, bir
meslek de kazanıyor ve hatta devrimci ol-manın zor bilimini de kavrı-
yorlar. 

SAYFA 52:

Fakat bu örgütleme çalışması İçin bütün devrimci çabalarda ol-
duğu gibi, özünde bireye ihtiyaç vardır. Devrim, bazılarının ileri sür-
düğü gibi kolektif iradeyi, kolektif inisiyatifi standartlaştırmak
eğiliminde değildir, tam tersine insanın bireysel olanaklarını özgürlüğe
kavuşturmaya yöneliktir. 

Devrim, aynı zamanda bu olanaklara yön verir. Bu-günkü görevi-
miz tüm doktorların yaratıcı olanaklarını toplumsal tıp çalışmalarına
yöneltmektir. Bir çağın sonu-na gelmiş bulunuyoruz, hem de yalnız
burada Küba'da değil. Bunun tersi söylense ve bazıları buna inansa
da, ta-nımış olduğumuz kapitalizm ve içinde büyüdüğümüz, acı çekti-
ğimiz çevreye benzer hayat biçimleri tüm dünyada yıkılıp gitmektedir, 

Tekeller perişanlık içinde, kolektif bilim günden güne yeni ve
önemli zaferler kazanıyor. Amerika'da, Afrika ve Asya gibi boyunduruk
altındaki başka kıtalarda uzun zaman Önce başlamış olan bir kurtuluş
hareketinin öncüsü olmak onuru ve görevi bize düştü. Bu derin top-
lumsal değişme insanların zihin yapısında da köklü dönüşümler ge-
rektiriyor. 

Bir toplumsal çevre içinde bulunan bir kimsenin tek başına eylemi
anlamındaki bireycilik ortadan kaybolmalıdır. Yarın, bireycilik, bireyin
ortaklaşacılığın mutlak çıkarma tam anlamıyla kullanılması olacaktır.
Fakat, bu bugünden anlaşılabilse de, söylediklerim anlaşılsa da, her-
kes biraz bugünü, geçmişi ve geleceğin nasıl olması gerektiğini dü-
şünmeye hazır olsa da, düşünme tarzını değiştirmek için büyük iç
dönüşümler geçirmesi ve Özellikle toplumsal alanda köklü dış dönü-
şümlere tanık olması gerekecektir. 

SAYFA 70

Özel mülkiyetin, insanın insana karşı mücadelesinin en üst biçimi
olan tekel, halkı bölen, sömüren ve yozlaştıran en muhteşem silahtır.
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En ucuz fakat en kötü kaliteden ya da yararsız ürünleri ortaya sürer,
kültürünü bizde yabancı bir zihniyet yaratmak amacıyla, filmler, ro-
manlar ya da çocuk masalları biçiminde satılığa çıkarır bu silah. 

Çünkü onların stratejisi budur; bu strateji, kolektif çalışmanın kar-
şısına bireysel çabaları çıkarır, her insanda bir parça bulunan ve onu
diğerlerini aşmaya iten bencilliği pohpohlar. Aynı zamanda, her in-
sanda var olan ve onu başkalarından mükemmel olduğuna inandıran
üstünlük kompleksini de okşar. 

Böylece, tekel, insanlara en genç yaşlarından başlayarak, herbiri-
nin en üstün insan olduğu, herkese karşı mücadele etmek, bunda za-
fere ulaşmak ve sonunda bir sömürücü olmak gerektiği düşüncesini
aşılar.

Kolektif çalışmanın köleleştirici bir şey olduğunu, sanki bütün halk
yalnızca en akıllı ve en yeteneklilerden oluşuyormuş gibi, halk hemen
hemen aynı çalışma yeteneklerine, fedakarlık ruhuna ve zekaya
sahip irade ve gönüllerin oluşturduğu büyük bir kitle değilmiş gibi or-
taklaşa emeğin en akıllı ve en yeteneklilerin yükselmesine engel oldu-
ğunu kanıtlamaya büyük bir özen gösterir.

Nerede bölünmemiş bir halk varsa, onu siyahlar ve beyazlar, ye-
tenekliler ve yeteneksizler, okuryazarlar ve okuma yazması olmayan-
lar diye bölmeye çabalar, tek tek bireylere varana kadar tekrar tekrar
böler, bireyi toplumun merkezi yapar. 

