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oBnslBni

Mao'nun, "ategini benim yaktrQrm" dedigi BuyUk Proleter
KUltUr Devrimi, 16 Mayts 1966 tarihli QKP genelgesiyle
baglatrlmrgtr. 5 A!ustos 1966 ytlrnda da ortaltgt kastp kavuran
o Unlu afigini yazmrgtr Mao. Karargahr Bombalaytn! Bdylece
iki-beg yrllrk bUyUk kasrrgaya yol agacak olan "mUcadelenin
darbesinin do$rultusu" saptanmrgtt. Bu dogrultu, alagagt
edilmesi gereken bu karargah, her geyden 6nce Parti Merkez
Komitesi'nde yer alan kapitalist yolu tutan mevki sahipleri ve
dolayrsryla "patent sahibi" onderli$in bir bolumuydU. Evet, her
gey bu krsa ama derin anlam yUklU, krsa ama makyajstz gergegi
cesaretle gosteren, ktsa ama yeri g6$U sarsan 5 A$ustos tarihli
"Karargahr Bombalayrn!" "direktifi" ile baglamtgtt.

Neydi, BUytik Proleter Ktilttir Devrimi?

Her geyden 6nce, bu devrim, dUnyada egine rastlanmayan
tarihsel bir ilk pratik, alrgtldtk deneyimler ve yontemleri i9e

kogan degil, kitleler Uzerinden "suyun kayna$tna inen" bir
deneme olarak, bir stntftn dilerini alaga$t etti!i ve "dUnya

g6rU9U sorununu" mOcadelenin merkezine koyan ve proletarya
diktat6rlUgU kogullarrnda MK'nin ihanet ettigi bir ulkede
"yerlegik tabulara" meydan okuyan fevkalade bir devrimdi.
Bu devrimin oncekilerden farkt, bunun proletarya diktatorlUgU
altrnda cereyan eden bir OlUm-kaltm mUcadelesi olmast ve
mUcadelenin ateg hattrnrn da partinin g6belinde bulunmastydt

Paris Komunu'nden sonra, proletarya diktatdrlugU alttnda
sUrdUrUlen srnrf mucadelesinin 6z9Un ve ozel bir bigimi, o ana
dek varolan proletarya diktatdrlugU prati$inin yeni, ustun ve
zengin bir ilk denemesiydi BUyUk Proleter KUltUr Devrimi Bu
deneme ile, sosyalizmde stntf mUcadelesi, yepyeni bir gehre

kazanarak herkesi gagkrna geviriyor ve proletarya diktatorlU$U
teorisi zincirine, onceki devrimci pratiklere oranla yeni bir halka
ekleniyordu. Teori, bu yeni deneme ile mucadelenin bu yeni
doneminde daha UstUn bir dUzeye ulagryordu. Bu deneme
ile, proletarya diktatorlU$U daha bUyUk bir derinlik ve zenginlik
kazanacaktr.

BUyUk Proleter KUltUr Devrimi, yeni burjuvazi Uzerinde
topyekUn bir diktatorluktU. Bu, yalntzca ideololik ve siyasi bir
seferberlik de$il, iktisadi, askeri ve kUltUrel cephede geligtirilen,
igine kitleleri gekerek iki-beg yrla yayrlan derin ve genig bir
cenklegme idi. Sosyalizmin Ulkesinde revizyonizmin iktidarr ele
gegirdiQi kogullarda, halk yr$rnlarrnrn "aga!rdan gelen dolaysrz
zorlamasr" ile revizyonistlerce gasp edilen iktidarrn geniq ve
yaygrn ve mUthig bir kitle hareketi yolu ile geri alrnmasr iqin
yaprlan muazzam onemde bir devrimdi. Engebeti ve zorlu idi.
Zorlu idi gUnku, burjuvazi tam da partinin ve iktidar organlarrnrn
iginde idi ve Ustelik su baglarrnr tutmugtu. Bunun igindir ki, Mao
daha BPKD'nin ilk yrllarrnda, 1967 yrlrndaki bir Siyasi BUro
Daimi Komitesi'ndeki konugmasrnda gunlarr sdyleyerek tagr
gedigine koyacaktr. "Merkez Komitesi'nde revizyonizm belirirse
ne yapacaksrnrz? Bu son derece muhtemeldir. En bUyUk tehlike
budur." Hedef saptanmrg ve kitlelerin ydneltilmesi gereken
karargah gosterilmigti.

Ve Mao, kitlelere ne yaprlmasr gerekti$ini de kagamaklara
sapmaksrzrn dolaysrzca igaret ediyordu: "Kapitalist yolu tutan
mevki sahiplerini alaga$r edin." Oysa aynr Mao, daha once
"gerici gizgiyi izlemekte rsrar eden iflah olmazlarr alaga$r edin"
demigti. Ne ki yagam durmuyor, srnrf mucadelesi durmuyor
ve gerici gizgiyi izlemekte olan iflah olmazlar bir tUrlU yola
gelmiyordu; kitlelere bunlarrn gergek niteliklerinin kavratrlmasr
gerekiyordu. Kimdi gerici gizgiyi izlemekte rsrar eden iflah
olmazlar? Elbette ki bu iflah olmazlar kapitalist yolu tutan mevki
sahipleriydi ve Ustelik fena halde de mevzi ele gegirmiglerdi. Bu
sefer ki topyekUn bir mUcadeleydi, kapitalist yolu tutan mevki
sahiplerine kargr verilen. Zira, eski ve yeni burjuvazi birlegerek



gucUne gUg katmrg; ve gUcUnU, kapitalizmin restorasyonu iqin

tehlikeli bir noktaya dek geligtirmigti.

Genig gaplr cenklegmenin tam zamantydt; ve Mao, bu

zamanlamaya ve zorunlu zarurete deginirken arttk herkesge
ezbere bilinen o UnlU yargrsrnr g6yle dile getirecekti: "Bu defa
ki BUyUk Proleter KUltUr Devrimi, proletarya diktatdrlUgUnU
sa$lamlagtrrmak, kapitalizmin restorasyonunu 6nl'emek
ve sosyalizmi kurmak igin tamamen zaruri ve fevkalade
vaktindedir." Gergekten de parti bagta olmak izere bir qok
fabrika ve kurulug revizyonizm tarafrndan ele gegirilmig ve 6yle
ki bazt parti ve devlet organlarrnrn kilit noktalarr kapitalist yolu
tutan mevki sahiplerinin at kogturduQu alanlar haline gelmigti.
Ote yandan e$itim, sanat, kUltUr alanrnda da revizyonizm bir
hayli mevzi kazanmrgtr. Ve hatta, yalnzca'1966 ytlt itibartyla
de$il, BPKD'nin iginde, 1969'un ilk yazrnda bile, Mao, bu
devrimin sUrdUrulmesinin zorunlulu$unu rsrarla belirtmesi
boguna olmasa gerekti. Mao, daha bu yrllarda, temelimiz
sa$lamlagtrrrlmrg de$ildir ve kendi gdzlemime dayanarak gunu
sdyleyebilirim ki, "fabrikalarrn oldukga bUyUk bir goQunlugunda
onderlik gergek Marksistlerin ve hatta igEi kitlelerinin elinde
degildir" diyordu Bu da g6steriyor ki, BPKD, tam da zamanrnda
yaprlmrgtr ve fena halde gereksinimdi.

Yalnzca '1966 ya da 1969 yrlr itibanyla de$il, KUltUr
Devriminden birkag yrl 6nce bile yaptrgr bir konugmada Mao
gunlan seslendirecekti: "GUnUmUzde devrimin gorevi henUz
tamamlanmamrgtrr; henUz, en sonunda kimin kimi alagaQr
edecegi kesinlikle belli degildir. Sovyetler Birli$i'nde Kruggev
iktidarda degil midir? Burjuvazi iktidarda degil midir? Bizde
de siyasi iktidarrn burjuvazinin elinde oldu$u durumlar vardrr;
onlann adamlarrnrn bulundu!u Uretim tugaylarr, fabrikalar ve
sien komiteleri oldu$u gibi, bdlge ve eyalet komiteleri de var,
kamu gUvenli$i dairelerinde yine onlann adamlarr olan bagkan
yardtmcrlarr var. KUltUr bakanlr$rnr kim yonetiyor? Sinema ve
tiyatro tamamen onlarrn hizmetinde olup, halkrn go$unlugunun
hizmetinde degildir. Onderlik kimin elinde dersiniz?. Srnrf

mUcadelesi hemen sizin yanr bagrnrzda de!il midir? Kargr
devrim diye bir gey olmazsa, o zaman niye hala devrime
ihtiyacrmrz olsun?"

Demek ki Ulkeyi BPKD'ne gotUren kogullar bir gUnde
olugmadr ve burjuvazi ve burjuva yolu tutan mevki sahipleri ve
yandaglarr hayli mesafe kat etmig ve iktidar revizyonistlerce
adrm adrm ele gegirilmig bulunuyordu.

Sorunun kilit noktasr tam da burjuvazi mi,.proletarya mr;

kapitalist yol mu, sosyalist yol mu; revizyonizm mi, Marksizm mi
sorunuydu. lki srnrf, iki yol, iki gizgi arasrndaki mUcadele uzundu,
karmagrktr ve getindi Oylesine getindi ki bu mUcadele; Mao,
daha KUltUr Devriminin baglangrcrnda karrsrna, Ciang Cing'e
gonderdigi 8 Temmuz 1966 tarihli mektupta gunlart yazmak
durumunda kalmrg olmasr anlamlrydr. "BugUnkU gorevimiz,
Parti igindeki sa!rn bir bdlUmUnU devirmektir (sa!rn tUmUnU
devirmek imkansrzdrr). Daha sonra, belki yedi-sekiz ytl sonra,
kotUlUk geytanlarrnr ortadan kaldrrmak igin yeni bir hareket
baglatrlacak, daha sonra da tekrar tekrar yeniden baglatmak
gerekecektir."

Salt Merkez Komitesi iginde verilen mUcadele ile kotUluk
geytanlarr, kapitalist yolu tutan mevki sahibi revizyonistler
alagagr edilememig, revizyonizmi devirmek yeterli olamamtgtr.
Mao'nun sdzleriyle, sag, hile, entrika ve gizli kapaklr oyunlarla
her yolu deniyor ve kendi temelini saglamlagtrrmada onemli
mevzileri ele gegiriyordu. Ne ki, salt parti aracr!ryla verilen
mUcadele sagr geriletme ve mevzilerinden sdkUp atmada yeterli
olamamrg ve iki yol, iki srnrf ve iki gizgi arasrndaki amansrz
mUcadelenin igine kitlelerin de gekilmesi ve mUcadelenin bir
yandan ustten Mao onderli$indeki komunistlerce, 6te yandan
da aga$rdan dolaysrz kitle girigkenli$inin seferberligiyle
yUr0tulmesi gelip kapryr galmrgtr.

Ve proletarya ile burjuvazi, kapitalist yol ile sosyalist yol,
revizyonizm ile Marksizm arasrndaki bu zorlu mUcadelede
kitleler seyirci kalmadr ve kalamazdr da. Mao'nun "Karargaht
Bombalayrn!" giarr ortalr!r kasrp kavuran bir frrtrna oldu kitlelerin
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dilinde ve elinde. Mao'nun bu Unlu giart ytgtnlart a9a$tdan
harekete gegirmede ve onlart onderli$in bir bdlUmUnUn uzerine
yUrumede tam bir anahtar iglevi g6rdu. BPKD, kitlelerin bizzal
kendilerinin partiyi sahiplenmeleri ve proletarya ve ba$lagtgt

emekgi gUglerin ve bu arada emekgi ordunun kendi parlisinin
yanrnda saf tutarak kapitalist yolu tutan mevki sahiplerini
alaga$r etmesi hedefine kilitlenmig ve dUnya gorUgU sorununu
igin merkezine amag olarak koyarak kitlelerin iktidart feth€tmesi
olayrydr.

Paris KomUnU denemesinde "goklerin fethine" gtkan
proletarya, bu kez, bir ikinci basktstnt, on milyonlartn kattldtgt
muazzam bir kitle hareketi ile Qin'de, parli ve devlet igindeki
kapitalist yolu tutan mevki sahiplerine kargt "iktidarr fethederek"
yapryordu. iggiler, koylUler, aydrn ve o$renciler, ordu gUgleriyle

berabergenig emekgi yr$rnlarMao'nun "Karargaht Bombalaytn!"
direktifi Uzerinden revizyonizmi alt ederek, orgUtlU gUcUn nelere
muktedir oldugunu revizyoist karargaha bir kez daha gostermig

oluyordu. iktidar ve Parti'de revizyonizm fena halde geri
pUskUrlUlUyordu.

Qin devrim mUcadelesi pratiginde, BPKD, proletarya
diktatdrlU$u altrnda devrimi devam ettirmenin tepe noktast, en
sivriucu ve keskin brgaktr. Ola!an mUcadele ile devrilemeyenler,
kitlelerin cogkun seli, aya$a do$rulan kitle seferberli!i kargtstnda
hizaya geliyor ve Mao'nun "kitleleri orgutlemek siyasettir"
sdylemi, BPKD Uzerinden yagayan gergek olarak Qin'in her
santimetrekaresinde yagam buluyordu

Mao'nun, Cen Bo-da'yt kast ederek, "sen ve ben bile
bunlarla bag edemedik. Fakat, Krzrl Muhafzlar'n gelmesiyle
bunlar derhal denetim alttna altndt." dedigi, kapitalist yolu tutan
mevki sahipleri, kitlelerin aya$a do$rulan heybetli gucU ile

kuyruklarrnr krstrrmak zorunda kalarak golgeye gekilmiglerdi.

$u bir gergek ki, BUyuk Proleter KUltur Devrimi, baglangtgta
6Qrenci ve aydrnlar aractlt!ryla ategleyici fitiline kavugsa da,

onu yagam aQactna kavugturan yegane gey, iggiler, koylUler
ve ordu Uniformast alttndaki aynt slntflardt. Bu alactn ozsuyu
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da her geyden 6nce iggilerdi; bu devrime 6nderlik edendi
bu srnrf. Mao, "BUyUk KUltUr Devrimi'nde ve tUm galrgma
alanlarrnda iggi srnrfrnrn 6nder rolUnU tamamen tesis etmek
garttrr" diyerek bu devrimin niteli$i hakkrnda yanlrg fikirler
yayan modern revizyonizme gerekli yanrtr vermigti. Ve bilinir
ki, Qin'de revizyonizmin iktidarr ele gegirme denemesinin drg
kaynagr, modern-revizyonizm ve 6zellikle de Sovyet modern-
revizy onizmi oldu$u apagr ktr.

1967'deki bir konugmasrnda Mao, BPKD igin, "Bu, birsrnrfrn
digerini alaga$r etmesidir. Bu bUyUk bir devrimdir." diyerek, bu
devrimin, proletarya diktatdrlUgU altrnda devrimin "yeni bigimler
altrnda" sUrdUrUlmesi demek oldu$unun altrnr giziyordu.

Fakat bu devrim oyle kolay yuruyen bir sUregle sUrUp
gitmiyordu. Bu devrim, met-cezirlerle, llerleme ve geri
gekilmelerle, saldrrr ve savunma ile el ele yUrUyordu. Zira,
Mao'nun s6zleriyle, "Revizyonizm o kadar yo$undu ki, su
bile svmaz, i$ne blle gegmezdi". Mao'nun 1969 yrlrnda,
yani BPKD'nin d6rdUncU yrlrnda bile "BUyUk Proleter KUlt0r
Devrimi'nin hala sUrdUrUlmesinin zorunlu oldu$u gdrUlUyor.
Temelimiz sa!lamlagtrrrlmrg degildir." demesi, revizyonizm
tehlikesinin gaprnr ve bUyUklUgUnU gdstermesi bakrmrndan
dikkat gekiciydi.

