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GÝRÝÞ

Günümüzde en sýk duyulan sözcükler, hiç kuþkusuz, glastnost ve perestroykadýr. Bunlar SBKPnin 27. Kongresinde kabul
edilen tezler olmaktan öte, uluslararasý planda birçok iliþkinin
yeniden tanýmlanmasýna ve yeniden biçimlenmesine yol açan genel bir anlayýþý ifade etmektedirler.
SBKPnin 1956daki 20. Kongresinden bu yana geçen otuz
yýlý aþkýn süre içinde dünya çapýnda pek çok deðiþiklikler ortaya
çýkmýþtýr. Ancak SBKPnin bu deðiþikliklere ayak uydurabildiðini
söyleyebilmek de zordur. Dolayýsýyla SSCBdeki anti-stalinist bir
görünüm altýnda ve Stalin uygulamalarýna bir tepki niteliðinde* uygulamalarýn içte ve dýþta önemli darboðazlarla karþýlaþtýðý ve bu
darboðazlarýn büyük bunalýmlara yol açtýðý bir evrede glastnost
ve perestroyka ortaya çýkmýþtýr.
SSCBnin dýþ iliþkilerinin genel hedeflerini belirleyen glastnost ile iç iliþkilerinin genel niteliðini tanýmlayan perestroykanýn
Marksizm-Leninizm açýsýndan doðru olup olmadýðýndan çok, bu
uygulamalarýn SSCBdeki iç ve dýþ sorunlarý çözüp çözmeyeceði
* SBKP revizyonizmi, Stalinin Genel Sekreterliði döneminde sosyalizmin inþasýna
iliþkin teori ve pratiðe olduðu kadar, proletarya diktatörlüðü kavrayýþýna da karþýdýr. Bu
karþý oluþ, 1956 öncesinden gelen her soruna yaklaþýmý belirlemektedir. Pek çok durumda
yeni çözümler, eski uygulamalarýn anti-tezi olarak üretilmiþtir. Böylece tepkici bir
mantýk ortaya çýkmýþtýr. Bu mantýk hemen hemen tüm revizyonist karar ve uygulamalarda
kendini dýþa vurmaktadýr.
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her þeyin önünde bulunmaktadýr. Doðal olarak bu noktada, iç ve
dýþ sorunlarýn neler olduðu, çözümden ne anlaþýldýðý ve ne beklendiði birinci dereceden önem kazanmaktadýr. Marksist-Leninist
teorinin ikincil plana konduðu bir ortamda, tek baþýna kullanýlan
araçlarýn kendisine bakarak, genel bir yargýda bulunmak yanlýþ ve
aldatýcý olacaktýr. Öyle ki, böylesine yalýn ve araçsal deðerlendirmeler, çoðu durumda önemli eksiklikleri de beraberinde getirecektir. Bu konuda Leninin devlet kapitalizmi konusunda söylediklerini anýmsamak yeterli olacaktýr.
Diyebiliriz ki, SSCBdeki yeni kararlar ve uygulamalar, asýl
olarak sorunlarýn niteliðine ve bu sorunlarýn niçin ve neden çözümlenmesi gerektiðine bakarak deðerlendirilmelidir. Bu nedenledir ki, kararlarýn ve uygulamalarýn uzun vadede sosyalizmin inþasý
ve dünya sosyalist devriminin gerçekleþtirilmesi perspektifi ile ne
derece uyumlu olduðu, ne derece bu geliþmelere katkýda bulunduðu ya da engellediði büyük bir öneme sahiptir. Bunun açýk ifadesi ise, SSCBdeki geliþmelerden kimin ne beklediði sorularýnýn,
karar ve uygulamalara bakýþ açýsýný belirlediðidir.
Bu uygulamalardan ve kararlardan herkes birþeyler beklemektedir.