Elbette ki, bu bireylerin üstünde, kendileri de kolektif, fakat ancak
sömürüde kolektif olan tekeller vardır. Bizse, halka gücünün, kendisi-
nin diğerlerinden daha iyi olduğunu sanmaktan değil, sınırlarını, birlik-
ten aldığı kuvveti bilmekten, İki kişinin tek kişiden, on kişinin iki
kişiden, yüz kişinin on kişiden ve altı milyonun yüz kişiden çok daha
fazla şeyler yapabileceğine inanmaktan geldiğini kanıtlamalıyız. 

*****

CASTRO-CHE - KÜBA EMPERYALİZMİ YARGILIYOR

SAYFA 186

Dahası, konferans, kalkınmakta olan ülkeler arasındaki ekonomik
ilişkilerin güçlendirilmesine ve bilimsel-teknik ve teknolojik transferlere
daha fazla dikkat yöneltti. "Kolektif kendine güven" olarak tariflenebi-
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lecek kavram, yani her şeyden önce ortak güçlere dayanılması anla-
mına gelen kalkınmakta olan ülkeler arasında karşılıklı destek ve iş-
birliğin Havana deklarasyonunda her zamankinden daha fazla önem
verildi.

*****

CARLOS TABLADA – CHE’DE SOSYALİST BİLİNÇ

Gönüllü çalışmanın ortaya çıkması ve gelişmesinde, Lenin yeni
toplumsal ilişkilerin yaratılmasını; çalışma karşısında yeni bir tutumu;
emekçilerin bilinçli ve özgür yeni disiplinlerini; emeğin kapitalizminkin-
den daha yüksek olan toplumsal örgütlenme tarzının yaratılmasını,
yani kapitalizmin bilimsel ve teknik ilerlemelerini bilinçli emekçilerin
kolektif örgütlenmesiyle, emeğin üretkenliğinin artmasıyla ve sosyalist
rekabetin önemiyle birleştirme yeteneğini keşfetti.

SAYFA 128

Üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortadan kaldırılmasıyla, sos-
yalist toplumsal mülkiyet ortaya çıkar. Bu, kapitalist tarzdan tamamen
farklı bir üretim tarzına kapıyı açar. Emekgücü ile üretim araçları ara-
sındaki ilişki artık antagonist değildir. Emek yeni bir ilke tarafından, in-
sanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılması
tarafından yönetilen bir karakter kazanır.

Emekgücü bir meta olmaktan çıkar ve çalışma objektif olarak kar-
şılıklı yardımlaşma ve yoldaşlık ilişkileri içeriği kazanır. Çalışma sa-
dece bireysel çıkar için değil, kolektif ve toplumsal çıkar için de
yapılmaya başlanır. Ama üretim araçlarının mülkiyetinin toplumsallaş-
tırılmasının bireylerde bir değişiklik gerçekleştirmek için yeterli olma-
dığını da biliyoruz.

"Çalışma karşısında komünist tavır, bireyin kafa yapısındaki deği-
şikliklerde ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklikler zorunlu olarak çok
zaman gerektirecektir. Kısa vadede tamamlanmalarını umut edeme-
yiz. Çalışmanın şimdiki durumuna son verilmelidir; yani çalışma em-
poze edilen bir toplumsal zorunluluk olmaktan çıkıp toplumsal bir
gereklilik haline dönüştürülmelidir."
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Gönüllü çalışma zamanla, günlük görevlerle birlikte yavaş yavaş
bireysel bir kimlik doğmasına katkıda bulunur. Çalışma yoluyla birey-
sel icraatın bir yönünü de geliştirir. Gönüllü çalışma ekonomik bir
öneme sahiptir. Emekçiler gönüllü çalışmayı geliştirerek normal ça-
lışma günlerinde ulaşılan üretkenlik rekorlarını kırarlar.

*****

R. DEBRAY – CHE’NİN GERİLLASI

SAYFA 123

Gerçekten de, Che Guevara, adamlarına kolektif bir görev verme
yoluyla, disiplini korumaya ve onların sorumluluk hislerini canlı tut-
maya büyük önem veriyordu. Bütün devrimciler gibi Che Guevara da
yapıcı ve örgütleyici bir karaktere sahipti.