Merkez Komitesinde bir burjuva karargah kurarak
her alana yayrlan kapitalist yolu tutan mevki sahiplerini ve
yandaglarrnr alt etmek basit, tekdUze ve kolay bir g6rev olarak
yerine getirilemezdi. Nitekim, Lui $ao-gi ve Teng Siao-ping
vb. getesine kargr verilen mUcadelede her ne kadar $ao-gi
gOrevden uzaklagtrrrldr ise de, BPKD'nin sonlarrna doQru,
Mao'nun dlUmUnden krsa bir ddnem 6nce, 1975 yrlrnda Teng
dnderli$indeki revizyonizm yeniden mevzi kazanarak one grktr

ve Mao dlmeden hemen 6nce bu karargahr son bir kez daha
pUskurtme mUcadelesine girigti; ne ki, hemen olUmUnden sonra
ise Hua Kua-feng aracrlr$r ile iktidar kargr-devrimci bir darbe ile
yeniden gasp edildi revizyonist karargahga. Bu arada gunu da
bir parantezle belirtelim ki, 1970'lerin hemen bagrnda, daha 6nce



BPKD'nin en ategli qavunucusu ve Mao'dan sonra "ikinci adam"

olarak sunulan Lin Biao onderliginde kargt-devrimci bir girigim

baglatrldr ancak, Mao'nun gabasryla bu giriqim de alt edildi Lin

Biao'nin kligini olugturan "buyUk generaller" listesindeki beg

kiginin hepside SiyasiBUro Uyesive Genel Kurmay BaqkanltQtnt
da elinde bulunduran yUksek askeri kigilerdi.

Elbette ki, Teng getesinin yeniden igbaqrnda geEmesi

onemli bir sorundu ancak, bu, sorunun ozu de!ildi; 62, BPKD'nin
proletarya diktat6rlU$U altrnda devrimin devam ettirilmesinin
yeni bir bigimi olarak tarihsel anlamtnda ve kapitalist yolu tutan
mevki sahibi iflah olmazlartn, yeni burjuvazinin alagagt edilmesi

Qin devrimci prati$inin, stntf mUcadelesinin bu yeni bigiminin
teoriye kazandrrdr$r siyasal anlamtnda ifadesini buluyordu
Pek tabii ki bu da dUnya gorUgU sorununda dU$Umleniyordu.
BPKD denemesi, tarihte bir ilk olan bu deneme, proletarya
diktatorlUgU altrnda devrimin sUrdUrUlmesinin zorunlu bir eqi$i
olarak, "kimin kazanacaQt" sorununun uzun bir sUre sonuca
ba$lanamayaca$rna, "kimin kimi" alagagt edeceginin kesinlikle
belli olmadr$rna ve devrimin gdrevlerinin uzunca bir sUre

tamamlanmadan kalaca$rna agrk bir kanrt, proleter bir bigim
olmasr baktmtndan tarihsel anlamt ve siyasal 6nemi aqtstndan
fevkalade yeni, UstUn ve zengin bir muharebe denemesidir
devri m ler tari h i ne y azlan Bu devri m, y alnrzca siyasal bi r devri m

de0ildi; bu hem siyaset, hem ideoloji, hem iktisat, hem kUltUr

ve sanatr da iEeren gok genig yelpazede uzun ytllar sUren, bir
srnrfrn di$erini alaga$r etti$i srntf mUcadelesinin deri de$igtirmig
yeni bir tUrUydU.

Neydi bu muazzam gaptaki devrimin yaratttgt dayantklt
sonuglar ya da dersleri nelerdi?

Once qu. Bu muazzam dnemdeki devrimin zaaflarr da
vardr; ne ki, hangi bUyUk devim, hangi genig gaplr alt-Ust olug bir
eczad tartrsr hassaslr$r ile hareket edebilir ki Ve hangi devrim
hatasrz, yanrlgrsrz ve falsosuz yol alabilmigtir ki? Ne ki, hatalarrn
ve agmazlarrn agr$a grkarrlmasr da, bir sonraki pratiklere rgrk

tutan onceki biriken devrim pratiklerinin yetkinleqmig teorisini
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kendisine "grkrg noktasr" aldrgrna gdre, bu hata ve eksikliklerin
agr$a grkarrlmasr dayanrklr sonuglann agr$a grkarrlmasr ve
devrimin derslerinin dogru bir temelde kalrba dokUlmesi igin
mutlak bir gereklilik olsa gerektir Bu bakrmdan bu bUyUk
devrimdeki hatalarr n, eksikliklerin ve falsolarr n aEr$a gr karr larak
bir sonuca ballanmasr OnUmUzde bizi bekleyen gdrev olarak
duruyor.

Tali plandaki hata, eksik ve falsolarr na kargr n, BUyUk Proleter
KUltUr Devrimi, Mao'nun s6zleriyle, "iginde bulundu$umuz Buyuk
Proleter KUltur Devrimi, yeri g69U sarsan bir olay", proletarya
diktatdrlu$unU sa$lamlagtrrmak, kapitalizmin restorasyonunu
onlemek ve sosyalizmi kurmak gibi bir amag etrafrnda vuku
buldu$una gdre, bu heybetli devrimci hamlenin dersleri ve
geride brraktrQr dayanrklr sonuglarr saptamak bir sonraki
devrimci pratikler igin "pusula gorevi" gorecek olmast agtstndan
bUyUk bir ehemmiyete sahiptir.

Akrllara takrlan ilk soruyu yanrtlayarak bu dersleri
agrklamalryrz.

Sonra 9u. Mao'nun 6lumunden hemen sonra iktidarrn
yeniden kapitalist yolu tutan mevki sahibi iflah olmazlarca, bu
kotulUk geytanr yeni burjuvazice ele gegirilmesi, bu devriminin
"dayanrklr temeller" yaratmadr$rna agrk bir kantt degil mi?

Qok krsa bir yanrtla, hayrr. Hayrr gUnkU, BPKD aracrlr$ryla,
revizyonizmln iktidardan alagalr edilerek, on yrl boyunca, yeni
burjuvazinin pUskUrtUlmesinin bagarrlmasr bile, baglr bagrna
kesin bir bagarrydr. Bilinir ki bu bUyUk devrimle on ytlltk uzunca
bir sUre boyunca kapitalist yolu tutan mevki sahipleri iktidardan
uzak tutulabilmigti. Eger KultUr Devrimi yaprlmasaydr, e$er
burjuvazi ile proletarya arasrnda proletarya diktatorlU$U alttnda
sUre giden bu 6lum-kalrm muharebesi olmasaydt, iktidartn
tUmUyle el degigtirmesi imkansrz bir umutsuz dava olarak
yagamrn kenarrnda kala kalrrdr.

Ne ki, Lenin'i yinelemek gerekirse, "dUnya tarihinin ara
srra bUyUk gerilemeler gostermeksizin her zaman ileriye
do$ru ve purUzsUz olarak ilerledigini dUgUnmek, bilimsel ve
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diyalektik de$ildir, teorik bakrmdan yanlrgtlr. " Bu ilk hamlenin
yenilgisine bu agrdan bakmak gerekir. Mao'nun sOzleriyle,
bu, tarihin, yolunu biraz degigtirmesi ve biraz geriye dogru
gitmesidir. Yoksa, proletarya diktatdrlUgU altrndakl bu heybetli
denemenin ve onun bigimlendirerek yeniden kalrba doktu$U
yeni ve 6z9U olanrn, devrimler tarihinde bir kilometre tagr olan
bu muharebenin yanlrglrgr demek degildir.

BUyUk Proleter KUltur Devriminin "Dersleri" nelerdir?

Birincisi, BPKD, proletarya diktatorlUgU altrnda devrimin
devam ettirilmesinin "yeni ve ustun bir bigimi" olarak devrimci
diktat6rluk teorisine daha bUyUk bir "derinlik ve geniglik"
kazandrrmrgtrr

lkincisi, BPKD, tabandan muazzam bir kitle seferberligi
hareketi ile geleneksel teoride yeni ve 6z9Un olan Uzerinden
"sUreklilikte geligimi" ifade ederek, teoriye, geligmenin yeni
kogullannda, sosyalizm doneminde, eskiye oranla "yeni geyler"
katarak zenginlegtirmig ve geligtirmigtir.

UgUncUsU, BPKD, tUm ulusal ekonomiye sosyalist
ekonominin egemenli$inden, yani sosyalist donugUmUn
esas olarak tamamlanmasrndan sonra, ideolojik ve siyasi
alanda, kUltUrel ve iktisat cephesinde "proletarya diktatorlUgu
altrnda devrimin devam ettirilmesinin", srnrf mucadelesinin
sUrdUrUlmesinin gereklili$ine eni-sonu bulunmug canlr, yeni ve
zengin bir ilk denemedir.

DOrduncUsU, Sosyalizmde srnrflar ve srnrf mUcadelesi
sorununa Mao'nun getirdigi "yanrtlarrn" agrk ve anlagrlrr bir
tanrtlanrgrdrr BPKD. Sosyalizmin geligme ve gatrgmalardan
ba!rgrk dUgUnUlemeyece$ine, "kimin kimi" yeneceQi sorusunun
uzunca bir sUre karara baglanamayacalrna en canlr, en diri ve
en soylu bir yanrtrn adrdrr bu devrim

Begincisi, BPKD, Parti hata yapmaz, ve o, hatalardan
bagtgrkttr; insanlar bir kez KP'ye girince hata yapmayan
evliyalara donUgUrler gorUg
okuyugtu.

agrsrna agrktan bir meydan
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Nihayet, BPKD, sorunun qdzUmUne, kitlelerin hakemli$i
yolunu agarak alr gt ldr k yontem ve araglaryerine "suyun kayna$ t na

inmek" yolunu segmesi baktmtndan da sonraki pratikler igin
"grkrg noktasr" olugturmugtur. Ve de bu devrim, kitlelerin yaktct
ve donUgturUcU gUcUnUn orgUtlenmesi ve harekete gegirilmesi
halinde higbir iktidarrn ayakta kalamayaca0rntn da fevkalade
bir yanrtr olmugtur Ve nihayet, bu devrim, yukartdaki dersler
Uzerinden "bi r standa rt" ola ra k, proletarya diktatorlu$U teorisin i n

olgunlagmasrnda bir bilegen, diktatorlUk tablosunun tUmleyici
bir pargasr olarak fevkalade tarihsel onemdedir.

En nihayet, BPKD, srnlf mUcadelesinin "en yUksek bigimi",
proletarya diktatorlU$u kogullarrnda bir stntft n di$erini devirdi$i
ve revizyonizmin agr$a grkarrlarak mahkum edildigi eqsiz bir kitle
seferberligi muharebesiydi. Ve bu devrim, "kitleleri orgUtlemek
siyasettir" onermesinin ete-kana bUrUnerek nelere muktedir
olabilecegini gdsteren en canlt pratiktir.



!I/ PROLETARYA D! KTATORLUGU ALTI N DA SI N I FLAR,
srNrF MUcADELESI, DEVRIlvliru oevaru errinilruesi ve

xapirnlizrvri ru nesroRASyoN u oeRstrRi
(t)

Hig kugkusuz ki, sosyalizm, tarihsel olarak bir "gegig

ddnemi"dir; kapitalizm ile komUnizm arastnda, her ikitoplumsal-
ekonomik bigimlerin ozelliklerini ve niteliklerini ba$rtnda tagtyan
bir gegig ddnemidir. Bu devrimci ge9i9 dOneminin devleti de
proletarya diktat6rlUgUnden bagka bir gey deQildir Sosyalizmin
do!asrna ulagmada bu son derece 6nemlidir Eger bu "gegig

ddnemi" gerge!i hasrr altr edilirse, sosyalizmin niteligi hakktnda
berrak bir kavrayrga varrlamaz ve onun Lenin ve Stalin'de
ulagtrgr agama ve Mao'da kazandrgr bigim anlagrlamaz olur.
Bu ilk gergek kavranamadtgt olgude de sosyalist toplumundaki
srnrflar ve srnrf mUcadelesi ve de proletarya diktatdrlUg0 altrnda
devrimin devam ettirilmesi teorisini anlama ve uygulamada
hatalar ve yanrlgrlardan kagrnmak mUmkUn olmaz.

Demek ki, anahtar sorun, kapitalist toplumla komUnist
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toplum arasrnda, dncekinden sonrakine gegigte, tarihsel olarak
devrimci bir siyasal gegig doneminin varlrgtnr ve bu gegig
d6nemine tekabul eden devletin de proletaryanrn devrimci
diktat6rlUgU oldu$unu kabul ederek hareket etmektir. Bu
hareket noktasr saptandrktan sonra, sosyalist toplumun, "srnrflr

toplumdan" "srnrfsrz topluma" gegigte onemli bir tarihsel evreyi
kapsadr gr kendiliginden anlagr I r.

Ozel mUlkiyetin yerini toplumsal mUlkiyete brraktr!r,
sdmUrUlen srnrf olarak proletaryanrn y6neten srnrf konumuna
yUkseldigi, eski toplumdaki ekonomiktoplumsal kurulugun,
yerini, sosyalist yeniden-kuruluga brraktr!r gegig toplumu olarak
sosyalizmdeki tUm bu ilerlemelere kargrn, siyasal gegig d6nemi
6yle hemen kolay sona ermez. Ve Ustelik gOrevin en zor krsml
da bu de!ildir; asrl zorluk toprak sahipleri ve kapitalistlerin
ortadan kaldrrrlmasrndan sonra baglar. Bu eskisrnrflarrn ortadan
kaldrrtlmastndan sonra da, srnrflar orta yerde durmaya ve srnrf
mucadelesi yeni bigimler altrnda var olmaya devam edecektir.

Kendi temelleri Uzerinde geligmeyen, iktisadi, manevi,
entelektUel bakrmdan do$dugu kapitalist toplumun tUm izlerini
Uzerinde tagrr gegig doneminin bu sosyalist toplumu. Boyle bir
toplumda kafa ile kol, iggiler ile koylUler, gehir ile krr arasrndaki
geligkiler uzun, gok uzun bir sUre var olmaya devam ederler.
Bu demektir ki, sosyalist toplumda srnrflar bugUnden yanna
bir darbede ortadan kalkmaz, kalkamaz. Ve bunlar var oldu$u
sUrece de geQig ddneminin devrimci diktatdrlUgU ortadan
kalkmaz; zira, srnrflar ancak proletarya diktatorlUgU altrnda
ortadan kaldrrrlabilirler. Bu gu anlama gelir ki, bu her ikisi
birbirinin var olug kogulu olarak iglev gdrUr. Ve sosyalist toplum,
oldukga uzun bir sUre, iginden grktl!r kapitalist toplumun do$um
izleriyle, igte burjuva etki, drgta ise emperyalist baskr kugatmasr
kogullan altrnda zikzaklarla, karmagrk ve zorlu bir sUreg olarak
sUrUp gider. Bu zorlu ve engebeli yUruy0gte iki yol, iki srnrf ve
iki gizgi arasrndaki mUcadele ve "kimin kimi" yenece$i sorunu
uzun zaman gdzUme kavugmadan ortada durur.

$u agrktrr ki, sosyalizm ve sosyalist yeniden-kurulug
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6$retisi, yalnrzca Marx ve Engels doneminin teorik gergevesiyle

srnrrlandrrrlrrsa, yalnrzca Lenin ve stalin doneminin sosyalist

teori g6zUmlemeleriyle zincire vurulursa, ya da teori, burada, tam

da burada kaztlr gakar kalrrsa, yeni donemin pratik sorunlartna

gdzUm regetesi olmaktan gtkar ve kendini aqamadan yaqam

tarafrndan rskartaya grkartrlrr. Birkag on yrl oncesine kazt$l

gakan teori de pratilin goruq agtst olmaktan grkar'

Her bilim gibi bilimsel sosyalizm 69retisi de yaklagtkttr,

g6relidir; son ve kesin tamamlantga vatamaz. TUm bilimsel

onermeler oldugu gibi, bilimsel sosyalizm onermesi de, g6relilik

uzerinden dar ve eksiktir; durmakstztn eksiksiz bir tamamlanlga

varmak izereyol alrr. DevrimciMarksizmin o$retiside bu kurala

tabidir.

Biz biliyoruz ki, bilimsel sosyalizm ogretisi, kendi

kuruculartntn, Marx ve Engels'in elinde, yalntzca, bagltca

gizgileriyle gekillenmigti. Bu gekillenig sosyalist inga sorunlartnt

[r[rryr.rk derinlikte genigletilememigti, genigletilemezdi

de. Proletaryanrn bir KomUnist Manifesto'su vardt; ne ki

burada yalntzca genel bir gergeve gizilmigti; ve bu, ustelik

yalntzca igin teorisiydi. Pratik bir deney yoktu. Ne Manifesto

d, ue ne de Marksizmin kuruculartntn sonraki eserlerinde

babalrk edebilirdi. Dolayrsryla, bu baglamda, ama yalntzca bu

ba!lamda, durum, bize dek ulagabilecek teorik bir birikimin

yoklu!u ile nitelendirilebilirdi.