Emperyalistlerin en önemli beklentisi, 1917den beri sürekli
daralan pazarlarda yeni bir geliþmenin ortaya çýkmasýdýr. 1974 detant dönemine kadar, özellikle de soðuk savaþ döneminde, emperyalizm, bir bütün olarak yitirdiði pazarlarý tekrar ele geçirmeyi
hedefliyordu. Ancak gerek emperyalistler arasý uzlaþmaz çeliþkilerin
durumu, gerek emperyalizm ile ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarý
arasýndaki mücadelede ikincilerin aðýr basmasý, gerekse nükleer
silahlarýn varlýðý, emperyalistlerin nihai amaçlarýný bir bütün olarak
kýsa vadede geçekleþtirmelerini olanaksýz kýlmýþtýr. Bu nedenle
emperyalizm, özellikle de Amerikan emperyalizmi 1971den itibaren düzenli ve sistemli bir biçimde sosyalist ülkelerin dünya ticaretine tedrici olarak açýlmasý yönünde çaba göstermeye baþladý.
Bunun anlamý ise, bu ülkelerin emperyalizmin meta pazarý haline
getirilmesinden baþka birþey deðildir.
1971de dolarýný istemiye istemeye devalüe eden ABD emperyalizmi önemli bir ekonomik buhranla yüz yüzeydi. Özellikle
tarým ürünleri üretiminde ortaya çýkan fazlalýk Amerikan ekonomisi üzerinde genel bir buhran baskýsý yapmaktaydý. Bu koþullar al-
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týnda öncelikle fazla tahýlýn pazarlanmasý gerekiyordu. Ýþte SSCBde
tarýmsal üretimde gerekli artýþlarýn saðlanamamasý, tarýmsal üretimde göreli bir düþüþün olmasý, Amerikan tahýlý için gerekli ve
yeterli bir pazarýn ortaya çýkmasýný saðlamýþtý.
1974-80 arasýnda emperyalist ülkelerin tarým ürünleri fazlasý
baðlamýnda ortaya çýkan sosyalist ülkelerin emperyalist-kapitalist
pazar alaný haline gelmesi, bu dönemde revizyonizm tarafýndan
sýnýrlý bir amaçla benimsenmiþti. Ancak kapitalizmin 1980 dünya
ekonomik buhraný, emperyalist ülkelerde sanayi metalarý fazlasý
sorunu ortaya çýkarmýþtýr. Zaten buhranýn asýl þiddetini de bu aþýrýüretim oluþturuyordu. Bu koþullar altýnda emperyalizm için, sosyalist ülke pazarlarýna girme, asýl olarak sanayi ürünlerinin satýþý olarak
biçimlenmek ya da bu yönde geliþmek zorundaydý.
Dünya pazarlarýnýn 1/3ünü yitirmiþ emperyalizmin, yeni-sömürgecilik yöntemleriyle elinde tuttuðu ülkelerde meta ekonomisini geliþtirmek ve buralardaki kapalý ekonomik birimlerini pazara
açmak yönünde gösterdiði çabalar, sermayenin birikim oraný açýsýndan yeterli olmaktan uzak olduðu gibi, pazarlarýn alabildiðine
geniþ olmasý kapitalizmin bir yasasýdýr da. Kapitalizmin geliþme
ritmi kapitalist pazar tarafýndan belirlenir olduðu için, gerek yenisömürgecilik uygulamalarýnda geliþme ve hýzlanma, gerekse sosyalist ülkelerin emperyalist pazar iliþkisine (sýnýrlý da olsa) çekilmesi
önemli ve temel bir sorun durumunda bulunuyordu.
Ýþte bir bütün olarak emperyalizmin SSCBdeki yeni karar
ve uygulamalardan beklediklerini bunlar belirlemektedir ve daha
geniþ bir pazar olanaklarýna sahip olmayla nitelenir.