*****

MARKS-ENGELS – ALMAN İDEOLOJİSİ

SAYFA 56-57:

Zamanımıza kadarki bütün tarihsel gelişmeden çıkan şudur:

Bir sınıfın bireylerinin katıldıkları ve her zaman onların bir başka-
sına karşı ortak çıkarlarıyla koşullandırılmış bulunan kolektif ilişkiler,
bu bireyleri, yalnızca sıradan bireyler olarak, kendi sınıflarının varoluş
koşulları içinde yaşadıkları ölçüde içinde toplayan bir ortaklaşalık
oluşturur; demek ki, bunlar, kısaca, bireylerin bireyler olarak değil,
ama bir sınıfın üyeleri olarak katıldıkları ilişkilerdir. Buna karşılık,
bütün kendi varlık koşullarını ve toplumun bütün üyelerinin koşullarını
kendi denetimleri altına alan devrimci proleterlerin ortaklaşalığında
bunun tersi meydana gelir: bireyler, bu ortaklaşalığa bireyler olarak
katılırlar.

Şimdiye kadar bilinen toplum içinde birleşme hiç de (örneğin bize,
Toplum Sözleşmesi’nde tanıtıldığı gibi) isteğe bağlı bir birlik değildi,
tersine bireylerin, içinde, raslantısallıktan yararlandıkları koşullar te-
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meli üzerinde kurulmuş zorunlu bir birlikti. (Örneğin, Kuzey Amerika
Devleti’nin kuruluşu ile Güney Amerika cumhuriyetlerini karşılaştırı-
nız.)

İşte şimdiye kadar kişisel özgürlük denilen şey, belli koşullar içer-
sinde raslansallıktan rahatça yararlanabilme hakkıdır. – Bu varlık ko-
şulları, doğaldır ki, her dönemin üretici güçlerinden ve karşılıklı ilişki
tarzlarından başka bir şey değildir.

*****

MAO’DAN SEÇME SÖZLER

-Kadroların kolektif üretici çalışmalara katılmaları sisteminde ıs-
rarla durmak gerekir. Partimizin ve devletimizin kadroları adi (vasıfsız)
emekçilerdir, halkın ensesine binen ağalar değillerdir.

-Kolektif üretici çalışmalara katılarak, kadrolar emekçi halkla en
geniş, devamlı ve sıkı bağları muhafaza edip devam ettirirler. Bu sos-
yalist sistemde esaslı önem taşıyan başlıca tedbirlerdir. Bu tedbir bü-
rokrasiyi yenmeye ve revizyonizm ile dogmatizmin önüne geçmeye
yardım eder.

KAHRAMANLARIMIZDAN BİRKAÇ ÖRNEK:

Tarihimizin her anında, bütün şehitlerimizin tavırlardaki düşünce
aynıdır; gerekirse bedeniyle düşmanın önünde set oluşturmak; ama
ne olursa olsun yoldaşlarına zaman kazandırmak. 

Şehitlerimizin birbirleriyle yarış edercesine kendilerini feda ede-
cek manevi güçlerinin kaynağı yoldaşlık sevgisidir. Halka, devrimci
savaşa duydukları büyük bağlılıktır. Devrimci halk güçleriyle birlikte
yaklaşık 900 şehitle yaratılan bu geleneğin yaratıcısı şehitlerimizin
kahramanlıkları elbette saymakla bitmez. Yalnızca birkaç örnek sıra-
layacağız:

Bu geleneğin ilk mimarları THKP-C önderleridir. 

Tarih 13 Şubat 1972. Ulaş ve yoldaşları Levent’te kaldıkları evde
kuşatılır. Düşmanın ateşine ateşle karşılık verirler. Bu direniş mevzi-
sinden dışarıya üç el bombası atarlar.
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Bombalardan biri pencerenin panjuruna çarparak odaya düşer.
Ulaş yoldaşlarına zarar gelmesin diye kendisini bombanın üzerine
atar. Fakat bomba patlamaz. Bu tavır kahramancadır demek, tavrı an-
latmaya yetmez. 

Ulaş’la yaratılan soylu miras; ’84 Ölüm Orucu’nda son anlarında
bile kendi sağlığı için değil, yanındaki yoldaşın sağlığı için gösterilen
özende, Çiftehavuzlar’da kuşatma altındayken "Sinan’ı sorun",
"Amca beyimi sorun" dedirten kaygıda yaşar. 

Yoldaşları düşman çemberinden çıkabilsin diye 11 saat boyunca
kurşunlarını tek tek harcayan Mürseller’in, elindeki pimi çekilmiş bom-
bayla yoldaşlarını yanından göndermek için iknaya çalışan ve düş-
manı bekleyen Aydın Bulmaklar’ın fedakarca tavırlarıyla doludur bu
tarih.