Kuruculartntn elinde sosyalizmin, proletarya

diktatorlugunun teorik temeli atr lm t9, gunumuzde dayand tgt mtz

ana ilkeler aErklanmrg ancak, prati$i olmadr$r igin de bina inga

edilmemigti. Bagka geyler bir yana, Marx ve Engels doneminde

baglrca hatlarryla saptanan 6lreti, sosyalizmin kendi iginden

grkan "yeni burjuvazice" hangerlenmesi olayr drneginde oldu$u
gibi, sosyalizmin sonraki sorunlarrna gozUm regetesi olamazdr.
Teori bu alanda bakirdi, lglenmemig ve iglenememigti. Bilinen
tek yol, Paris KomunU prati$inin gosterdigi gibi, alt edilen eski
somurucU srnrflarrn yeniden iktidarr ele gegirmeleriydi. Lenin
doneminde teori, yaganan krsa pratikle zenginlegip derinlegtiyse
de, sosyalizmin bugUnkU sorunlarrnr g6zmede yeterli olmaktan
uzaktt. Lenin'in 6mrU teoriyi geligtirmeye yetmedi; ne sosyalist
ingantn sonraki karmagrk sorunlarrna ve ne d'e geri ddnUge
yetmedi. Yaganan tek ornek, 1919 Macaristan Sovyetleri ve
orada yaganan geri donUgtU; alt edenlerin alt ediligiydi. Ne Paris
KomUnUnUn dUgUgU ve ne de Macaristan Sovyetlerinin yenilgisi
Sovyetler Birligi, Dolru Avrupa, Arnavutluk, Qin vb, alanlardaki
sosyalist yenilgiye benzemiyordu. Paris KomUnUnden sUrgUn
veren geleneksel teori, sosyalizm altrndaki restorasyonun yeni
sorunlarrna yanrt olamryordu.

Marksizmin sUrdUrUcUsU olarak Lenin ddneminin sosyalist
inga 69retileri ve Paris KomUnU prati!inin bigimlendirdi$i
restorasyon gdzUmlemesi, sosyalizmin yeni donemine gOzUm
getirecek denli geligtirilememigti ve geligtirilemezdi de. Bunun
"sugu", ne Marksizmin kurucularr olarak Marx ve Engels'te ve
ne de Marksizmin sUrdUrucUsU olarak Lenin'de aranabilirdi.
Sosyalizmin inga pratiQini ilkyrllarrnr yagayan Lenin, herne kadar
teoriyi 6nemli dlgUde zenginlegtirdiyse de, bu zenginlegtirme,
sonrasr yagamrn canlr gerge$i ve ortaya grkan yeni ve 6zel
olanr agrklamada bogluklar do!uruyordu.

Lenin sonrasr Stalin, sosyalist inga prati$ini yagadr ve ona
ilk elden onderlik etti ve onemli deneyimler edindi. Sosyalist
kurulug d6nemini sorunlarrna tanrklrk etti. Sosyalist kuruluga
onderlikteki muazzam za'ferine kargrn, Stalin, gUnUmUzdeki
sosyalizmin sorunlan ve geri donugUn dogasrnr gozUmleyecek
kadar yeterince koklU teori Uretemeden Paris KomunU
denemesinden sUrgUn veren geleneksel teori gUzergahrnr
kullanmayr sUrdUrdU. Gergi 6lUmUnden 6nce, 1950'lerin
bagrnda, Uretim araglarrnrn toplumsallagtrrrlmasrndan sonra
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da, bazr kogullar altrnda restorasyonun mumkun olacagtnt
soylediyse de, ve bu soylem, g1k oremli sorunlara vurgu
yaptrysa da, Stalin'in omrU ne bu soylemini geligtirmeye yetti;
ve ne de geri ddnUgUn "ig kaynaklartnt" aEtklamada yeterince
gUglU yanrt olabildi bu son Eozumlemesi.

Mao halkasrna geldi$inde durum farkltydt "Toplumsal ve
tarihi koklerinin de" etkisiyle Stalin halkastna de!in agtlamayan
teori, Mao'ca agrldt. Elbette ki bu agmada Sovyet ve Do$u-
Avrupa'da yaSanan restorasyott pratiklerinin ciddi paytnt

burada onemle saptamak gerekir. Arkastna aldlgt bu birikmig
restorasyon prati$iyle yetkinlegmig bir teoriye ulagtt ve yeni
etmenler Uzerinde yUkselen yeni ve ozel olana, ozgUl ve
zengin olana ulagtr Mao. Bu ulagmada, geligki yasasr ya da
zllaln birligi yasasr, diyalektigin bu temel yasasr kapryr agan
fevkalade anahtar oldu Bu yasa egliginde, sosyalist toplumun
dolasrnr berrakga tahlil ederek, bu devrimci gegig toplumunun

Eeliqkilerle dolu oldu$unu tahlil etti.

Sosyalist toplumda srnrflar ve srnrf mUcadelesi vardrr; iki
srnrf, iki yol ve ikl gizgi arasrndaki mUcadelede "kimin ustte
kalacagr" sorunu henUz karara ba$lanamamrgtrr ve uzunca bir
sUre de ba!lanamaz. Sosyalist yol ile kapitalist yol, proletarya
ile burjuvazi arasrndaki geligki bu toplumun bag geligmesidir
TUm ulusal ekonomiye sosyalist ekonomi damgasrnr vurduktan
sonra da kapitalizmin geri getirilmesi tehlikesi ortadan kalkmaz;
srnrflar ve srnrf mUcadelesi zaman zaman giddetlenerek var
olmaya devam eder ve eksiksiz bir sosyalist devrim ancak uq

cephede birden verilirse zafere giden yolda saglam adrmlar
atabilir: lktisat, siyaset, ideoloji. Srnrf mUcadelesinin ateg hattr
ya da en koyulagtr$r yer KP'nin igidir; kapitalist yolu tutan iflah
olmaz mevki sahibi yeni burjuvalar en sert direniq orneklerini
burada gosterirler. Dolayrsryla muharebenin merkezi tam da
paftinin gdbegidir.

Evet, bu onermeler dizisi ile Mao, Marx, Engels, Lenin ve
Stalin'in teorik temeline dayanarak, Marksizmin bu kurucu ve
sUrdurucUlerinin ilkeleri Uzerinden, geligmenin yeni kogullarr nda,
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sosyalizmin yeni ddneminde ve ortaya gtkan yeni etmenlerin
rgr$rnda Marksist 6$retiyi geligtirdi, zenginlegtirdi. Bu geligime
ve zenginlik, 6ncekine ktyasla Marksizmin hazinesindeki bu
yenilik, devrimci Marksizm'de "sUreklilikte kopukluk" degil,
"sUreklilikte degigim" di; sUreklilik igindeki de$i9im. Zira bu,
Marksizmin kurucu ve sUrdUrUculerin yarattt$t her geyden
zorunlu olarak grkan yeniyi kapsar; Marx, Engels, Lenin ve
Stalin'in ilkesel teorik tabanrndan gtkan yeniyi.

Sosyalizmin sorunlarrnrn ve restorasyon derslerinin
kavranmasrnda Marksist 6$retinin Mao'da ulagtt$t dUzeyi
kavramak aslolandrr Ve teori, Mao'da da gaktltp kalmayacaktlr.
Yagam ve onun yaratrcr devrimci eylemi, uluslar arasl proletarya
hareketinin Ust Uste binen deneyimlerinin sonuglart devrimci
teoriye yeni ve UstUn bigim ve zengin igerik kazandtrmaya
devam edecektir.

Ama biz, sosyalizm, srnrflar ve stntf mUcadelesi, proletarya
diktatorlUgu ve restorasyon sorunu teorisini en ilk halkasrndan
baglayarak ana hatlarryla da olsa en bagtan ele alaltm.

(il)

Marx, daha ilk eserinde, sosyalizmin proletaryantn
kurlulugunun aracr oldugunu sapttyordu "Fransa'da Stntf
Savagrmlarr"nr yazarken. Sosyalizmin do$astntn genel bir
tablosunun sunulugu vardtr bu 6nemli yaprtta: Genelolarak stntf
farklrlrklarrnrn, bu farklrlrklartn dayandr$t Uretim iligkilerinin, bu
iligkilere denk dUgen tUm toplumsal iligkilerin ortadan kaldtrtlmast
ve bu toplumsal iliqkilerden dogan bUtUn dUgUncelerin alt-Ust
edilmesine varmak izere devrimin sUreklili!inin ilanr ve bir
gegig noktasr olarak proletaryantn stntf diktatorlU$U olarak
gozUmlenir sosyalizm, bu 6nemli yapttta.

Bu yaprtta ilk kez olarak proletarya diktatdrlU$U formUlUnUn

kullanrlmasr da anlamlrdrr. Birkag ytl sonra yazdt$t "On-
Sekiz Brumaire"de ise, proleter devrimin, bUrokratik-askeri
makinenin ele gegirilmesine de$il, onun pargalantp ytktlmastna
dayanaca$rnr yaztyordu Ve Weydemeyere yazdt$t, B Mart



1852 tarihli mektup ise, sosyalizm ve proletarya diktat6rlugu

oQretisinin tam olarak ve derinli!ine kavranmast agtstndan

gok bUyUk bir ehemmiyete sahiptir. Bu mektupta, stntflartn

varlr$rntn ancak Uretimin geligmesinde belirli tarihsel evrelere

ba$lr oldu$u, stntf savaglmlnln zorunlu olarak proletarya

diktatorlugune g6turecegi ve bu diktatorlugun kendisinin butun

slnrflarrn ortadan kaldrrrlmastna ve srnrfsrz topluma gegigten

bagka bir gey olmadr$r son derece yaltn ve zengin bir duqUnce

bollugu ile sunuluyordu. Komun yenilgisinden sonra ise, mevcut

burjuva devlet aygrtrnrn pargalanrp onun yerine Paris Komunu

turunde bir devletin gegirilmesi tezi iglenerek proletarya

diktat6rlugu teorisi iyiden iyiye zenginlegiyordu. Elbette bu,

KomUnUn yenilgisinden gt kart lan tecrubenin ozetlenigiydi'

Ve nihayet "Gotha Programtntn Eleqtirisi"nde sosyalizmin,

donemin kogullarrndaki eksiksiz bir tablosu verilir. lgte o eksiksiz

gdzumlenig: Kapitalist toplum ile kapitalist toplum arastnda,

birinden 6tekine devrimci donUqum ddnemi yer altr Buna

da bir siyasal gegig ddnemi tekabUl eder ki' burada, devlet

proletaryantn devrimci diktat6rlu$Unden bagka bir gey olamaz

Burada ele almamrz gereken, kenditemelleri uzerinde geligmiq

olan degil, tersine, kapitalist toplumdan do$dugu gekliyle bir

komunist toplumdur, dolaylsryla iktisadi, manevi, entelektuel,

bUtun bakrmlardan, ba!rrndan grktr!r toplumun damgastnr hala

tagryan bir toplumdur.

Evet, Marx'tn bu ktsa ama derin anlam yUklU pasajlart,

sosyalizmin 6zUnUn gok garprct aqrklantqtdtr.

Ne ki 6!reti bununla stntrlt kalmaz. Gerek "Anti-DUhring" ve

gerekse "Erfurt Programtntn Eleqtirisi"de Engels, sosyalizmin

tarihsel-teorik gozUlmemsini bir kez daha ortaya koyar Ve

denilebilir ki, 6zellikle DUhring'le girdigi polemikte Engels,

sosyalizmin en 6zlu, en kayda deler ve en zengin agtklamastnt

yapar.

Marx ve Engels'te, bu ilk kurucularlntn elinde, sosyalizmin

tablosu en genel hatlarryla orlaya konur, temel kolonlar

yerlegtirilir; ve de proletarya diktatorlugu ogretisi en ozlu haliyle
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agrklanrr Anlagrlrr ki, burada yalnrzca k6ge taglart yerlegtirilir.
Sosyalizmin ayrrntrlr gozUmlemesine girigilmez; bu ancak
"gelece$in" sorunudur.

Lenin halkasrnda ise, sosyalist o$reti ve proletarya
diktatorlUgU teorisi, "Ekim pratigi" ile, yaganan bu canlt gergek
Uzerinden Marx ve Engels'in oftaya koydu$u ilkelere dayanarak
zenginlik kazanmaya devam edecek, yeni ve canlt olan bu
pratik teoriyi ileri tagryacaktr.

Proletarya diktat6rlUgU o$retisini adamaktllt geligtiren
Lenin, kapitalist-emperyalist kugatma kogullartnda bir tek
Ulkede sosyalist inganrn "bigim ve ydntemlerini" saptayarak
sosyalist kurulug sUrecini muazzam oranda geligtirdi. Varolan
abluka altrnda proletarya diktatdrlU$U Ulkesinde sosyalist inga,
sosyalist toplumun ingasr olana!rnr gergeklik haline getirecek
teoriyi ustaca ortaya koydu.

Birbirinden farklr toplumsal-ekonomik bigimlerin ig ige
gegti$i, kUgUk-burjuva unsurun egemen oldugu kugUk-koylU
Ulkesinde, yani Rusya'da, yonetici srnrf olarak proletaryantn,
toplumsallagtrrrlmrg sanayii koylU ekonomisi ile birlegtirece!i
ve bdylece tUm bir ekonomiyi sosyalizme vardtracak "Yeni

Ekonomik Politika"nrn somut bigim ve yollartnt "Aynt Vergi"
adlr brogUrunde uzak bir gorUglUlUkle saptayarak sosyalist inga
sorunlarrna yeni ve canlr olanr kattr. "Kooperatifgilik Uzerine"
makalesinde de, kUguk koylU ekonomisinin ddnUgtUrUlmesi ve
kdylU kitlelerinin sosyalizm guzergahtna sokulmast ve sosyalist
ruhla e$itilmesi igin proletarya diktatorlUgU kogullarrndaki
kooperatifler aracrlr$ryla koylU yr$rnlarrnrn sosyalist kurulug
surecine gekilmesinin somut yollarrnr gdstererek sosyalist inga
sUrecinin teorisinin berrak bir agrklanrgrnr veriyordu.

Marx ve Engels, proletaryanrn siyasal egemenli$i ve
emegin kdlelegtirilmesi Uzerine kurulu iktidarlarrn zor yoluyla
devrilmesi yOntemi olarak proletarya diktatdrlU$U sorunu
baglrca gizgileriyle ortaya konmugtu; ne ki, bu tantm Lenin'le
geligti. Lenin, proletarya diktatdrlUgUnUn devlet bigimi olarak
"Sovyet iktidarrnr" ortaya koydu. Proletaryanrn devrimci
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diktatorlUgUnU, onder gUg olarak proletaryantn sdmurulen
emekgi kitlelerle ozel bir srntf ittifakr bigimi olarak zenginlegtirdi.
Proletaryanrn hegemonyasr fikrini, proletaryantn yalnzca
devrimin hazrrlanmasr ve devrimde degil, aynr zamanda
proletarya diktatorlU$Unun tUm bir tarihsel donemi boyunca da
gerekli oldu$u tezini, proletaryanrn hegemonyast bUtUnlUklU

sistemi halinde geligtirdi.

Apagrk ki, Lenin'le sosyalist ogreti ve proletarya
diktatorlUgUnUn bigimi ve igerigi tam t tam r na igerigi zenginlegti ve
bigimlendi. Ne ki, Lenin, sosyalizmin kurulug sUrecine fazlastyla
tanrk olamadr. Ama buna kargrn proletarya diktatorlUgU altrnda
politika ve ekonomiyi derin bir tahlilden gegirdi. OmrUnUn son
yrllarrnr bUtUnUyle sosyalizmin pratikte 6ne grkan sorunlanna
ayrrdt. Lenin aramzdan gogup gitti$inde, ardr srra gok zengin
bir 6lreti brrakryordu Ancak, sosyalizmin sorunlarr bitmiyordu.