Ancak emperyalizmin bir bütün olarak sosyalist ülkelerin
pazarýna bakýþ açýlarý bu olmakla birlikte, her bir emperyalist ülkenin kendi içinde özgün beklentileri bulunmaktadýr. Ve ayrýca emperyalistler, sosyalist ülke pazarlarýný kendi aralarýnda bir çeþit açýk
kapý politikasýyla paylaþmak durumundadýrlar. Bugün net olarak
görülen paylaþýma göre, Polonya asýl olarak Amerikan emperyalizminin, Macaristan emperyalist Almanya baþta olmak üzere AETnin
emperyalist ülkelerinin nüfus alaný olarak belirlenmiþtir. Polonya
pazarý üzerinde Ýngilterenin de önemli bir beklentisi bulunmakla
birlikte, Amerikan emperyalizmi ile aralarýndaki iliþkinin boyutlarý
bunu özel bir sorun haline getirmemektedir. Diðer sosyalist ülkeler
ise (Bulgaristan, Demokratik Almanya ve Çekoslovakya) kesin be-
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lirlenmiþ alanlar olmamakla birlikte, genel paylaþým hedefleri içinde bulunmaktadýr. Çin, bu açýdan Japon ve ABD emperyalizminin
pazarý olarak düþünülmekte ise de, gerekli geliþmeler henüz yeterince saðlanamamýþtýr.* SSCB ise, bu baðlamda, ABDnin ana ilgi
alaný olarak özel bir yere ve iliþkiye sahiptir.
SSCB ve diðer sosyalist ülkelerin beklentileri ise, doðrudan
otuz yýldýr meydana gelen üretim daralmalarýna ve nüfus artýþýna
oranla düþen tüketim sorununa belirli oranda çözüm bulmaktýr.
Sosyalist ülkelerde kitlelerin tüketim ürünlerine olan taleplerindeki olaðanüstü artýþlar, ülke içinde yeni yatýrýmlar için gerekli kaynak bulma sorununu öne çýkarmýþtýr. 1950lere kadar sosyalist
devlet uygulamalarýyla ve zorunlu-gönüllü çalýþmalarla saðlanan
kaynaklar, 1956dan itibaren giderek azalmaya ve nükleer silah
üretimi ile uzay çalýþmalarý nedeniyle verimsizleþmeye baþlamýþtýr.
Kitlelerin tüketim mallarýna olan taleplerindeki artýþ ile tüketim
mallarý üretimindeki artýþ arasýndaki fark, giderek bu ürünlerin baþka alanlardan ya da ülkelerden temin edilmesini zorunlu kýlmýþtýr.
Bu farklý alanlar ve ülkeler, ilk anda diðer sosyalist ülkeler
olarak belirlenmiþ ve COMECON iliþkileri içinde oluþturulan bir
iþbölümü ile bu tüketim mallarý temin edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak gerek temin edilen ürünlerin yetersizliði, gerekse temin edilen
ülkelerde iç tüketim arzýnýn azalmasýna yol açmasý, bu uygulamanýn uzun vadeli olamayacaðýný göstermiþtir. Tüketim mallarý üretiminde artýþlar saðlamak için mevcut kaynaklar sýnýrlýdýr.
Genel olarak proletarya iktidarlarýnýn kullanabileceði kaynaklarýn baþýnda zorunlu tasarruflar gelir. Ancak kitlelerin tüketim
taleplerindeki artýþlar karþýsýnda böyle bir kaynaðýn artýrýlmasý olanaksýzdýr. Dolayýsýyla SBKP revizyonizmi bu kaynaðý kullanabilecek durumda deðildir. Zaten anti-Stalinist propagandayla kitlelerin
tüketim talepleri artýrýldýðý gibi, enternasyonalizmden uzaklaþýlmasýyla Sovyet halkýnýn 50-60 yýldýr yaptýðý fedakârlýklarýn artýk yeterli
olduðu, dünya devriminin daha uzun bir süre gerçekleþmeyeceði
teorileriyle daha da artýrýlmýþtýr. Dünya devrimi için bir kuþaðýn yitirildiði(!), ama ikinci kuþaðýn da yitirilmesi gerekmediði propa* Bu konuda Tienanmen Meydanýndaki olaylar önemli bir yere sahip olmuþtur. Emperyalizmin olay sonrasýnda nasýl bir þaþkýnlýk içinde bulunduðu düþünülecek olursa, neden daha iyi anlaþýlabilir.