***

- Kuşatmada, 16 yaşındaki savaşçımız ERKAN DİLSİZ’in yanın-
daki iki yoldaşı şehit düşmüştür. Kendisi de yaralıdır. Düşman subayı
tek başına, yaralı, üstelik genç bir gerilla için yapılacak çağrının daha
etkili olacağını düşünür; 

"Gel teslim ol, seni hemen hastaneye kaldıralım, sana hiçbir şey
yapmayacağız, asker sözü veriyorum" der. Ama bunu söylediğine piş-
man olur. Evet karşısındaki gerilla tek başına kalmıştır, yaralıdır ve
gençtir. Ama yüreği ve beyni bunların hepsini alt edecek kadar büyük-
tür, çağrıyı tersine çevirir: 

"Asıl siz gelin Parti-Cephe’ye teslim olun. Size hiçbir şey
yapmayacağız. Hem de Parti-Cephe sözü..." 

Bu tavır, savaşımızın meşruluğuna duyulan büyük inancın ürünü-
dür. Bu tavır, iktidar iddiamızın kuşatma altındaki ifadesidir. Tavrımız,
dosta ve düşmana gerekli mesajı vermiştir.

***

- 28 Haziran 1991’de İstanbul Beşiktaş’ta çatışarak şehit düşen
Perihan için "kadın kahraman" denmiştir. Çünkü Perihan; bulunduğu
üs kuşatıldığında arka kapıdan  çıkma imkanı varken çıkmamıştır.
Çıkıp gitmesi yoldaşlarının pusuya düşmesi demektir. Kendini yoldaş-
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ları için feda eder. 

***

- '92 ve ‘93’lerde Ankara’da HALİL ATEŞ, MURAT GÜL ile yaşa-
tılır gelenek. Murat Gül çatışırken iki yoldaşını bulundukları evin
bahçe kapısından çıkararak kurtarmaya çalışır... 

***

- Komutan ALİ RIZA KURT, yaralanan savaşçısı Hamiyet’i götür-
meye çalışırken, Hamiyet de "komutanım gelme, buradan uzaklaş.
Sen halkımıza lazımsın" diyerek onu korumak ister. 

***

- BAHATTİN ANIK komutandır Canik dağlarında. Birliği ile şehir-
den gelecek birini beklemektedirler. Nöbetçi, komutana konakladıkları
yerin çevresindeki hareketlilikten bahsedince birliğe beklemesini söy-
leyip yanına sadece komutan yardımcısı Yücel Maral’ı alarak, gidip
durumu görmek ister.

Köye girdikleri an yaşanan kalleşliği anlar. Çatışma başlar başla-
maz Yücel Maral’ı geri gönderir. Ondan bir an önce gidip, birliği böl-
geden çıkarmasını ister. Bahattin Anık’ın bu kahramanlığı ile gerilla
birliği çatışma bölgesinden uzaklaşmayı başarır. 

***

- Emirgan direnişi, yoldaşlarını korumanın adeta zincirleme bir
destanıdır. 

Çatışmanın ilk anlarında gerillanın güvenlikli bir şekilde konumla-
nabilmesi için el bombası atıp öne çıkan HALİL İBRAHİM EKİCİBİL, 

"Yanıma gelmeyin, siz gidin, elimde el bombası var, pimini
çektim" diyen AYDIN BULMAK,
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"Silahımı al ve ona layık ol. Ayakkabıların yırtılmış. Benimki-
ler sağlam. Onları al. Çantamı, kütüklüğümü al. Uygun bir şekilde
çekil. Yoldaşlara ulaşmaya çalış" diyen ADNAN BERBER... 

Aynı fedakarlıkla, aynı kaygılarla yaratılan bir geleneğin halka-
ları... Bu geleneğin adı SİBEL YALÇIN olur daha sonra, ADALET
YILDIRIM olur.

Adalet, komutanla birlikte eylem bölgesini son kez kontrol edip
geldi. Dönüşte tüm planlar bir kez daha gözden geçirildi. Geri çekilir-
ken bir terslik çıkarsa nasıl tavır alacağız dedi birlikteki savaşçılardan
biri. Adalet hemen “Siz uzaklaşırsınız, ben de Sibel Yoldaş gibi
düşmanı oyalarım” diye karşılık verdi.