Zorlu emperyalist abluka altrnda Leninizmi savunmak, ig

ve drg dUgmanlarrn bunalttr$r bir oftamda sosyalizmi "inqa edip
geligtirmek" Stalin'e dUgtU. Stalin, gok bUyUk zorluklar iginde,
Trogki, Zinovyev, Buharin ve Kamanev'in bunalttcr politik
baskrsr ve yrkrcr galrgmasr ortasrnda sosyalizmi kurmak gibi zor
ddnemin gUg sorunlarryla kargr kargryaydr ve Ustelik bu "eski

tUfeklerin" ihanet ettigi tek bagrna bir Ulkede, tek baqrna idi

llk baglarda, henuz Ekim iktidarrndan once, 1915 yrlrnda,
Trogki, tek Ulkede sosyalizmin zaferi olana!rnr mumkUn
gormuyordu Nedir ki, Ekim ve onu izleyen birkag yrlda bu
pek gUndeme gelmedi. Avrupa'nrn birkag yerinde bir devrim
beklentisi vardr ve Avrupa, 1918-1921 yrllannda kapitalizmin
derin buhranlarrndan do$an ilk devrim girigimlerine tanrk
olunmugtu. Almanya ve Macaristan buna ornektir Bu, devrimci
bunalrm ddneminde tek ulkede sosyalizm mUmkUn mU
sorusunu agaQrlara itmigti. Ne zamanki devrimci dalga birkag
yrl sonra aga$rlara gekildi, kapitalizm topra$rndakiAlmanya ve
Macaristan devrimleri bagarr kazanamad r (Macaristan Sovyetleri
krsa sureli ayakta kalabilmigti), igte o andan itibaren, ve 6zellikle
Lenin'den sonra, tek ulkede sosyalizm sorunu ategli bir gekilde
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Trogki tarafrndan gUndeme sokuldu. Uluslararasr arenada
Sovyet devrimine gUg verecek, destekleyecek devrimlerin
yoklu$u, TroEki'yi gu sonuca g6turUyordu. Avrupa proletaryasr
tarafrndan dogrudan bir devlet yardrmr olmadan Rusya iggi
stnrfr ayakta kalamaz ve gegici egemenligini kalrcr sosyalist
diktatorlUle donUgtUremez. Dolayrsryla, Trogki'ye gdre, ulusal
devlet srnrrlan iginde sosyalizmi kurmak olanaksrzdr.

Tam da kapitalizmin nispi istikrar kazandtgr ve Sovyet
onderlerinin Avrupa'da devrlmler beklentisinin sona erdi$i bir
dOnemde bu tafirgma alevlendi Lenin 1924'te gogup gittigi
igin bu tartrgmada, sosyalizmin kurulugu teorisi tartrgmaslnda
Leninizm'i Stalin savunuyordu.

Tek i.ilkede sosyalizm kurulabilir mi?

Trogki'nin sakat teorisinln bagan ganst yoktu. Trogki,
sosyalizmin kendi 62 gUgleriyle kendi ayaklarr Uzerine
dikilebilecegi gergegine srrtrnr dOnUyordu; Ustelik koylUlUge
de. Tek Ulkede sosyalizmin kurulabilecegi Leninist tezi Stalince
geligtirildi. Stalin, duraksamaksrzrn tek Ulkede de olsa
sosyalizmin kurulabilece$i rotasrnda kararlrlrkla yola koyuldu.
Yagamrn tanrtladr!r gibi, pratigin gorUg agrsr olmadrgr igin,
ya$am Trogkist teorinin Uzerinden atladt. Uygun teori Stalin'indi;
yagamla bUtUnlegen de.

Leninizm'e "sol"dan gelen bu elegtiriden sonra, iierleyen
yrllarda, 1928'de bu kez de rUzgar saldan esmeye bagladr. Bu,
Buharin kaynaklrydr. Tartrgma, sosyalist kuruluga iligkindi.

Sa$ sapmayr ifade eden Buharinci tez, 1929'daki "Ustten
devrim" ya da "lkinci Ekim Devrimi" diye adlandrrrlan sosyalist
sanayilegme ve tarrmrn kollektivizasyonu gizgisine kargr
alternatif olarak ortaya atrlmlgtr. Buharin, tum koylulere gu
ga!rryr yapryordu: Zenginleginl Qiftliklerinizi geligtirin! Buharin
bu gizgisiyle krrrn kapitalist unsurlarrnrn ve her geyden once de
koy zengini kulaklarrn yayrlmasrnr destekliyordu. Sosyalist inga
programr, serbest pazan, fiyatlann pazarda dUzenlenmesini,
bireysel kdylU ekonomisinin geligtirilmesini, kollektif
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kolhozculugun ve sovhozlarrn geligmesinin yavaglatrlmasrnr,
kulaklara kargr 6nlemlerin ra'fa kaldrrrlmasrnr ve sanayiin
geligme temposunun yavaglatrlmasr temeline dayanryordu.

Buharinci sa! sapmanrn 6z9Un yanr, kapitalist unsurlarrn
sosyalizme barrggrl yolla bUtUnlegmesiydi. Leninizm'i yine
Stalin bayrak edindi. Sosyalist ingaya iligkin uygun teori
ve zamanlanmrg taktigi Stalin savundu Yeni bir kurulug
doneminden gegiliyordu. Ve bu donem, srnrf iligkilerinde yeni
degigiklikler ve srnrf savagrmrnda sertlegmelere yol agryordu.
Oysa Buharin hep NEP'le "yagamak" istiyordu; Trogki NEP'i
"atlamak" istiyordu.

Buharinci tez, ulusal ve uluslararasr arenada gundeme
gelen degigikliklere gozlerini kapryordu. Ne yeni ddnemeci, ne
de bu donemegteki degigiklikleri gOrmek istemiyordu 1929,
dunya olgeginde kapitalizmin ciddi bunalrmla debelendigi yrldr.

En ciddi buhranrnr yagamaktaydr kapitalizm. Sovyetler Birli$i'n
de ise bunalrm yoktu. Drg ve ig kogullarrn zorunlu krldt$r yeni ve
ozg0n, yeni ve canlr politikalar gUndeme gelmigti. NEP, yeni bir
ddnemeci adrmlamrqtr. Buharin onda rsrar etmekte, Stalin'se,
keskinlegen srnrf mUcadelesiyle kogutluk halinde yeni bir atrlrm
baglatmaktadrr. Bu atrlrm, aygrtrn da, emekgi yr$rnlarrn da
grkarrna denk dUgmekteydi.

Neydi iE ve drg kogullar, bunlarr agrklayalrm: Emperyalist
kugatma kogullarrnda, emperyailst saldrrr tehlikesinin
Sovyetlerin bagrnda karabulut gibi dolagmasr. Nepmanlarrn ve
Kulaklarrn artan gUcUnUn sosyalist aygrt igin tehlikeli boyutlara
varmasr. NEP yrllarrnda geligen serbest piyasa iligkilerinin
sanayi-tarrm iligkilerinde bir kopmaya varmasr. Ve de Nepman
ve Kulaklarrn yUkselen gUcunUn kapitalizmin restorasyonu iEin

onemli bir "gegig halkasr" olugturmasr.

Tum bu 6z9Un kogullarda, yegane politika, Stalin'in
tezlerinde ifadesini buluyordu ; onun "BUyUk Hamle"si nde:Tan m r n

kollektivizasyonu ve sosyalist sanayilegme Dolayrsryla,
kulaklarr srnr rlandrrma politikasr ndan, onlarr sr n rf olarak tasfiye
politikasrna yonelinmigti. TUm ulusal ekonominin yeni baqtan
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koklU bir sosyalist kurulugu ile dogrultu belirlenmigti.

Stalin doneminde sosyalist kurulug sUrecine dair once
Trogki, Zinovyev, Kamanev cephesinden, sonra Buharin'den
farkh tezler ileri sUrUldU Stalince bu "sol" ve sa! gizgilerin
Ustesinden gelindi. Bu gizgilerle mUcadele sUrecinde sosyalist
kurulug teorisi Stalince geligtirildi. Ve bu teori egliginde sosyalist
kurulugun zaferine (kesin zafer degil) ulagrldr. Buna 6nderlik
eden de Stalin'di.

Stalin'le uzun bir sosyalist inga ddnemi yaganOr; 6nemli
deneyimler kazanrldr. Stalin Marx, Engels ve Lenin'den
devraldr!r Marksizmi, Trogki, Buharin, Zinovyev vb, "sol" ve sag
sapmacrlara kargr, anti-Marksist-Leninistlere kargr kararlrlrkla
"savundu" ve onu geligmenin yeni kogullarrnda, 6zellikle, bagka
katkrlarr bir yana, konumuzla ba$lantrlr alanlarda, komUnizmin
kurulugu teorisi alanrnda, tek Ulkede sosyalizmin zaferi alanrnda,
sosyalizmin temel ekonomik yasasr alanrnda "geligtirdi" ve
eskiye oranla ona "yeni geyler kattr." Bu baglantrda sosyalist
ogreti giderek zenginlegti.

Nedir kl, her geyin yolunda gittigi sdylenemezdi.
"Sosyalist sanayilegme ve tarrmrn kollektivizasyonu gizgisinin
savunulmasr nda, sosyalist ddnugUmde ve sosyalizmin ingasr nda
kazanrlan bUyUk bagarrlarda" Stalin'in muazzam dnderli$ine
kargrn, Stalin'de her geyin yolunda gitti$i sdylenemezdi. "Sovyet
halkrna ve Sovyet Ordusuna, anti-fagist savagrn bUyUk zafer
kazanmasrnr sa$layan zorlu ve getin mUcadelede" Stalin'in
fevkalade onderli$ine kargrn, her gey yolunda gitmiyordu.
"DUnyadaki ilk sosyalist devletin korunmasr ve pekigtirilmesi
yolunda" verdi$i kararlr mucadeleye kargrn yolunda gitmeyen
geyler de vardr.

Sosyalist kurulugun otuz yrlrna onderlik etti Stalin. Aynr
zamanda Uluslararasr KomUnist Hareketin de 6nderiydi. Sovyet
krrr ve kentinde sosyalist dOnUgUm ve sosyalist inga sUrecinde
kat edilen buyUk baganlarrn mimarrydr. Nedir ki, hig bilinmeyen
bir yolda tek bagrna ilerliyordu. Hig pratik tecrUbe yoktu. Ve
Ustelik sosyalizm ormanrna giren ilk Ulkeydi Sovyetler Birligi.
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Ormanrn iEine do$ru yUrUndUkge a!aElar srklagryordu HiE

bilinmeyen sorunlarla kargrlagrlryordu Geri donUq sorunlartnda
gegmigten kalan ve bilinen tek 6$reti vardt: Restorasyonu
devrilen somUrUcUlerde arama

Daha 1928 yrlrnda, yani uretim araglartnln henUz esas
olarak toplumsallagtrrrlmadrgr bir dOnemde, yani henUz
Nepmanlar ve Kulaklartn varlt$t kogullarrnda, yani henUz bu

tarrm kapitalistl srntftn ve tuccarlartn kapitalizmin restorasyonu
igin ara bir halka olugturdu$u bir mecrada, "SSCB KomUnist
Partisi iginde Sag Tehlike" baglrklr makalesinde gunlart

s6yleyecekti: NEP koqullannda, durmadan ve genig oranlarda
kapitalizmi ve burjuvaziyi do$urdugundan, kapitalizmin yeniden
dirilmesini olanaklr ktlan kogullar vardtr.

Aynr makalede gunlarr da soylUyordu: Oyle durumlar olur
ki; insan bir a$acr devirir, ama gUcU yetmediginden koklerini
grkarrp atamaz Ulkemizde, kapitalizmin yeniden dirilme olana$r
buradan geliyor.

Geri donUg teorisi, eski somurUcU stntflar baztnda yol

alryordu Ve bunun qok haklr nedenleri de vardt 1919'daki
Macar Sovyetlerinin yenilgisi olsun, Eok daha onceki KomUn
yenilgisiolsun hep bu 6!reti lehine tanrklr$rnr sUrdUrmUgtUr. Teori
pratikten sUzUlup geldigine ve ddneminde yol gdsterici iglevle
prati!e rqrk tuttu$una gore, bu ogretiden gUphe edilemezdi.
OzgUn kogullarda teorinin srnrrltlt$rndan, darlr$rndan soz
edilemezdi

Geri donUqU eski sOmUrUcU srnrflarda arayan (haklt olarak)
teori, Sovyet krrrnda ve kentinde kapitalist oleler giderildikten,
Nepmanlar ve Kulaklartasfiye edildikten, tUm ulusal ekonomiye
sosyalist sekt6r damgasrnr esas olarak bastrktan sonraki
agamaya vardr$rnda topallryordu.

Soru guydu: Uretim araElarr toplumsallagtrktan ve sosyalist
ekonomi Ulke ekonomisine esas olarak egemen olduktan sonra
da geri d6nUg mUmkUn mU?

Marx'tan Stalin'e uzanan teori zinciri, geleneksel teorik
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bilangoyla bunu yanrtlryordu. Bu teorik bilango, alt edilenler
ba$rntrsrnda genel gergeveyi gizdi$i igin, kuramlagmtg gizgi,
ilerleyen sosyalist toplumun sorunlannr gozUmlemede yeni ve
canlr olanr ifade de bogluklar do$uruyordu. Tarihi k6klerinin de
etkisiyle gegmigin gelenekselteorik bilincinin g6lgesi ya$ayan
sUrecin Uzerine 6yle a$rrlrkla gokmUgtU ki, teoride gergek bir
atrlrm bu bazda adeta zorlagmrgtr.

Dolayrsryla, Stalin 1930'larrn ortalarrndan sonra, eski
somUrucUler oftadan kaldrrrldrktan sonra, kolhoz ve sovhoz
sosyalist sektorlerinin tUm ulusal ekonomiye egemenligi
kogullarrnda geri d6nUgUn ig kaynaklarrnr, ig odaklarrnt
gdzUmlemede yeni ve canlr olanr geligtirememigti. Geleneksel
teoriyle yetinilmig, onun srnrrlr, dar ve eksik yanlarr aqrlamadr.
Kaldr ki, bilinir ki Stalin, dUnya dlge$inde emperyalist savag
tehlikesinin somut bir gergeklik oldu$u ve esas akrmrn savag
oldu$u otuzlu yrllarrn oftalarrndan sonraki yrllarda geri donUg
tehlikesini drg emperyalist odaklarda aramrgtr. Bunun haklr
nedenleri de vardr. Ancak srra ig kaynaklara gelince, geri
donUg teorisi yeterli ve k6klu bir yanrtr bulamadan topalltyordu.
Trkanma baglamrgtr. Mao'ya dek de bu boyle sUrup gldecekti.

Geri ddnUgU, kapitalizmde, onun derinliklere uzanan
koklerinde, kUgUk-meta Uretiminde, her an, her saat durmakstztn
kendili$inden ve bUyuk gapta dolan burjuvazide arayan o$reti,
sosyalist inganrn geligen sUrecine artrk yantt vermiyordu,
veremezdi de. 1950'lerin bagrna dek bu boyle sUrUp gitti.

21 Nisan 1952 yrlrnda "Aleksandr llig Notkin Yoldaga
Yanrt", 22 Mays 1952 yrlrnda da "L. D. Yarogenko Yoldaga
Yanrt" makalelerinde Stalin, sosyalist toplumun do$astna
deggin onemli noktalara deliniyordu. $6yle diyordu: Sosyalizm
gartlarrnda Uretici gUglerle Uretim iligkileri arastnda genellikle
uygunluk vardrr, ya da esas olarak. A.ncak bu toplumda da
Uretici gUglerle Uretim iligkileri arasrnda geligki mevcuttur.
Uretim iligkileri, sosyalist toplumda da Uretici gUglerin gerisinde
kalrrlar. Fakat sUreg iginde uyumlu hale gelirler. Sosyalizmde
de uretim iligkilerinin degigmesinden yana olmayan atalet
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kuvvetleri mevcuttur.

Ve de en 6nemlisi,. e$er ydnetici kurumlar do!ru bir politika
uygulamazlarsa, Uretici guglerle Uretim iligkileri arasrndaki
geligkiler soysuzlagrr, toplumun Uretici gUgleri ile Uretim iligkileri
arasrnda bir gatrgma kagrnrlmaz hale gelir. Uretim iligkileri Uretici
gUglerin sonraki geligmesi iqin agrr bir engel olmak tehlikesiyle
kargr kargrya kalrrlar

Ozellikle, Yarogenko ile polemi$inde Stalin'in bu
agrklamalarr, sosyalist teori agrsrndan Uzerinden atlanacak
gibi degildi. Ne var ki, Stalin bu teoriyi fazla geligtirmeye vakit
bulamadan aramzdan ayrrldr.