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gandasýný yapan revizyonizm, kaçýnýlmaz olarak kitlelerin tüketim
mallarý talebinin güçlendiricisi ve özendiricisi olmuþtur.
Bu durum, bir yandan kitlelerin tüketim mallarý talebini artýrýrken, diðer yandan zorunlu tasarrufu engellemiþtir. Böylece tüketim mallarý üretimi için gerekli yatýrýmlar için kaynak bulunmasýnda
zorunlu tasarruflarýn artýrýlmasý revizyonizmin kendi iç mantýðýyla
ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Kullanýlabilir ikinci kaynak ise, doðrudan nükleer silah üretimi ile uzay çalýþmalarýnda kullanýlan kaynaklara iliþkindir. Bunlar
ise, bilimsel araþtýrmalardan vazgeçmeksizin ve emperyalizmin nükleer þantajýna boyun eðmeksizin kullanýlabilinecek kaynaklar deðildir. Doðal olarak bilimsel ve teknolojik devrime revizyonist yaklaþým
ile revizyonist savaþ kavrayýþý ön plana geçmektedir.
Emperyalizmin III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerini
tam olarak tahlil edememiþ olan revizyonizm, emperyalizmin ekonomisini askerileþtirmesi olgusundan gerekli sonuçlarý da çýkaramamýþtýr. Doðal olarak emperyalist ekonominin askeri üretim artýþlarýyla geliþmelerin yarattýðý bir silahlanma yarýþý, SSCBnin birincil sorunu haline gelmiþtir. Emperyalizmle bu alanda yapýlan her
rekabet, emperyalist ekonominin aþýrý-üretim buhranlarýnýn þiddetini
azaltýrken, sosyalist ülke ekonomilerinde ters yönde etkide
bulunmuþtur. Yeni bir savunma anlayýþý geliþtirilmesi gerekirken
ve devrimlerden güç alýnmasý önem taþýrken, nükleer silahlanmada öne geçmeye dayalý bir savunma konsepti, artan oranda kaynaklarýn bu alanlara kaydýrýlmasýný gerekli kýlmýþtýr.
Diðer taraftan uzay çalýþmalarý temelinde sürdürülen bilimsel ve teknolojik araþtýrmalar, kitlelerin tüketim taleplerindeki artýþlara denk düþmeyen alanlarda ürünler vermiþtir. Amerikan emperyalizminin uzay çalýþmalarýndan elde ettiði verileri, kapitalist
baðlamda tüketim mallarý üretimine yöneltmesi ve tüketim mallarý haline dönüþtürmesi karþýsýnda SSCBdeki çalýþmalar, sadece
genel insanlýk düzeyindeki bilimsel geliþmeler ortaya çýkarmakla
belirlenmiþtir. Böylece emperyalizm bilimsel araþtýrmalardan tüketime giden bir köprü oluþturmuþ iken, SSCB böyle bir baðlantý
oluþturamamýþtýr.
Uzmanlaþmanýn revizyonist kavranýþý, bilimsel çalýþmalarda
bulunan kesimler ile üretim ve tüketim mallarý üreten sanayi kesimleri arasýnda doðru bir iliþki kurulmasýný da önlemiþtir. Uzman-
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laþmaya dayalý geniþletilmiþ bir iþbölümünün kazanýmlarý kadar,
olumsuzluklarýný da aþmak için elde bulunan iki büyük güç kullanýlamamýþtýr. Politeknik eðitim ve merkezi planlamanýn gücünü etkisizleþtiren SBKP revizyonizmi, kaçýnýlmaz olarak uzmanlaþmanýn getirdiði sorunlarla daha da zor duruma düþmüþtür.*
Politeknik eðitimin gücü kullanýlamamýþtýr. Çünkü revizyonizm, bu eðitim sistemini geleneksel eðitime dönüþtürmüþ ve
bu baðlamda bir mesleki eðitim olarak düzenlemiþtir. 1950 sonrasýnda meydana gelen bilimsel ve teknolojik geliþmeler karþýsýnda
eðitim sistemi içinde özel olarak uzmanlýk eðitimleri öne geçirilmeye çalýþýlmýþtýr. Sonuç ise, sosyalist eðitimin tüm temel ilkelerinin terk edilmesidir.