Savaşçıları itiraz edecek oldu ama o tartışmadı. “Düşmanı ben
oyalayacağım, siz uzaklaşırsınız” dedi tereddütsüz bir sesle. Son-
rasında Grup Yorum’un Sibel Yalçın Destanı’nı başından sonuna
kadar sessizce dinledi. 

Eylem saati gelmişti. Üstekilerin hepsi katılmayacaktı eyleme.
Geride kalanlara son bir kez sarılarak yüzünde yine utangaç bir gü-
lümseme, “Merak etmeyin yoldaşlar bu kez de biz kazanacağız,
mutlaka başaracağız” diyerek üsten çıktı.

“9 Haziran günü Sibel, sinsice kaybedilen, karanlık yerlerde al-
çakça katledilen yoldaşlarının hesabını sormak için çıkmıştı sokağa. 

22 Haziran’da Adalet, tabutluklarda boğulmaya çalışılan yoldaşla-
rının hesabını sormak için çıktı üssünden. 

Adaletsizliklerin, yüreklere yumruk gibi oturan acıların, anaların
yumruklarında sıkılı kalan öfkenin hesabını sormaya gitmişlerdi. Ve
başarmışlardı. 

22 Haziran’da eylem başarıyla gerçekleşti. Tıpkı 9 Haziran’daki
gibi. 

9 Haziran’da Sibel, halkının adaletiydi. 

22 Haziran’da Adalet’ti Sibel’in yerini alan.

Gelenek sürüyor, 17'sinde, 18'indeki kahramanlarla büyüyordu.  

9 Haziran tarihinden neredeyse tam bir yıl sonra 18 yaşında hal-
kının kahramanı olan Sibel artık 19 yaşındaydı ve adı şimdi Adalet’ti. 

Adalet, eyleme, giderken, yoldaşlarına “Kuşatıldığımızda Sibel



gibi sokak sokak çatışacağız” demişti. 

Her ikisinin de hedefi aynıydı. Halkımıza kan kusturan faşist parti
DYP ve zulüm iktidarının parayla tutulmuş bekçileri... 

Doğrulttu Sibel, adaletin silahını canilerin üzerine. 

Doğrulttu Adalet, Sibel’den devraldığı silahını canilerin üzerine. 

Tetiğe bastı hedefi vurdu Sibel, tetiğe bastı hedefi buldu Adalet. 

Çekildi Sibel, çekildi Adalet. Kuşatıldı Sibel, kuşatıldı Adalet. 

“Siz gidin” dedi Sibel. “Siz gidin” dedi Adalet yoldaşlarına. 

Teslim ol diyenlere cevaplarını silahlarında kalan son mermilerle
verdiler. 

Çatıştı Sibel, çatıştı Adalet. Çatıştılar. 

Zafer onların oldu bir kez daha.”

(Tırnak içindeki alıntı Halk İçin Kurtuluş, Sayı 26)

***

Emperyalizm; yeni milenyuma girme çığırtkanlıkları arasında,
dünya halklarına “Ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatıyordu.
2000’lerin dünyasının tek hakimi emperyalizmdi ve onun planları
önünde hiçkimse duramazdı!

Bu planlarının önündeki en büyük engelin Türkiye’de devrimci ha-
reket olduğunu bildiklerinden, hapishanelerde yapacakları katliam
operasyonu ile hem DHKP-C’nin önder kadrolarını bitirmiş, hem de
bütün halkı hizaya çekmiş olacaklardı. Bunun için tarihin bilinen en
büyük hapishaneler katliamını, Türkiye’de 20 hapishanede birden 19-
22 Aralık 2000’de yaptılar.

20 Ekim 2000’de direnişe başlayan tutsaklar “Operasyon olursa
kendimizi yakarız!” demişlerdi. Düşüncelerini asla teslim etmeye-
ceklerinin ilanıydı bu meydan okuyuş. Aynı zamanda operasyonu dur-
durma ve direnme hakkına sahip çıkma konusundaki kararlılıktı.