Bu mektuplarrnda Stalin'in sosyalist toplumda da belli
kogullarda ciddi sorunlann grkabilece!i saptamasr, Uretici
gUgler-Uretim iligkileri bazrndaki geligkinin uygun olmayan
politikalar egliginde soysuzlagarak patlamalara, gatrgmaya,
dalagmalara temel olugturabilece$i gerge!ini 96zUmlemesi,
geri d6nu9 sorunlarr ya da restorasyon sorunlarr agrsrndan altr
gizilmesi gereken son derece 6nemli dnermelerdi.

Stalin'in olUmUne yakrn yrllarda bu gergegi gorUp,

uyarrlarda bulunmasr oldukga 6nemliydi; ancak yine de geri
ddnUg sorunlarrnrn ig kaynaklarrnr saptamada yalnzca ip
uglarrydr, yalnzca rUgeym halindeki 6nemlifikirlerdi ama, temel
fikirler degildi.

Stalin halkasrna vanncaya dek de geri ddnUg sorunlarrnda
sosyalist 6$retinin ulagtr$r en son d\zey de buydu. Yani geri
donUgUn igten kaynaklanan dolasrna hUkmetmede.darlrk ve
yetmezlik. Bu darlrk ve yetmezlik esaslr yanrtrnr Mao'da alacaktr.

(il r)

Mao'da teori, Marksizm-Leninizm'in ilkeleri Uzerinde inga
edilmigtir. Mao, Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in 6$retilerinin
sUrdUrUcUsUdUr. Kendinden 6nceki dort bUyUk o$retmenin
ortaya koydugu teoriyi, srnrf mUcadelesinin yeni kogullarrnda,
geligmesinin yeni mecrasrnda, Marksizm-Leninizm'in ilkelerine

dayanarak geligtirmig ve Marksizm-Leniniznr'in hazinesine, bu
cephaneli$e yeni ve ozgUn silahlar kazandrrmrgtrr.

Bagka silahlarrn yanrnda, oncelikle ve 6zellikle belirtilmesi
gereken, proletarya diktatorlU$0 altrnda devrimin devam
ettirilmesi teorisi ve sosyalist toplumun dolasrnr adamakrllr
tahlili teorisidir. Onun, proletarya diktatdrlU$U kogullartnda
devrimi kavrama ve sosyalist toplumda geligkileri gOzUmleyen
o$retisi, Marksizm-Leninizm bilimini, Markslzm-Leninizm-
Maoizm bilimi dUzeyine ulagtrrmada, tek olmasa da en bagta
gelen, en 6nemli, en temel 6gretisidir. Denilebilir ki, M-L-M
dgretisi bu teorik gdzUmlemeyle ozgUnlUk kazanmtgttr.

Geri ddnUg, sosyalizmde srnrflar ve stnrf mUcadelesi
sorunlarrnda Stalin'de toplumsal ve tarihi kdklerin etkisi ve yeterli
geri donUg deneyiminin olmayrgr yUzUnden krsrrlagan ogreti,
Mao'da tUm Uretkenli$iyle ortaya Erkmaktadrr. Kapitalizmin
restorasyonunun klasik geleneksel teorisi (eski somUrUcU
srnrflar bazrnda), sosyalist inganrn srnrrlrlrk ve darlrklarr agrlacak
ve teori Mao'da yeni bir ruha kavugacaktr.

Mao, 1957'lerden itibaren Sovyetler Birli$i, Do$u-
Avrupa, Qin devrim pratikleri ve Stalin'den sonraki geri ddnUg
deneyimlerinden teorik sonuglar grkardr. Tarihsel bir gegig
ddnemi olarak sosyalist toplum gok uzun bir agamayr kapsar.
Bu agama boyunca, tUm bir sosyalizm d6neminde srnrflar ve
srnrr mUcadelesi ortadan kalkmaz. Burjuvazi ile proletarya
arasrndaki srnrf mUcadelesi devam eder. Kapitalist yol ile
sosyalist yol arasrnda "kimin kimi" alt edecegi sorunu henUz
karara baQlanamadan orta yerde durur. Marksizmin mi,
revizyonizmin mi Ustte kalaca$r sorusu da oldukga uzun bir
sUre karara ba$lanamaz. Bu demektir ki, iki srnrf, iki yol, iki
qizgi arasrndaki mUcadele bu gegig doneminde, proletarya
diktatdrlUgU kogullarrnda uzun sUre devam eder ve hatta
zaman zaman gok keskinlegerek devam eder. Dolaylslyla,
geri ddnug tehlikesi, kapitalizmin geri getirilmesi tehlikesi bu
d6nem boyunca oldu$u gibi var olmaya devam eder. Bu tehlike,
en bagta ve esas olarak alt edilen srnrflarrn yeniden ayaga



do$rulmasryla degil, parti ve devlet organlartna nUfuz etmig
yeni burjuvaziden gelir.

Mao, diyalekti$in mahir bir ustasrydt. Qeligki yasast bu

ustanrn elinde sosyalist toplumdaki geligkileri gdzUmlemenin
anahtarr olarak iglev g6rUyordu. $6yle diyordu: Her tUrlU toplum
ve kugkusuz ozellikle srnrflr toplum, geliqmelerle doludur.
Baztlan, sosyalist toplumda da Eeliqmelerin "bulunabilece$ini"
sdylUyorlar, ama ben meselenin bu gekilde konulmastntn
yanlrg oldugunu dUgUnUyorum. Mesele sosyalist toplumda
da geligmelerin bulunabilmesi de$il, sosyalist toplumun
geligmelerle dolu olmasrdr r.

1957 yrlrnda dile getirilen bu gorUgler 6nemli bir kilometre
tagrydr Kargrtlarrn birli$i her yerde vardtr Sosyalist toplum da
kargrtlarrn birligi durumudur. Mao'nun 6z9un ve yeni 6$retisi,
kargrtlarrn birligi ya da bagka bir ifadeyle geligki yasasrnrn
sosyalist topluma uygulanmasrydr.

$ubat 1957'de "Halk lgindeki Qeligmelerin Do$ru Ele
Alrnmasr Uzerine" adlt UnlU ve Eok 6nemli makalesinde Mao,
geleneksel teorik bilingte geligim ve de$igime ulagmayr temsil
ediyordu. Teorinin kendi kendisini krsrrlagtrrdr!t yerde, teoriyi
yagamrn canlr gerge$i haline getirerek, yeni etmenlerin var
etti$i yeni ve ozel olana ulagryordu. Bu, darltk ve stntrltlt$tn
agrlmasrydr.

Orneklerinin gegitli oluntularryla Qin tecrUbesini dzetleyen
Mao, temel ve evrensel nitelik tagryan teorinin belli-baglr
gizgilerini goyle agr klryordu. Qin'de mUlkiyet sistemi bakr m r ndan
sosyalist ddnUgum esas olarak tamamlandrlr ve daha onceki
devrimci ddnemlere 6z9U, genig gaplr ve frrtrnalr kitlesel srnrf
mUcadelesiesas olarak sona erdi$i halde, devrilmig toprak a!asr
srnrfrnrn ve komprador srnrfrnrn kalrntrlarr hala vardrr, burjuvazi
hala vardrr, kUgUk burjuvazinin yeniden kalrba dokUlmesi
ise henUz baglamrgtrr. Srnrf mUcadelesi asla sona ermrg
de$ildir. Proletarya ile burjuvazi arasrndaki srnrf mucadelesi,
gegitli siyasi gugler arasrndaki srnrf mUcadelesi, proletarya ile
burjuvazi arasrnda ideolojik alandaki srnrf mucadelesr uzun
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ve zorlu olmaya devam edecek ve hatta zaman zaman gok
keskinlegecektir. Proletarya dunyayr kendi dUnya gorugUne
g6re degigtirmeye gal r gmaktad r r, burjuvazi de oyle yapmaktad r r
Bu agrdan sosyalizmin mi, kapitalizmin mi kazanacaQt sorunu
henUz gergekten gozUl memigtir.

Sosyalizmin do!asrnrn ustaca bir tahlili.

Sosyalizmde geligmeleri 6ldUrenlere o, sosyalist toplum
geligmelerle doludur s6zleriyle yanrflryordu yeni toplumu
dalgasrz deniz g6renlere o, kargrtlann birli!inin ikiligi ire yanrt
veriyordu. Sosyalizmi antagonizmadan baglgrk dUgUnenleri o,
proletarya-burjuvazi uzlagmaz kargrfl I$r ile gagkrna geviriyordu.
BOylece Mao, proletarya diktatorluQU altrnda devrimi devam
ettirmek gerekti$ini rsrarla 6ne grkaftryordu. Qin ve Sovyet ve
Do$u Avrupa proletarya diktatorlU$U deneyimleri onu bu teze
ulagtrrmlgtr.

Lenin, yrllarca 6nce belirtmigti ki, proletarya diktat6rlUgU,
srnrf mUcadelesinin sona ermesi degil, onun yeni bigimler
altrnda sUrdUrUlmesidir. TUm ulusal ekonomlye sosyalist
ekonomi esas olarak gehresini kazandrrdrktan sonra da, bu
bdyledir. TUm bir tarihsel gegig d6nemi boyunca proletaryanrn
devrimci diktat6rlU!Unun gerekliligi, aslolan geydir. Bagka
geylerin yanrnda siyasi, ideolojik, kUltUrelvb alanlarda burjuvazi
proletarya kargrsrnda "yrkrcr bir gUg" olarak, kendini yerinde
duymayan bir gUg olarak, "bUt0nlUk" iginde "kendi erksizligini,,
gdrur. Her frrsatta ve bUtUn gUcUyle kapitalizmi geri getirmeye
galrgan gug olarak proletaryanrn karglsrnda yerini alrr.

Kapitalizm ile sosvalizm arasrndaki mUcadele, tum bir
gegig donemi boyunca hUkUm sUrer. Devrimi, proletarya
diktatdrlugU altlnda sUrdUrmek gegig ddneminin ana gdrevidir.
Bunun iEindir ki, Mao, Qin tecrUbesini ozefleyerek gu yargrlara
varrr: Ulkemizde sosyalizm ile kapitalizm arasrndaki ideolojik
mUcadelede kimin kazanaca$r oldukga uzun bir sUre iginde
ortaya grkacaktlr. QUnkU burjuvazinin ve eski toplumdan gelen
aydrnlann etkisi, onlann srnrf ideolojisini olugturan da bu etkidir,
Ulkemizde daha uzun bir sUre varll$rnr sUrdUrecektir. E$er bu
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yeterince kavranmazsa ya da hiE kavranmazsa

iglenir ve ideolojik alanda mUcadele vermenin

ardr edilir.

en alrr hatalar
gerekliligi gdz

darlrktan kagrnrlamaz. Hatalar hatalan izler. Sosyalist toplum
da kargrtlarrn birli$idir. Kargrtlarrn "birli$inin ikili0i" bu toplumda
da vardrr. Do!a, toplum ve insan dugUncesinde kendisini
bUtUn gUcUyle hissettiren kargrtltk, geligme, bu topluma da yon
vermede aslolandrr; devindiricidir, hareket ettiricidir, de$igme
ve geligmenin kdkUdUr.

Nedir geligki? Kargrt yonlerin hareketi. Sosyalist toplum
hareketsiz de$ildir. Dolayrsryla geligkilerle igicedir. it<i tur
geligme ile igicedir bu toplum. Birincisi, halk igindeki geligmeler;
ikincisi, halk ile dUgman arasrndaki geligmeler. Birinci tUr
geligme grubunda pek problem yok. Esas olarak kavranmayan,
g6rUlemeyen, g6rUlmek istenmeyen ikinci tUr Eeligme alanrdrr.
lgte Mao, bu alanr kegfetmig ve sosyalist toplumun geligmelerle
dolu oldu$unu adamakrllr gdzUmlemigtir. GUnUmUzdeki altUst
oluglar, modern-revizyonizmin sefaleti ve bunalrmr altrnda
ezilerek klasik kapitalizme eviriligi de ancak Mao'nun bu teorisi
ve g6zUmlemeleriyle agr klanabilmektedir.

Sosyalist toplumun tekdUzeli$ine Mao, olanca gUcUyle
yUklendi. Kokleri tarihin derinliklerine uzanan ve toplumsal
kokleriyle bu teoriyi kapr drgarr etti. Sosyalizmde srnrflar vardlr,
burjuvazi srnrfr vardrr; srnrf mUcadelesi eskisinden yalnrzca
bigimde farklrdrr. Sosyalist yol ile kapitalist yol arasrndaki, geri
gelmeye gabalayan kapitalizmin gUgleriyle buna kargr duran
sosyalizmin gUgleri arasrndaki mUcadele kagrnrlmazdrr.

Uretim araglarrnrn mUlkiyeti alanrndaki iktisadi devrim tek
bagrna yeterli de$ildir. Esaslr bir sosyalist devrim Ug alanda
birden verilmelidir: iktisat, siyaset, ideoloji.

Bundan ne anlagtlmaltdrr?

Sosyalizmin, kapitalizm ile kcmUnizm arasrnda ara birhalka
oldu!u kavranrrsa, Mao'nun yargrlarrnrn 6nemi ve anlamr daha
iyi anlagrlrr. Yinelemek gerekirse, sosyalizm, srnrflr toplumdan
srnrfsrz topluma gegigte tarihselgegig dOnemi olarak sosyalizm,
kapitalizm ile kom0nizmin dzelliklerini, unsurlarrnr, pargalarrnr
iqice barrndrran bir toplumdur. KomUnizme ulagmada bir
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olun,,baglrklrmakalesinde,Uretimaraglartntnesasolarak
toplumsaliagttrtlmastndan sonra da proletarya ile burjuvazi'

sosyalist y;l ile kapitalist yol arastndaki geligmeyi Qin

toplLmunun ba9 geligmesi olarak ele alrr. Oyle uzerinden

atianarak gegilecek bir formulasyon degildi bu Uretim

araglarrnrn mutt<iyeti alanrndaki iktisadi devrimden sonra b6yle

bir ionuca ulagmak, Marksist bilimin o ana dek ulagtr$r teorik

duzeyi agmak, stntrltltk, eksiklik ve darlt!rn Ustesinden gelmek

Oemet<ti. Aynr makalede Mao, "o halde, gimdi baq geligme

nedir?" diye soruyordu. $imdi -diyordu Mao- mtzra!tn ucunu

burjuvaziye yoneltmig olan sosyalist devrimi surduruyoruz ve

bu devrim aynt zamanda bireysel uretim sistemini d6nugturme,

yani koopeiatiflegmeyi gergeklegtirme hedefini gutmektedir;

iolayrsryla bag geligme sosyalizm ile kapitalizm arastnda'

foteltinegmeyle bireycilik arasrnda ya da en 6zlU ifadesiyle

sosyalist yol ile kapitalist yol arastndadtr'

"1957 Yazrndaki Durum', baglrklr U9 ay onceki makalesinde

deayntgeylerig6yleifadeetmigti:$ehirlerdeoldu$ugibik6yluk
Ootgllerde de mUcadele hala iki yol arastndaki, sosyalizm ile

rapltatizm arasrndaki bir mUcadeledir. Bu mUcadelede kesin

zafer kazanmak gok uzun zaman alacaktlr Bu, bUtun geqtq

ddneminin g6revidir.

Boylece sosyalizm doneminin gorevleri, Mao'nun bu zengin

tahlillerryle 96zumleme gucune kavuguyordu. sosyalizmde

srnrflar ve stntf mUcadelesi apaqrk netleqiyor, proletarya

diktatorlU$U teorisi geligmenin yeni kogullarrnda geligerek

eksiksiz tamamlanrqa do$ru yol alryordu'

En baqta ve her geyden 6nce sosyalist toplumun dolastna

varmada kargrtlarrn birli$i yasasl esas al t nmal td t r. Eger diyalektik

materyalizm kavranmazsa, ya da yeterince kavranmazsa

"gyrn,nOzUne,hareketinbigimlerinenufuzetmedeeksiklikve32



k6prUdUr sosyalizm. Geride, bir aya!r ile kapitalizmin topra!tna,
ileride, bir aya$r ile komUnizmin topra$rna basarak ilerleyen bir
toplumdur. Yalnrzca iktisadi de$il, siyasi ve ideolojik cephelerde
de b6yledir. Gegig doneminin tUmUnde burjuvazinin ideolojik
etkisi ve siyasal cebellegmesi doludizgin yol alacaktrr.