Diðer büyük güç olan merkezi planlama da kullanýlamamýþtýr, çünkü merkezi planlamanýn çözücü olma gücü, revizyonizmin
otuz yýldýr uyguladýðý politikalarla sürekli azaltýlmýþtýr. Yerel cumhuriyetlere ve yerel üretim birimlerine daha fazla özerklik tanýnmasý, merkezi planlama tarafýndan kullanýlabilinecek merkezi fonun
gücünü azaltmýþtýr.** Merkezi yönetimin kaynak temini, daðýtýmý,
gerekli emek-gücünü saðlamasý ve düzenlenmesi, bu yolla gerilemiþtir. Dolayýsýyla merkezi planlamanýn gücü etkili olmaktan çýkmýþtýr.
Bu durumda revizyonizmin bulduðu çözüm doðrudan emperyalizmle baðlantýlýdýr. Revizyonist anlayýþa göre, eðer dünya çapýnda sosyalist ülkeler ile emperyalist ülkeler arasýnda bir savaþ
tehlikesi azaltýlabilinir ya da ortadan kaldýrýlabilinirse, nükleer silah
üretiminde kullanýlan kaynaklar ve emek-gücü (ki zihni-emeðin
aðýr bastýðý bir emek-gücüdür), üretim alanlarýnda, özellikle de tüketim mallarý üretiminde kullanýlabilinecektir. Böylece revizyonistler, sosyalist üretim alanýndan elde edilen ürünlerle tüketim talebini
karþýlayabileceklerini hesaplamýþlardýr. Ancak çözüm sadece ve
hatta esas olarak sosyalist ülkelere baðlý deðildir. Çözüm, doðru* Bilindiði gibi, iþbölümünün kapitalist evresinde en üst düzeye ulaþan uzmanlaþma, politeknik eðitim dýþýnda geliþtiði sürece, bir yandan kiþilerin iþe kölece baðlanmasýný getirirken, diðer yandan uzmanlarýn pek çok insani yeteneklerinin körelmesini
getirmektedir. SSCBde aydýnlar sorunu kadar, Stalin döneminde kiþisel özgürlüklerin
yokedildiði suçlamalarý da bu baðlamda ele alýnmalýdýr. Revizyonist uzmanlaþmanýn
geçen otuz yýlda Doðu-Avrupa ülkelerinde meydana getirdiði tahribat ortadadýr. Bugün
özel olarak ele aldýklarý sosyalist ülkelerde yabancýlaþma da ayný anlayýþýn ürünüdür.
** Bunlar ayný zamanda zorunlu tasarrufun giderek azalmasýnýn ifadeleridir.
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dan emperyalizme baðlýdýr ve emperyalizmin III. bunalým döneminde ekonomisini askerileþtirmesiyle belirlenmiþtir.