Çanakkale Hapishanesi Ölüm Orucu 1. Ekip Savaşcısı olan
FİDAN KALSEN, 19 Aralık katliamında operasyonu durdurmak için
bedenini tutuşturarak feda eylemiyle şehit düştü

“Yoldaşlarımı halkımı seviyorum”: Bu sözleri söyleyip de, bunu
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yaşamıyla, bedeniyle ispatlamak ne büyük bir onurdur. Fidan, Çanak-
kale hapishanesine saldırı olduğunda bedenini tutuşturarak sözünün
eri olduğunu gösterdi. Yoldaşlarını sevdiği için bedenini tutuşturdu.
Onlara bir şey olmasın, saldırıyı durdurun ki, yoldaşlarım ölmesin,
sakat kalmasın dedi.

Halkını sevdiği için bedenini tutuşturdu. Zulmün saltanatının ol-
duğu yerde halkın mutluluğu yoktur. Ancak zulme karşı isyan varsa
halk yüreğinde umut taşıyabilir. Umut taşıdıkça yaşar. Fidan çok sev-
diği halkına zulme karşı isyanın onurunu yaşattı. 

Milyonlarca insan TV ekranlarından demir parmaklıklar arkasında
tutuşan alev topunu izledi. Dimdik, vakur ve gurur. Zafere kenetlenmiş
yüreği alevler arasında parmaklarındaki işaret oldu. Slogan ve zılgıt
seslerinden başka bir ses duyan olmadı Fidan’ın tutuşan bedeninden.
Ölüm orucu 1. Ekibi direnişçisiydi. Saldırıyı durdurmak için 1 ekibinde
yer alan savaşçılar, “kim kendini feda edecek” diye toplandıklarında
hepsi de “ben” dedi. Fidan, daha tartışma sürerken, “ben, ben” deyip
hiç kimseye fırsat vermeden, hemen ekledi, “Seçtiğiniz için teşek-
kürler arkadaşlar”... Bu feda ruhu anlaşılmadan Fidan’ın dimdik
duran parmaklıklar arkasındaki görüntüsünün tahlilini yapmak müm-
kün değildir.

Burjuvazinin, “hiçbir şey uğruna ölmeye değmez, yaşam kutsal-
dır” diyerek halka yaymaya çalışırken pespaye düşüncelerini, Fidan,
7 dakika boyunca bir anıt gibi kıpırdamadan, dimdik bir meşale oldu. 

Katillere söylediği ağzından çıkan son sözlerdi; çünkü sözleri bit-
meden alevler içindeki Fidan kurşunlanarak katledilecekti:

“Siz bu vatanı sevemezsiniz; sevseydiniz Amerikan postalları
altında çiğnetmezdiniz! Siz bu halkı sevemezsiniz, sevseydiniz
analarımızı coplatmazdınız. Düşmansınız, d ü ş m a a n...”

Bu öne çıkma yarışı değil, fedada ipi en önde göğüsleme yarı-
şıydı. Bu “BEN”, örgüt bilinciyle donanmış öyle katıksız “BİZ”di ki...

“Durdurmak için kirli kara ölümü, durmadı,

düşünmedi tereddüt etmedi. Ömrünün

en çıkarsız ve pervasız sesiyle “ben” dedi.

İlk alev ben olacağım dedi.Bu “Ben” öyle katıksız “biz”di ki, 
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diğer alev adayı eller birer birer indi.

Bu sesin heybeti karşısında başları saygıyla

onay verdi. Çok mutluyum,

çok teşekkür ederim dedi bu onaya.” (Feda Destanı, Sf 37)

Katliamın, Ümraniye cephesinde en önde kendini feda eden
AHMET İBİLİ idi. Fidan nasıl ki “Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim”
deyip öne çıktıysa, İbili de gönüllüler arasında yaptıkları çekilişte
“hile” yaparak kendi adını çekmişti.

Vatanına, halkına, yoldaşlarına bedenini siper etmek için böyle bir
gönüllülük; ancak sosyalizmin yeni insanına has bir ahlaktı.

Bir canım var, feda olsun halkıma, vatanıma, kuşaktan kuşağa
aktarılacak bir gelenektir artık! Bu geleneği yaratan kahramanlarımı-
zın anısı önünde saygı ve bağlılıkla eğiliyoruz.
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"Devrimcinin fedakârlığı,

bir kahramanlık değildir,

bir zorunluluktur;

hayatın bir emridir

devrimcinin fedakârlığı...

Devrimciysen, niçin ölürsün biliyor

musun?

Hayatı sevdiğin için, her an başkal-

dırmak üzere içinde uyuklayan yılanı,

büyük egoisti, ben'i öldürdüğün ve ken-

dini halk kitlelerinin yerine koyduğun

için..."