Srnrflar ve srnrf mUcadelesi var olmaya devam ettigine,
kapitalizm ile sosyalizm arasrndaki mUcadele kryasrya surUp
gitmeye devam etti$ine gore, sosyalist devrim eksiksizce
sUrdUrUlmelidir.

Uretim araglan toplumsallagtrrrldrktan, tUm halkrn ve
kolektifin mUlkiyetine gegildikten sonra da, yani tUm ulusal
ekonomiye sosyalizmin bu iki sektorU egemen olduktan sonra
da srnrflar, burjuvazi ve srnrf mUcadelesi var olmaya devam
edecektir. lktisadi plandaki bu devrim tek bagrna zaferi sa$lamaz.
Dunya gdrUgU sorunu muzaffer bir sonuca henuz baglanamaz.
lki srnrf, iki yol, iki gizgi arasrndaki mUcadele orta yerde
durmaktadrr. Dolayrsryla, proletarya ile burjuvazi, sosyalist yol
ile kapitalist yol, Marksizm ile revizyonizm arasrndaki mucadele
karara henUz baglanamaz. Kimin kimi yenece$i sorusunu
sonuca ballamak igin gok uzun bir sUre gereklidir Bu demektir
ki, iktisadi bazdaki devrim di!er alanlarda da sUrdurUlmelidir.
Temelli bir sosyalist devrim mrzraQr ug alanr hedeflemelidir.
Sosyalist devrimin muzaffer bir gekilde ilerleyigi iktisadi, siyasi
ve ideolojik cephelerdeki esaslr bir mucadeleden gegmelidir.

Mao, teoriyi gen glegti rm i9, d iri legti rm igti.

lki srnrf, iki yol, iki gizgi arasrndaki mUcadelenin ateg hattr
komUnist partisinin igiydi MUcadele asll bu alanda veriliyordu
Parti ve devlet aygrtrnda sUrekli yeni burjuvazi ortaya grkryordu.
Ve bu burjuvazi, devrilmig ama tUmUyle yok edilmemig eski
burjuva unsurlarla birlikte, restorasyondan yana tum gUglerle
ittifak halinde sosyalizmin gUglerini hedefler. Yonetici organlara
siperlenmig eski mevki sahipleri, komUnist partisinin gobegine
yerlegmiq eski otorite sahipleri, daha alt organlardaki burjuva
unsurlarla tam bir bUtUnlUk iginde sosyalizme saldrrrrlar
Leninizm'in drtUsU altrndaki bu saldrrrlar 6zellikle tehlike arz

etmektedir.

Budemektirki'..kiminkazanaca$t,,sorunuhenUzkarara
ba$lanamazdr. Ztra yeni burjuvazi komUnist gdzlUklerini

kuiianarak iktisadi, kUliurel, eQitim alanlartna bin bir yolu

deneyerekstzarBuyollaiktidarrelegegirmekiginensertdirenig
orne[leri sergilemeiten gekinmez' Proleter dUnya gorUqUne

kargr burjuv, dUny, gorUgUnU devlet ve parti organlartnda' kitle

orgltlerinde yayray, ve dugUncelerde burjuva d0nya gOruqu

lehindetahribatyaratmayagalrgrr.VekomUntstpartisininigi
Marksizmilerevrzyontzmarastndakagrntlmazbirmljcadeleye
sahne olur. Bu mitcadele, bazen aEtk, bazen ortUlu' bazen sert'

bazenyumugak ama tUm tarihsel ge9i9 donemi boyunca geqitli

bigimler alttnda sUrUP gider.

Budemektirki,sosyalistdevrimisonunadeksUrdUrmek
elzemdir.Proletaryadiktat6rlugUaltrndadevrimitemellibir
bigimde devam etiirmek aslolandrr. Sosyalist devrimi iktisadi,

siVati, ideolojik, kulturel cephelerde sonuna dek gdtUrmek

gereXiiOir. Uretim araglart Uzerindeki sosyalist d6nUgtimun

esas olarak tamamlanmastndan sonra da bu boyledrr' Her

alandasosyalistyolcularlakapitalistyolcularcephecepheyedir.
Barikatrn iki yakasr arastnda kagtnrlmaz mUcadele' Marksizm

ile revizyonizmin ktyastya cebelleqmesi uzun gok uzun bir sure

devameder.Bununiginni,-x"gkugakdegil,kugaklargereklidir.

Proletarya diktat6rlugU teorisi, Mao'yla zenginleqerek

geligmigti. Bu geligme 1966 yrlrnda baqlayan BUyuk Proleter

krttlt Devrlmiyle tepe noktast na ulagm tqtr' Bu devrim' Marksizm

ile revizyonizm, proietarya ile burjuvazi, sosyalist yol ile kapltalist

yolculaiarasrndakl mucadelenin doruguydu. odak nokta "dunya

gorrqU" sorunuydu. Bu devrim, stntf mUcadelesinde en zorlu'

6n gltin, en yuksek gekli ifade ediyordu. Mao',nun "merkezi

karargahrbombalayrn!',gagrrsruyarlnCadevrimcikitlelerin
agagiOan gelen dolaysrz girigkenligiyle yagam bulmuqtu BPKD

o a-na del egine rasttanmaork, egsiz onem ve buyuklukteydi.

Mao, devrimci kitlelere baqvuruyor ve KP'ye 96reklenmiq

kapitalistyolututmugburjuvayolcularr,tabantnisyankarayaga
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do$rulugu hareketiyle ezmeye galrgryordu.

Mao'nun bu bUyuk devrimi ve devrim sUrecinde giderek
olgunlagan proletarya diktat6rlU$U o$retisi Qo0u kesimin
"nefretini" uzerine gekti. Hoca da bu kesime dahildi. Qatrgmalr,
geligmeli, burjuvalr sosyalizm Hoca'yr srkryordu; onun tekduze
gizgisine bagkaldrrryr ifade ediyordu.

Proletarya diktatorlU$UnUn kurulmasr, uretim araglartntn
mUlkiyetinin toplumsallagtrrrlmasr, ulusal ekonomiye sosyalist
ekonominin egemen olmasr kogullarrnda da sosyalizmin
kapitalizmin geleneklerinden, alrgkanlrklarrndan, izlerinden
bUtUnUyle bagrgrk oldu$u dUgUnUlmemelidir

Kafa eme$i ile kol emeli, gehir ile krr, iggiler ile koylUler
arasrndaki geligkilerin, sosyalist donUgUmUn mUlkiyet alanrnda
tamamlanmasrndan sonra da hUkUm sUrdUgU unutulmamalrdrr.
Ayrrca meta Uretimi ve deQer yasasr da henUz ortadan
kaldrrrlmamrgtrr. Meta uretimi daha uzunca bir sUre de varlr$rnr
sUrdUrecektir. De$er yasasr da zorunlu olarak varolacaktrr
Burjuva hukuku hala gegerlidir. BolUgUm, burjuva hukuku
gergevesinde iglem gormektedir; de$igim de oyle.

(tv)

Geri ddnUgUn sorunlanna de!inirken, bu donUgUmUn ig

kaynaklarrnr saptamada "Uretim iligkileri" alanrnt incelemek
sorunun can alrcr noktasrdrr.

Ug 6geyi igerir Uretim iligkileri: MUlkiyet, uretken emek
sUrecinde insanlar arasrndaki iligkiler ve metalarrn dagrlrmr.

llk olarak, mUlkiyet alanrnr ele alalrm

Uretim araglarr uzerindeki 6zel mUlkiyetin yerini toplumsal
mulkiyete terk etmesi sosyalist kurulug sUreci agtstndan
oldukqa tayin edicidir. Ne var ki, mUlkiyet alanrndaki bu nitel
adrmla, mUlkiyet sorununun tamamryla gdzUmlendi$i anlamr
gtkanlamaz. Bu, iki bakrmdan boyledir. Birincisi, 6zel mUlkiyetin
yerine gegen toplumsal mUlkiyetin birbirinden farklrlrk tagtyan
"ileri ve geri", iki bigimde uygulanryor olugu. lkincisi, proletarya ve
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Toplumsal mulkiyet iki bigimdedir. ileri bigimiyle tum

halkrn mulkiyeti (ya da kamu mulkiyeti), geri bigimiyle kollektif

mulkiyet (ya da kooperatif mulkiyeti). Her iki mulkiyet bigimi

de sosyalist niteliktedir; sosyalizmin iki uretim sektorudur.

Tum halkrn mUlkiyeti, proleter devletin mUlkiyetidir; Uretim

araglarr, urunler vb. tum kamunun ortak malrdtr bu sektorde.

Kollektif mulkiyet, devletin, yani tum halkrn mulkiyeti degildir.

Bu sektorde uretim araglarr devletin malr oldugu halde, urunler

devletin de$il, kolektifin, yani kooperatifin maltdtr. Kollektif,

UrUnU kendi malr olarak tek baqrna kullanrr. Dolaytstyla, tUm

halkrn mulkiyeti ile kolektifin mulkiyeti arastnda, bu iki uretim

sektoru arasrnda farklrlrk vardrr. Dahast, kollektif mulkiyet tum

halkrn mUlkiyetinden daha geri bir bigimi temsil eder.

Kooperatif Uretti$i UrUnU devlete meta olarak verir,

kargrlrgrnda gereksindi$i metayr alrr. Krsmi bireysel ekonomiyi

bir yana koyarak konuqsak bile sosyalizmin iki sektorU

baztnda, Stalin'in "sosyalizmin Ekonomik Sorunlart"nda apagtk

saptadr$r gibi, meta uretimi ve meta dolagrmt hala vardtr. Ancak

bu, proletarya diktat6rlu$u kogullarrnda ekonominin yararlt bir

unsuru olarak iglev gOrmektedir

Qubugun ucu komUnizme yonelmigtir. Geri olan kollektif

mulkiyet bigimi, ileri olan tum halkrn mulkiyetine d6nugecektir.

SUreg, bu yonde geligmektedir. Ne var ki, bireysel mUlkiyetin

kollektif mUlkiyete, onunda tUm halkrn mulkiyetine dogru

ilerlemesi uzun bir suregtir. Kollektif mulkiyet tum halktn

mulkiyetine d6nugmediQi surece kollektif koyluluk bireysel

k6ylulukten arda kalan kuguk ureticilere 6z9u 6zelliklerinin

baztlartnt daha uzunca sUre koruyacakttr.

Bu demektir ki, sosyalist mUlkiyet ileri ve geri iki biEimini

korudu$u sUrece, yonelim tUm halkrn mUlkiyetine dogru

olmastna karqln, nesnel olarak kapitalizme do!ru kendili$inden

bir e!ilimin kollektif mUlkiyetin gOzeneklerinden uq vermesi
ve bu alantn restorasyon igin bir stqrama alanr iglevi gormesi

kagrnrlmazdrr. lsrarla tekrarlanan bir mucadeleyle kollektif
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koylUlUgUn kalrba dokUlmesi ve bu alandaki mUlkiyetin kamu
mUlkiyetine donUgtUrUlmesi ile ancak bu igin Ustesinden
gelinebilir.

Toplumsal mUlkiyete proletarya ve emekgiler cephesinin
hUkmetme sorununa gelince Uretim araElarr Uzerinde ozel
mUlkiyetin yerini toplumsal mUlkiyete terk etmesi mUlkiyet
alanrnda bir devrim, bir nitel adrmdrr. Ne var ki, bununla
mUlkiyet sorunu tUm yanlarryla halledilmig olmaz. Toplumsal
mulkiyete gergek karakterini kazandrran gey, proletarya ve
emekgiler katrnrn bu mUlkiyete hukmetmesidir Eger emekgiler
Uretim araglarrnr gergek anlamda, bizzal denetleyemiyorlarsa,
bu araglar proletaryanrn gdzetim ve denetiminden uzaksa, bu
demektir ki, toplumsal mUlkiyet, bigimsel hukuki bir kavramdan
baqka bir geyi ifade etmez Uretim araglarr uzerinde sdz ve
karar sahibi olamayrnca emekgiler kesiti, urUnUn bolUgUmU ve
kullanrmr Uzerinde de karar sahibi olamaz. S. Birligi ve diger
geri d6nUg deneyimleri tanrtlamrgtrr ki, proletaryayr Uretim
araglarrnrn denetiminden uzak tutan bir mekanizma toplumsal
mUlkiyet ortUsU altrnda bu araglarr, bu kamu mUlkiyetinin belli
bir srnrfrn grkanna kullana gelmigtir

Mao, halk mUlkiyetinin kendisinin de degigim ve geligim
gOsterdi$ini gozUmler. Kadrolarrn agagr duzeylere transferi
sistemi, de$igik dUzeylerde yonetim, tegebbuslerde ozerklik
hakkr onermeleriyle Mao, halk mUlkiyetinin kendisinin nasrl
degigtigini analizden geEirir. Halk mUlkiyetindeki tegebbUslerin
farkl r gekillerdeki ydnetimini Qi n tecrubesiyle aEr kl rga kavuqturur
Merkez, merkezin daha altrndaki eyaletler, belediyeler, ozerk
bolgeler tarafrndan yonetilen halk mUlkiyeti tegebbuslerinin
geligmesini 6zellikle halk komUnleri deneyimine dayanarak
g6zUmler Nedir ki, Mao, gunu da ilave eder ki, ister merkez, ister
yerel tarafrndan yonetilsinler, tegebbUslerin tumU, a) birlegik
yonetim altrndadlrlar; b) 6z9Ul ozerk haklar tasarruf ederler

lkinci olarak uretim
arasrndaki iligkiler alanr
SOTU N U.

iligkilerinin emek surecinde insanlar
sorunu; ve de metalarrn da$rlrmr
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"Da$rltm" ve "de!igim" iligkileri, geri donUqe kaynakltk

eden temeli sosyalizm suresince varlagtrrmaktan geri kalamaz
Ozel mUlkiyetin yerine toplumsal mUlkiyetin geqmesiyle,

daQrlrm ve de$iqim alanrnda metalarrn degigiminden urunlerin

de$igimine, degigim de$erinden kullanrm de$erine, "eme$e

gdre" da!rltmdan "ihtiyaca gore" dagtllma do!ru en kesin

adrm atrlmrgtrr. Fakat surecin henuz baglangrcrdrr. Da!tltm ve

degigim iligkileri sUreci tamamlanmlg de$ildir.

Da$rlrm ve de$i9im iligkilerinin raylna'oturtulmastnda,
mulkiyet alanrndaki devrim temeldir. Mulkiyet bazrndaki

sosyalist d6nugumle bu iligkilerin eksiksiz bir tamamlantga

ulagtr!r soylenemez. Bu alanda uzun, oldukga uzun bir yol

alrnmast gereklidir

KomUnizmin ilk evresi olarak sosyalizm, burjuva haktan

da ba$rgrk dUqUnUlemez. Sosyalizmde de meta uretimi, meta

dolagrmr, deger yasast hala yururluktedir. Komunizmin bu ilk
asamastnt bunlardan yalrtrk dugunemeyiz. Evet bunlar burjuva

kategorilerdir, ama ilk elden ortadan kaldtrtlamazlar'

Da$llrm iligkilerini ele alaltm.

"Eme$e gore" dagrltm mt, "ihtiyaca gore" dagrlrm mr?

Sosyalizmde "emege gore", komunizmde "ihtiyaca gdre"

dagrlrm olacaktrr. Dolayrsryla, sosyalizmde, da$rlrm emege
gore ilkesi egliginde iglem gordU!une gdre, burjuva hukuku

hala gegerlidir. Toplumun bireyi topluma sunmuq oldu$u emek

miktartnt, toplumdan bagka bir bigimde geri altr. "Birey olarak

Uretici (gerekli indirimler yaprldrktan sonra), topluma vermig

oldugunun tam kargllrgtnt altr." Demek ki, emege gore paylaqtm

vardtr. Aynr paylagrm kapitalizmde de var Fark 9u: Uretim

araglannrn toplumsallagtrrrlmasryla ozel mulkiyet sahipli$i

yrkrlmrg ve artr-deler ortadan kalkmrgtir. Da$rlrmda burjuvazinin

artr-de!eri drgrnda geri kalan iligkide burjuva hak egemendir.