Böylece artan üretim talebini karþýlamak için, bir yandan
sosyalist ekonominin planlanmasýnda tüketim ürünleri üretiminin
önemini yeniden keþfeden revizyonizm, öte yandan yeni-sömürgeciliðin militarizm olmaksýzýn var olabileceði þeklinde teoriler
üretmeye yönelmiþtir. *
Þüphesiz nükleer silahlanma yarýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý ya
da tümüyle ortadan kalkmasý koþullarýnda, SSCBnin saðlayacaðý
ek kaynaklar ki bu kaynaklar kullanýlan kaynaklarýn yarýsýna yakýndýr, üretimin artýrýlmasýnda büyük bir yere sahiptir. Fakat ayný
durum, askerileþtirilmiþ bir ekonomiye sahip emperyalist ülkeler
için ters yönde sonuçlar doðuracaktýr. Üretim mallarý üretimi sektöründe aþýrý-üretim buhranlarýnýn þiddetini azaltmak için askeri
üretime yönelmiþ, yani devlet müdahalesiyle ekonomik buhranýn
þiddetini azaltmak durumunda bulunan emperyalist ülkelerde,
silahsýzlanma, bir yandan aþýrý-üretim buhranlarýný þiddetlendirirken, diðer yandan sosyal ve siyasal buhraný derinleþtirerek devrimci bir durumun ortaya çýkmasýna yol açabilecektir. Bu durumun
emperyalistlerce bilinmediðini düþünmek safdillik olur. Bu açýdan
SBKP revizyonizmi, tezlerini global ölçekte üretmek durumundadýr. Bu global ölçek, kaçýnýlmaz olarak emperyalistlerin sorunlarýna da çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Bu açýdan SBKP
revizyonistleri, Amerikan ekonomisinin sivilleþtirilmesinden söz
etmektedir. Ancak söylemedikleri ise, böyle sivilleþtirilmiþ ekonominin gereksinme duyacaðý kapitalist pazarýn uzun vadeli ve
düzenli bir biçimde nasýl garanti altýna alýnacaðýdýr. Ve emperyalizmin de ancak böyle bir garanti koþullarýnda bazý askeri sektörlerini
sivilleþtirmesi olanaklýdýr. **
* Tabi burada kastedilen, emperyalizmin ekonomisini askerileþtirmesi baðlamýnda
ortaya çýkan militarizmdir. Ancak revizyonizm için bu önemli deðildir. Dolayýsýyla onlar,
bir yandan yeni-sömürgeciliðin militarizmsiz olabileceðini ileri sürerken, diðer yandan genel olarak emperyalizmin militarizm olmaksýzýn var olabileceðini savunmaktadýrlar. Dolayýsýyla emperyalizmi kapitalist geliþmenin zorunlu bir aþamasý olarak deðil, tekelci kapitalistlerin bilinçli bir uygulamasý olarak deðerlendirmek eðilimindedirler. Bu ise, mevcut
emperyalizmin, Leninin ortaya koyduðu emperyalizmden öz olarak farklý olduðunu söylemekten baþka birþey deðildir.
** Bazý diyoruz, çünkü kapitalist devlet bir zor aygýtýdýr. Zor ise ordu ve donanma
demektir. Bu yüzden Amerikan emperyalizminin askeri üretimini tümüyle tasfiye
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Bu garantiler verildiði takdirde sonuç açýktýr: Emperyalizm
kaybettiði pazarlarýna yeniden girecektir. Eðer kitlelerin tüketim taleplerinin karþýlanmasýný herþeye raðmen birincil plana koymuþsanýz
ve eðer bunun için gerekli kaynaklarý nükleer silahsýzlanma yoluyla temin edeceðinizi belirlemiþseniz, emperyalizmin böyle bir pazar gereksinmesine karþý çýkamazsýnýz. SBKP revizyonizminin bugün geldiði nokta iþte tam burasýdýr. Ve bugün yapýlmýþ anlaþmalar
tam olarak açýklanmamýþ da olsa, belirli bir oranda bu þekilde gerçekleþtiði bilinmektedir.
SBKP revizyonistlerinin, genel olarak emperyalistlere, özel
olarak Amerikan emperyalizmine verdiði ya da vermeyi tasarladýðý
güvenceler ikilidir.
Birinci güvence, sosyalist ülke pazarlarýnýn düzenli ve sistemli olarak emperyalist metalara açýlmasýdýr. Bu konuda yapýlabilecek sýnýrlamalar, bazý aðýr sanayi tesisleri ile stratejik sektörler
düzeyindedir. Bunun dýþýnda kalan tüketim mallarý sektörü ile tarým temel alan olarak sunulmaktadýr. Böylesine sýnýrlý bir pazar
açýmý, yeni-sömürgecilik koþullarýnda emperyalizmin çýkarýna uygundur ve kendi iþleyiþinin rasyonelleþtirilmesini saðlayacaktýr. Yenisömürgecilik yöntemlerini olaðanüstü geliþtirmiþ bulunan emperyalizm, bu sýnýrlý alanda önemli kârlar saðlayabilecektir.