Tuketim maddeleri eme$e gdre da$rtrlmaktadtr

Bu demektir ki, dagrlrm iligkilerinde henuz burjuva stntrlart

agrlamamrgtrr. Ve sosyalist toplum bu srntrlart bir darbede de
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ofiadan kaldrramaz "Uzun ve sancrlr bir do$umdan sonra
kapitalist toplumdan grkrp geldigi gekli ile komunist toplumun
birinci evresinde" sosyalizmdeki devlet "burjuvazisiz burjuva
devlettir" bir bakrma. Bu en iyi kendini dagrlrm ve degigim
iliqkilerinde gostermektedir.

Da$rlrmda herkes "eme$e gdre" iglem g6rdUlUne gore,
burada bir egit hak vardrr. Fakat Marks'rn sozleriyle, "bu,

ozunde, her hak gibi egitsizli$e dayanan bir haktrr" Oyleyse
dagrlrm alanrnda geri donugUn kaynaklarr sosyalizmde henUz
ortadan kaldrrrlamaz. Toplum emege gore ilkesinden ihtiyaca
gore ilkesine do$ru bir geligim sUreci yagamaktadtr. Ancak bu
gelece$in sorunudur Stalin'in s6zleriyle, birini adtm adtm ktstp
di$erini adrm adrm geliqtirme.

Degigim iligkilerini incelersek.

Sosyalist surecin yOnelimi gu: Metalarrn degigiminden
UrUnlerin de$igimine, de$i9im degerinden kullanrm degerine.
Nedir ki bu bir grrprda gerqeklegtirilemez. Da!tltmda "ihtiyaca
gore" ilkesinin henUz uygulanamryor olugu, henUz bu dUzeyin
yakalanamamrg olmasr, satrn alma ve satrg yoluyla de$igimi
zorunlu krlmaktadrr. Meta Uretiminin hala varlrgtnt surdUrdU$U
kogullarda bundan kagrnrlamaz.

Sosyalist Uretimin iki biqimi var. Devletin, yani tum
halkrn, yani kamunun ve kolektifin, yani kooperatif mulkiyeti
Kooperatifler kent ile olan ekonomik iligkilerinde, metalarrn
alrgveriginde, satma ve satrn almada meta-para iligkisi alanr
iginde hareket ederler. Devlete UrUnlerini meta olarak vermek
isterler ve bunun kargrlr$rnda ihtiyacr olan metalarr satrn alrrlar
Kolektifin mUlkiyeti ulusal mUlkiyet duzeyine grkmadr$r sUrece
de, Stalin'in son bUyUk yaprtrnda ayrrntrlr bir bigimde gdzUmledigi
gibi, meta dolagrmr, koyle kent arasrnda kendi "para ekonomisi"
ile birlikte kabul edilebilir bir iligki olarak varlr!rnr sUrdUrecektir.
Komunizmin ilk evresinde bu gerekli ve kagrnrlmaz bir de$igim
iligkisidir. Meta degigimi yerini UrUn degigimine kademeli
agamalarla brraktrktan sonradrr ki, "merkezi iktidar, ya da
bagka herhangi merkezi toplumsal ekonomik (orgUt), toplumsal
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Uretimin bUtUn UrUnlerini toplumun yatanna" kullanabilir hale
gelir.

Sosyalizm sUreci ilerledikge bu gUzergahta meta dolagtmr
alanr adrm adrm krsrlacak, UrUn de$i9imi alanr ise adtm adrm
genigleyecektir.

Bu demektir ki, de$igim iligkileri alanrnda da komUnizme
do$ru geligen bir sUreg yaganmasrna kargrn, meta Uretimi,
meta dolagrmr ve bu dolagrmrn kendine 6zgu alandaki "para
ekonomisi" iligkisi sUreci kendi antiteziyle eyerlenmigtir.
Kargrtlarrn birli$inin ikiligl bu alanda da hUkUm sUrer.

Dolayrsryla, sUreci tersine gevirebilecek ekonomik temel
hala tasfiye edilememigtir tUmUyle. Bu temel burjuvazi igin
yeniden ayala do$rulmanrn, kapitalist yolu tutan burjuva
yolcular igin gUg almanrn kaynagr olarak iglev g6rebilecektir.

Uretim iligkileri alanr, mUlkiyet 6$esiyle, da$rlrm ve de$igim
iligkileri o$eleriyle yeni burjuvazinin gUcUnU aldrgr dayanak
alanrdrr. B6yle oldulu igindir ki, Mao, bu alanr tahlilde ozellikle
yogunlagmrg, gubu$un ucunu tersine bUkebilecek kogullara
kargr dalgakr ranlar olugturmugtur.

Qin tecrUbesini 6zetleyen Mao teoriyi gu noktalarda
zenginlegtirerek geligtirmigtir:

Mao, Uretim iligkileri alanrnda mUlkiyet sistemi sorunu
gdzUmlendikten, yani kentte ve krrda Uretim araglarrnrn
toplumsal mUlkiyeti kurulduktan sonra, g6zUlebilecek en 6nemli
geyin ydnetim sorunu oldu!unu agrklar. Bununla ne anlatrlmak
istenmektedir? $u: gerek tUm halkrn ve gerekse kolektifin
mUlkiyeti altrndaki tegebbUslerin nasrl yoneltildigi. Bu diyor Mao,
"verilmig mUlkiyet sistemindeki insanlar arasr iligkiler sorunu ile
aynrdrr."

KomUnizmd do$ru ilerleyen sosyalizm sUrecinde, uretim
araglarr Uzerindeki 6zel mUlkiyetin kaldrrrlmasryla baglayan
belli bir agamadan sonra, mUlkiyet alanrndaki degigiklikler belli
bir zaman diliminde srnrrlr olmasrna kargrn, "uretken emek



sUrecinde insanlar arasrndaki iligkiler, tam tersine, durmaksrzrn
bir de$i9im iginde olabilirler." Qin devrim deneyimlnden,
sosyalist kurulug deneyiminden teorik sonuElar Erkaran Mao,
goyle sUrdUrUyor. TUm halkrn mUlkiyetindeki tegebbUsler iqin,
bunlarrn ydnetimi igin bir dizi yaklagrm benimsedik.

Bunlan srralarsak:
a )Yo$un onderlikle kitle hareketinin harmanlanan bilegimi,
b )Pafti onderleri, kitleler ve teknik kesimin bileqimi,
c.)Uretime katrlan kadrolar, yonetlme katrlan igqiler,
d )Ydnetim iligkisinde sUrekli de$igen kurumsal pratikler ve

sUrekli de$igen mantrksrz kurallar

Bu yaklagrmlar dizisi yabana atrlacak gibi degil Ornegin,
"iki katrlrm" ilkesi, yani y6netimin Uretken emege, iqgilerin
yonetime katrlmasr, aynca yine "Ug bilegim" ilkesi, yani kadro,
iSEi ve teknisyenlerin gabalarrnrn bilegimi, burokratizmi alt
etmede, kitlelerle bUtUnlegmede 6nemli kilometre taglarrdrr. Ust
kademedekilerin, paftili kadrolarrn kol eme$i ile Uretken emek
sUrecine katrlmalarr, yani fabrikalarda, ingaatlarda ve koylerde
domuz ahrrlarrnda galrgmalan, yozlagmayr, burokratlagmayr
onlemede sosyalist inga sUrecini geligtirmede onemli
y6ntemlerdir Brktrrrcr kurallar, ilerletmeyen pratikler aErsrndan
da durum budur.

Proletarya ve emekgiler katrnrn soz ve karar sahibi
olmasrnda, iktidarr gergek anlamryla fethetmesinde ve ona fiili
sahipliginde Mao'nun sundugu tablo, egitsizlikleri, haksrzlrklarr
gidermede, emekgi iktidarrnr gergek anlamda her yanryla
saglamada, ddne done devrimcilegtirmede, rsrarla yeniden
kalrba ddkUlmede zengin bir fikirler arenasrdrr

Bu zengin tabloda her geyden once, geri d6nUg tehlikesini
onlemede, muazzam bir canlr ve yeni o$retiler bUtUnlU$U vardrr
Bu demektir ki, teori, Mao'yla yeni ve ileri bir atrlrma gegmigti
Mao'nun katkrsrna dayanmadan geri d6nUg sorununun
do$asrna vakrf olunamaz.

Mao, yeni burjuvazinin, gUcUnu Uretim iliqkilerinden
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aldr!rnr berrakga saptadr!r iEindir ki, bu alan Uzerinde oldukga
yo$unlagmrg, geligmenin yeni kogullarr, stntf mUcadelesinin
yeni kogullarrnda gunUmUzde hala tum canltlt$tnt koruyan
teoriyi inga edebilmigtir.

Krsaca, Uretim araglarr mUlkiyetinintoplumsallagtt rt lmast ndan
sonra da,

'1.) Meta uretimi,
ekonomik iligkilerinde
hala var olugu,

burjuva oftamr sUrekli canlt2.) Bu varolugun kUgUk

tutuyor olmasr,
3.) Bu canlrlrgrn kendiliginden yeni kapitalist o$eleri

Uretiyor olmasr,
4.) Uretim iligkileri alantntn mUlkiyet, iligkiler ve da$rlrm

69elerinde sosyalist kurulug sUrecinin kendi kargtttyla birlikte,
sUreci tersine d6nderebilecek 6!elerle igice bulunuyor olugu,

5 ) Da$rlrm bazrnda "ihtiyaca" de$il, "eme$e gore"
iligkisinin uygulanryor olugu,

6.) Dagrlrm iligkileri sUrecinin hala "burjuva hukuku"
egli$inde igliyor olmast,

7 ) iggiler ile koyluler, kol eme$i ile kafa emegi, gehir ile
koy arasrnda hala geligkilerin olmast, sosyalist sureci tersine
gevirebilecek ig kaynaklar olarak iglev gorurler.

Bu demektir ki, ekonomik alanda yaprlan sosyalist devrime
kargrn (Uretim araElarrnrn sosyalist mUlkiyeti agtstndan), geri
ddnUgUn, kapitalizmin restorasyonunun ekonomik temeli hala
tUmUyle odadan kaldrrtlmtg deQildir.

Ayrrca bu temelin drg cephesi de vardtr. Uluslararast
kapitalizmin ablukasr, emperyalist mudahaleler ve mUdahale
tehditleri, emperyalist patentli yr krct faaliyetler yani emperyalist
baskr gok dnemli drg etkenlerdir.

ig ve drE etkenin sonucu olarak parti ve devlet aygrtrnda
ve bu organlartn en tepe noktalartnda siyasi bakrmdan
yozlagmrg, ideolojik aEtdan yolundan grkmtg kapitalist yolu
tutan yeni burjuva yolcular surekli olarak ortaya gtkarlar. Siyasal
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meta dolagrmr ve kolektifin kentle
kendine ozgU "para ekonomisinin"



zeminde srnrf mucadelesi asrl halkadrr, aslolandrr. Bu, uzun
surelidir, dolambaglr ve zikzakrarra dolu bir mucadeledir. Asla

il|/MAO ONDERLTGINDE 9KP TARAFTNDAN
cELigriRiLEN MUAZZAM MUHAREBE sUneciruiru

MODERN REVIZYONiZUC VURDUGU AGIR PRANGA

Kimi gevrelerce "Pekin-Moskova Eatrgmasr", kimilerince
'SBKP-QKP gekigmesi" olarak gdsterilen ve ozUnU revizyonizm
ile Marksizm arasrndaki gatrgmanrn olugturdu$u mUcadelenin
50. yrlrndayrz. Bu mUcadelede Mao onderli!indeki QKP
Marksizmi, Kruggev 6nderli!indeki SBKP ydnetimi ise
revizyonizmi temsil ediyordu. 1956 ytlrndaki 20. Kongreden
itibaren adrm adrm geligtirilen, ancak 1957 Moskova
Deklarasyonu ve 1960 Bildirgesi sUrecinde yolun tartrgmalara
da neden olan revizyonizm, '1961 Ekimindeki22. Kongrede artrk
"sistemlegmig" revizyonizm olarak UKH'in iginde temizlenmesi
gereken virUstU

Hig kugkusuz ki, Stalin'in dlUmUnden birkag ytl sonra
yaprlan SBKP 20. Kongresi bir donUm noktasr olmugtu. Ve bu
Kongrede Marksizm-Leninizmi hedef alan g6rUgler ve 6zellikle
de gizli oturumda Stalin'e yOneltilen a$rr saldrrr ve hayasrzca
iftiralar UKH igindeki bolUnmenin ilk igaretleriydi. Ozellikle 20.
Kongrede Stalln'in tamamen inkar edilmesinden sonra, yrl

196f i gosterdi$inde, yani 22. Kongrede Stalin'e yoneltilen girkin
saldrrrlar ve Stalin'in kigiliSinde Marksizm-Leninizmin agrktan
Inkarr en Ust boyuta ulagtr. Bu sUreg, UKH igindeki saflagmalarr
giderek netlegtirmig ve bu saflagmada QKP, AEP gibi partiler
modern revizyonizme kargr M-L'i savunmug ve 6zellikle Mao
Zedung 6nderlikli QKP, modern revizyonizmle go$Us 969se
garprgarak Kruggev'in ipli$ini pazaru grkarmada ve modern-
revizyonizmin agr$a grkarrlmasr nda muazzam rol oynamrgtr.

Neydi, bu mUcadelenin merkezinde olan gey?

MUcadelenin merkezinde olan gey, ya da g6rUq ayrrlrklarrna
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temel olugturan "son tahlilde, 1957 Agrklamasr ve 1960
Bildirgesinin devrimci ilkelerini kabul edip etmeme, Marksizm-
Leninizmi ve proleter enternasyonalizmi kabul edip etmeme,
devrimin gerekli olup olmadr$r, emperyalizme kargt koymantn
gerekli olup olmadr$r ve sosyalist kamptn ve uluslararast
komUnist hareketin birli$inin istenip istenmedi$i" sorunu idi.

Hig gUphesiz ki, uzun yrllarr bulacak olan bu keskin
ideolojik ve siyasal mUcadelenin merkezinde bulunan temel
o!e revizyonizm mi, Marksizm mi sorunu idi. Ya Kruggev
onderligindeki SBKP'nin modern revizyonizmine boyun
bukulecek ya da sosyalizmin anavatantnda ortaya gtkan bu

revizyonizme agrktan cephe altnarak, Marksizmin "ilkesel
temelleri" Uzerinden UKH iqindeki bu saflagmda M-L'in yantnda
saf tutulacaktr. Turnusol kagrdr, M-L'i igdig ederek revizyonizm
uzerinden emperyalizme kaprlanan SBKP'nin ozgUn gizgisine
karqr devrimci Marksizmi savunmaktr. Nitekim bagta AEP olmak
Uzere bir Eok parti bu mUcadeleyiyalnzca QKP-SBKP gattgmast
ya da gekigmesi olarak gormeyerek saflarrnt Mao 6nderlikli
mUcadele hattrnda gorerek, revizyonizmin agr$a qtkartlmast
mUcadelesine omuz verdiler SBKP 20 Kongresinde baglayan
bu mUcadele baglangrgta birkag yrl boyunca ikili mUcadeleler
uzerinden kapalr olarak verilmig ve birkag ytl sonra da aqtk
bir bigim kazanmrgtr. Ve dUnya gaprnda revizyonim-marksizm
cenkleqmesi aErktan ve giddetli bir bigimde baglamrgtr artrk Bu,
iki gizgi ve iki yol arasrndaki mUcadele idi Revizyonizm gizgisi
mi, Marksizm qizgisi mi; emperyalizme boyun egen yol mu,
sosyalizmi devam ettiren yol mu tutulacaktr Tum sorunun odak
noktasr burada dUQumleniyordu

QKP'nin Kruggev onderliki SBKP yonetimine karqr
mUcadelesinde agrlmasr gereken Ug egik vardr: Birincisi, 1956
yrlrnda yaprlan 20. Kongre; ikincisi, 1957 Moskova Deklarasyonu
ve 1960 Moskova Bildirgesi ve uqUncUsU, Ekim '1961 ylllnda
yaplan 22 Kongreydi '1956'dan 196'1 yrlr arasrndaki donem,
revizyonizmin sistemlegip kendisini yeniden kalrba dokmesi
dOnemi olarak onemli Uq agamayr ifade ediyordu.

1956 yrlrnda yaprlan SBKP Kongresinde iki temel gey 6ne

Erkmrgtr. Birincisi, "barrg iginde sosyalizme gegig tezi" ve ikincisi,
"kigiye tapmayla mUcadele" maskesi altrnda Stalin'in tamamen
inkar edilmesiydi QKP, parlamenter yoldan bartg iginde
sosyalizme gegilmesi tezini onaylamadr ve bu gorUgU eleqtirdi.
lkincisi, Stalin'in bUtUnUyle inkar edilmesine goz yummadr ve
bu gorUgU de onaylamadr$rnr odaya koydu.

$unlarr sdyleyen QKP 6nderligiydi. "SBKP 20. Kongresinde
Stalin'e yoneltilen elegtiri, hem ilke hem de yontem bakrmrndan
hatalrydr."

SBKP ile 1963'lU yrllarda girdigi UnlU "Polemik"te gunlarr
soyleyen de: "Kruggev, bUtUn ig ve drg dugmanlara kargr verilen
kararlr mucadelede; sosyalist donUgumde ve sosyalizmin
ingasrnda bUyUk bagarrlar kazanrlmastnda; dUnyantn ilk
sosyalist Ulkesinin savunulmasrnda ve sa$lamlagttrrlmastnda;
faqizme kargr savagta ganlr bir zafer kazanrlmasrnda Sovyet
halkrna onderlik eden, Marksizm-Leninizmi savunan ve
geligtiren Stalin'in de$erli hizmetlerini tamamen inkar etti.
Kruggev, SBKP'nin 20. Kongresinde Stalin'i bUtUnUyle inkar
ederek, aslrnda proletarya diktatorlU$UnU ve Stalin'in savundu!u
ve geligtirdi$i Marksizm-Leninizmin temel ilkelerini reddetti."

Ne var ki, QKP bu g6rUglerini "agrk ve kamuoyu onunde"
odaya koymaktan belirligerekgelerle birkaE ytl boyunca kagtndt.

lgte o gerekgeler: "$unu da s6ylemek gerekir ki, dUgmana
kargr birlik u!runa ve SBKP yoneticilerinin iginde bulunduklarr
gugdurumu dikkate alarak, ozamanlar 20. Kongrenin hatalarrnrn
agrk elegtirisinden kagrndrk; gUnkU emperyalistler ve bUtun
Ulkelerin gericileri bu hatalarr somurmeye ve Sovyetler Birli$i'ne,
komUnizme ve halka kargr azgrn faaliyetler yUrUtmekteydiler
ve gUnku henuz o zamanlar SBKP yoneticileri, Marksizm-
Leninizmden bugUn oldu$u kadar uzaklagmrg degillerdi "

Kugkusuz ki, SBKP'nin 20 Kongre kararlan UKH iginde
kaos ve kegmekege, saflarda bUyUk bir ideolojik kartgtklt$a yol
agarak revizyonizme yolu agtr Bir yandan Stalin'in agrr itham



altrnda tamamen inkarr, 6te yandan parlamenter yolla iktidartn

gibi kardeg partiler taraftndan asla hoq gdrUlmedi'

"stalin Sorunu Uzerine" adlr makalesinde QKP gunlart

soyleyecekti: "Kruggev hala, SBKP 20. Kongresine sundu$u,

Stalin'i tamamen inkar eden gizli raporu sovyet halktna

ve sosyalist kamptaki diger halklara gostermeye cesaret

edememigtir; gi.inkU bu rapor gUn t gr$ t na tahammUl edemeyecek

bir rapordur, kitleleri 6nemli 6lgude yabancrlagttracak bir

rapordur."

Aynr makalede QKP gunlart da soyleyecekti: "Stalin

yoldaga saldtrmakla, Marx'tn, Engels'in ve Lenin'in 6$retilerine

laldrrdrlar... GerEekler agrkga gostermektedir ki emperyalizm,

savag ve barrg, proletarya devrimi ve proletarya diktatorlugu,

somurge ve yarr-somUrgelerde devrim, proletarya partisi vb.

hakkrndaki Marksist-Leninist teorileri revize etmeleri, stalin'in

tamamen inkar etmelerine kopmaz gekilde bagltdtr'"

Ve QKP 6nderligi Kruggev igin goyle diyecekti aynr makalede:
" 'Kigiye tapmayla mUcadele', Kruggev'in ortaya attr$r aqa$tltk

bir siyasal entrikadrr." ve nihayet makalenin sonunda UKH',nin

bu buyuk 6nderi igin QKP gunlarr agtklayacaktr. "Uluslararasl

komUnist hareketin tarihinde oportUnistler Marx't, Engels'i ya da

Lenin'i iftira yoluyla ortadan silemediler. Kruggev de stalin'i iftira
yoluyla oftadan silemez...Yagastn Marx'ln, Engels'in, Lenin'in

ve Stalin'rn yUce devrimci ogretisil"

At izi ile it izinin birbirine karrgtrQr bir ortamda, Mao

Zedung'un revizyonizme kargr geligtirdigi buyuk ehemmiyetteki

mUcadele ve 6zellikle Stalin'i savunmadaki saQlam durugu,

UKH'in saflartndaki ayrrqmaya rqtk tutmug ve QKP 1963

yrlrndaki 25 maddelik bir oneri ile UKH'in genel gizgisi iqin bir

6neri ortaya koYmugtu.

Ne ki, yrl daha 1963'e gelmeden bir ikinci egik daha
vardr agrlmasr gereken: 1957 Moskova Deklarasyonu ve
1960 Bildirgesi sureci. Bilinir ki, gerek "Deklarasyon" ve
gerekse "Bildirge", uzun tartrgmalar, ikili gorUgmeler ve bUyUk
cenklegmeler sonucu ve Ustelik revizyonim 6nemli 6lgUde
geriletilerek ortaya konabilmig uzlagma belgeleriydi ama,
620 itibarryla M-L belgelerdi-bu belgelerde revizyonizme belli
tavizler verilmig de olsa. UKH'nrn tecrUbelerinin dzetlendl!i
bu Deklarasyon, Ekim yolunun evrensel gegerliligini, sosyalist
devrim ve sosyalist ingayr ydneten ortak yasalarr, kardeg
partiler arasrndaki iligkilere yol gdsteren ilkeleri ve KP'lerin
ortak mucadele gdrevlerini devrimci Marksizmin ilkeleri rgrIrnda
oftaya koymugtu Ama unutulmamalrdrr ki, bu belgelerde
bir takrm "tavizlerin verilmesi", 6nemli olgUde "tavizlerin de
alrnmasr" ile dile gelmigti.

Evet her ne kadar barrg iginde gegig tezi tatmin edici bir
bigimde Deklarasyon ve Bildirge'de yer almadlysa da, en
aztndan, her iki gdrUg0n, hem barrg iginde geEig ve parlamentoda
sa$lam bir golunluktan soz ederken, hem de hakim srnrflarrn
asla kendi rzalanyla iktidarr terk etmeyecekleri ve parlamento
drgr kitle mUcadelesi tezinin iglenmesi gene de bir ilerlemeydi.
Fakat gene de barrg iginde gegig tezinin formulasyonunun bu
gekilde gegmesi tatmin edici olmaktan bir hayli uzaktt. Ve QKP,
bu endigesini gerek kardeg partilerle yaptr!r gdrugmelerde
ve gerekse SBKP yoneticileriyle yaptl!r gdrugmelerde agrkga
ortaya koymakla yetinmemig ve aynca SBKP'ye bu konudaki
dUgUncelerini bir "ek" olarak yazfi da sunmugtu.

Deklarasyon'da, SBKP 20. Kongresinde savag ve barrg,
emperyalizm vb, sorunlarda ileri sUrUlen gorUgler QKP ve diger
partilerin uzun ve zodu mUcadeleleri sonucu dUzeltilmig ve
6nemli M-L tezler Deklarasyon'a gegirilmigti.

Bunlarr dzetlersek: a) ABD emperyalizminin dUnya
gericili$inin merkezi ve halklarrn can dUgmanr oldu0u; b)
devrimi ve sosyalist ingayr yoneten ortak yasalar; c) M-L'in
evrensel gergelinin her devrimin ve inganrn somut pratili ile
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kaynagtrrrlmasr; d) siyasi iktidann ele gegirilmesinin devrimin
sonu de$il, baglangrcr oldugu; e) kapitalizm mi sosyalizm mi
kazanaca!r sorununun gdzUlmesinin oldukga uzun bir zamanr
alaca$r; f) burjuva etkisinin varlr!rnrn revizyonizmin ig kaynagr,
emperyalist baskrnrn ise drg kaynagr oldu0u; g) Diyalektik
materyalizmin pratik galr gmaya uygulanmasr nr n 6nemi.

Lenin ve Stalin'in SBKP'sinin saygtn otoritesine sahip SBKP
yonetiminin revizyonist tezlerinin bir krsmrnrn de$igtirilmesi
ve yukarrda OzetlediQimiz bir gok yeni tezin Deklarasyon'a
eklenmesi oyle kUgumsenecek bir olay olamazdr Yrllarrn
yarattrgr bir sayglnlrk ve fevkalade bir otorite vardr QKP ve diger
kardeg paftilerin kargrsrnda. Yalntzca bu agrdan baklldrgrnda
bile, Mao 6nderlikli QKP ve diger partilerin revizyonizme kargr
yuruyUglerini yalnrzca 20. Kongre kararlarrna kargr degil, bu
kararlan 6nemli OlgUde Deklarasyon'a gegirmek isteyen SBKP
ydnetimine kargr da zorlu ve dige dig bir mUcadeleyle sUrdurUyor
olmalan bUyUk ehemmiyetteydi.

Ne kibununla bitmiyordu mUcadele. Yrl 196f igosterdiginde
kapryr galan SBKP'nin 22. Kongresiydi ve bu Kongrede
Stalin'e yoneltilen ithamlarrn a!rr ve derin karakteri egliginde
revizyonizmin artrk sistemlegmig olmasrydr 20 Kongrede,
Deklarasyon ve Bildirge sUrecinde girilen revizyonizm yolunun
adrm adrm geligtirilmesi sUreci artrk sistemlegmig revizyonizmle
kendisini niteliyordu bu Kongrede. Deklarasyon ve Bildirgenin
devrimci ilkeleri inkar edilmig ve revizyonizm yolunu tutanlar
artrk sistemleqmig revizyonizme kaprlanmlqtr. 1956 yrlrndaki
20. Kongreden '1961 yrlrnda yaprlan 22 Kongreye dek SBKP
ydnetimi, "ddrt bagr mamur bir revizyonist sistem inga etmig"
ve gene bu sUre iginde "proletarya devrimi ve proletarya
diktatorlUgUne karqr revizyonist gizgi inga edilmiq" ve de "barrg
iginde bir arada yagama", "barrg iginde yang", "barrggrl geQiQ",
"tum halkrn devleti ve partisi" gibi revizyonist bir bulamag
olugturulmugtu. Bu bulamacrn tUmU, "Marksizmin" revizyonizm
Uzerinden yeniden kalrba dokUlerek sistemlegmig bir karakter
kazanmasrndan bagka bir gey degildi.

QKP'nin soylemiyle, "Uluslararasr KomUnist Hareket
igindeki bugUnkU buyUk tartrgma, son tahlilde, Marksizm-
Leninizme mi yoksa revizyonizme mi baglr kalrnaca!r, proleter
enternasyonalizme mi yoksa bUyUk gUg gdvenizmine mi
san Irnaca$r, birlik miyoksa istendigisorularrn rda kapsamaktad rr."

Ve kapryr galan revizyonizme kargr QKP, Uluslararasr Komunist
Hareketin hattrnr 25 maddelik bir 6neri ile ortaya koyuyordu.
Bu oneriler revizyonizme agrktan bir meydan okuyug ve onun
gergek niteliginln sergilenmesi agrsrndan son derece 6nemli idi;
6nemli idi gUnkU, bu 6neriler revizyonist tezlerin agrk, anlagrlrr
bir sergilenigi ve gUrUtUlUgUydU. 25 Madde'de toplanan bu
onerilerin en 6nemlileri 9u tezleri igeriyordu:

1)Marksist-Leninist gizgiye srkr srkrya ballr kalmak ve
do$ru Marksist-Leninist ig ve drg siyasetler izlemek;

2) Proletarya diktatorlUgU ve proletarya 6nderli$indeki iggi-
koylU ittifakrnr sa$lamlagtrrmak ve sosyalist devrimi, iktisadi,
siyasi ve ideolojik cephelerde sonuna dek sUrdUrmek;

3) Genig kitlelerin inisiyatifini ve yaratrcrlr$rnr geligtirmek,
sosyalist ingayr planlr bir bigimde yUrUtmek, Uretimi geligtlrmek,
halkrn refah dUzeyini yukseltmek ve milli savunmayr
gUglendirmek;

4) Sosyalist kamprn birli$ini Marksizm-Leninizm
temelinde gUglendirmek ve diQer sosyalist Ulkeleri, proleter
enternasyonalizmi temelinde desteklemek;

5) Emperyalist saldrrr ve savag siyasetlerine kargr grkmak
ve dUnya barrgrnr savunmak,

6) BUtUn Ulkelerin gericilerinin anti-komUnist, halk dUgmanr
ve kargr-devrimci siyasetlerine kargr koymak; ve

7) DUnyanrn ezilen srnrflarrna ve uluslartna devrimci
mUcadelelerinde yardrm etmek.

GorUlUyor ki, 1957 ve 1960 Deklarasyon ve Bildirgelerinde
ortaya konan "devrimci iIkeler"in daha da geligtirilerek UIuslararasr
KomUnist Hareketin genel bir tablosunun sunulugudur, ortaya
konanlar. Elbette bunlar UKH igin ideolojik ve siyasal temel,
blrlegilmesi gereken "ortak payda" olarak bUyuk 6neme sahip
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Onerilerdi. Ne ki, bu oneriler, SBKP ve etrafrnda kumelenen
padiler tarafrndan dikkate alrnmayarak revizyonizmde tsrar
edlldi Kruggev ve yandaglarr artrk geri donUlmez yoldaydrlar;
Marksizmi de$il, revizyonizmi uyguluyorlardr; sosyalizmi de$il,
kapitalist yolu segmiglerdi -Marksist-Leninist maskeli de olsa.
Ancak bu dneriler, UKH igin, o ddnem agtstndan revizyonizmi
geriletmede ortak bir platform olarak bUyUk bir iglev gdrdU;

devrim ve sosyalizm davasr igin UKH'in genel hattrnr tbgkil
ederek modern-revizy onizme karg r m Ucadelede ka rdeg parli ler,

devrim ve sosyalizm davasr yandaglarr igin esaslt bir silah
haline geldi.

Aradan gegen yanm ynz yt sonra da revizyonizme kargt
mucadelenin hala gerekli oldu!u ortadadtr. Evet, revizyonizm
bugUn deri de$igtirmigtir ve S. Birli$i'nde iktidarr elinde
bulundurdu$u donemki gibi bir "modern-revizyonizm" yok ama,
bugUn, Marksizmi bozarak ve garprtarak ve onun devrimci
yanrnr bogaltarak yolundan grkaran bir revizyonizm var

Devrimci Marksizmin tahrif edilmesi, onun devrimci
ilkelerinin agrndrrrlarak yerine uysal, barrggrl, duzen igine
gekilen tUrden bir Marksizmin gegirilmesine kargr, bu yenitUrden
sosyalizm gizgisine kargr, yani bu burjuva sosyalizmi tUrUne kargt

uluslararasr alanda cepheden bir "ideolojik" mucadele UKH'ntn
ertelenemez gorevi olarak KP'lerin 6n0nde durmaktadtr. Eler
bu mUcadelede zaferle grkrlabilirse; bu, yalnzca devrim ve
sosyalizmi eski bUyU ve gekicili$ine kavugturmakla kalmayacak,
ama bu ayil zamanda, hem devrimci Marksizme eski itibarrnr
saglayacak ve hem de onurunu kuftaracaktrr.
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