Ýkinci güvence ise, emperyalizmin mevcut pazarlarýnýn daralmasýna yol açacak geliþmelerden (özellikle devrimci mücadelelerden) SBKPnin uzak duracak olmasýna iliþkindir. Artýk SBKP,
eski tarzda da olsa devrimci mücadeleleri maddi olarak desteklemeyeceði gibi, ideolojik olarak da onaylamayacaktýr. Bunun diðer
yönü ise, SBKP revizyonizminin toplumsal ilerleme tezlerini daha
fazla savunacaðýdýr. Kendi dillerinde yerel çatýþmalarýn bölgesel çatýþmalara dönüþmemesi için SBKP elinden gelen her türlü
edeceðini her türlü pazar güvencesine raðmen beklemek ütopizme düþmeden olanaksýzdýr. Öte yandan emperyalizm, sermaye ihracýna dayalý bir sö-mürgecilik sistemidir. Dolayýsýyla, emperyalist aþamada devlet gücü, bu sömürgecilik sisteminin korunmasýný saðlayacak boyutta olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu zor gücünün, serbest rekabetçi kapitalizm koþullarýndaki herhangi bir devletin gücüyle kýyaslanamayacak ölçüde büyük olduðu tartýþmasýz
bir gerçektir. Tüm bu gerçeklere raðmen, hâlâ militarizmsiz emperyalizmden söz etmek,
sömürgecilikten arýndýrýlmýþ bir emperyalizmden söz etmek demektir. Bu ise, emperyalizmin, emperyalizm olarak yok olmasýndan baþka birþey olamaz. Bu da sadece ve sadece
anti-emper-yalist devrimlerle olanaklýdýr ve revizyonizmin revizyoncularýnýn bugün þiddetle
karþý çýktýklarý yerel çatýþmalarýn gerçekliðidir.
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çabayý göstereceðini emperyalizme taahhüt etmektedir.
Buna karþýlýk olarak emperyalizmin verdiði tek güvence,
mevcut sistem dýþý ülkelerin, dolaylý ya da doðrudan emperyalist
müdahaleler tehdidi altýnda tutulmasýndan, belli koþullarla vazgeçeceðidir. Bu ise, pratikte Nikaragua ve Afganistan olaylarýnda ABD
nin desteðinin en aza indirilmesi demektir. Bu güvence, SBKP revizyonizmi için belirli bir dönem istikrar saðlanmasý anlamýna
gelmektedir. (Tabi emperyalizm bu tek güvencesiyle birlikte, silahlý mücadeleye baþvurmayan ve SBKP çizgisini izleyen komünistlere yerel oligarþilerin daha yumuþak davranmalarýna katkýda bulunabileceðini de söylemektedir.)*
Sosyalist ekonomide ortaya çýkan sorunlarýn çözümünde
kullanýlabilecek üçüncü kaynak ise, tarýma iliþkindir ve tarýmsal
üretimdeki artýþlara baðlý olarak sanayi için yeni ve artan bir talep
yaratýlmasýdýr. Bu ise, doðrudan sosyalist ülkelerde tarým politikalarýnýn deðiþtirilmesi, proletaryanýn köylülükle iliþkilerinin yeniden
tanýmlanmasýný da gerektirebilmektedir. Bu açýdan revizyonizm,
köylülüðün, 1920lerde olduðu gibi, pazar iliþkilerine sokulmasý
temelinde politikalar önermektedir. Çayanovun yýllar sonra yeniden keþfedilmesinin ardýnda bu politika yatmaktadýr.
Tarýmsal üretime baðlý olarak ortaya çýkacak kaynaðýn revizyonizmin konusu haline gelmesinin temelinde, ülke içinde köylülüðün istenildiði ve beklenildiði düzeyde sosyalist üretim iliþkileriyle bütünleþmelerinin ve onunla birlikte deðiþmelerinin gerçekleþtirilememiþ olmasý yatmaktadýr. Küçük-üreticiliðin aradan geçen
70 yýla raðmen, hâlâ SSCBde yaygýn bulunmasý ve bunlarýn sanayi
ürünlerine sýnýrlý oranda talepte bulunmalarý kaçýnýlmaz olarak revizyonizmin yeni tarým politikalarý üretmelerine yol açmýþtýr.
Sosyalist bir ekonomi için bütünsel bir iþleyiþ ve merkezi bir
düzenleme zorunludur. Bunun tarýmsal üretimle sanayi üretimi
arasýnda sürekli ve düzenli bir iliþkinin geliþtirilmesiyle saðlanabileceði açýktýr. Bir ülke ekonomisinde, kentlerdeki proletaryanýn gýda
* Bu tür yumuþak davranýþlar, tarihsel olarak, her uluslararasý anlaþmanýn doðal bir
parçasý olarak ortaya çýkar. Nitekim, faþizm koþullarýnda Hitler Almanyasýyla SSCBnin
imzaladýðý saldýrmazlýk anlaþmasý sonrasýnda Almanyada ve Alman iþgal bölgelerinde
KP üyelerine karþý görece bir yumuþama ortaya çýkmýþtýr. Bu baðlamda, revizyonizmin
revizyoncularýnýn Amerikan emperyalizmiyle yaptýklarý anlaþmalarýn ortaya çýkaracaðý
yumuþama, onlarýn bir kazanýmý olarak deðerlen-dirilemez.

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

17

gereksinmelerinin tarým kesiminden saðlanmasý kadar, talep artýþlarýnýn da tarýmsal üretimdeki artýþlarla karþýlanmasý da zorunludur. Bu gereksinmelerin dýþsal olarak, yani ithalat yoluyla saðlanmasý, ancak sosyalist sistem baðlamýnda gerçekliði bulunmaktadýr.
Tabi bunun gerçekleþmesi, revizyonizmin 30 yýllýk uygulamalarýyla
olanaksýz olduðu koþullarda, iþleyiþ daha farklý olacaktýr ve öylede
olmuþtur. 1970 sonrasýnda Polonya ve Macaristan da görülen yüksek ithalat rakamlarý, bu deðiþimin somut ifadesidir. Ancak Polonya ve Macaristan deneyimi göstermiþtir ki, böyle bir ithalat uygulamasý, kýsa sürede büyük devlet borçlarýnýn ortaya çýkmasýna yol
açmakta ve giderek kapitalist ekonomilerden transfer edilmiþ bir
enflasyon oluþturmaktadýr.
Özellikle SSCBde çeþitli sovyet cumhuriyetlerinin sosyalist
sanayi ürünlerine yönelik taleplerinin yeterince artýrýlamamasý yeni
tarým politikalarýnýn çýkýþ noktasýný oluþturmuþtur. Artýk kitlelerin
tüketim mallarý talebi ön plana çýkarýlarak, küçük üreticilerin sanayinin ürettiði tüketim mallarýna talebini artýrmak istenmektedir. Bir
çeþit kapalý üretim birimlerinin, proletarya devletinin gücüyle sosyalist üretim iliþkilerine çekilmesi uygulamasý, bu baðlamda, sona
erdirilmektedir. Revizyonizm, kapitalizmden öðrenerek, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinden dersler çýkarmýþtýr. Bu
derslere baðlý olarak, küçük üreticilerin pazar için üretime yöneltilmesi ve ayný pazarda sanayi ürünlerine talep oluþturmasý saðlanmak istenmektedir.
SSCBde tarýmsal üretim için gerekli sanayi ürünleri, geçmiþ
dönemde, büyük ölçüde traktör vb. makinelere dayanýyordu. Tarýmdaki küçük-üreticilerin sanayi ürünlerine talepleri de bu makinelerin satýn alýnmasý þeklindeydi. Ancak zaman içinde tarýmda
makineleþmenin büyük ölçüde tamamlanmasý, bu tür ürünlere
olan talebi büyük ölçüde azaltmýþtýr. Öte yandan sosyalist sanayinin bu tür tarýmsal makinelerin üretiminde gösterdiði ilerlemeler,
eldeki donatýmýn daha uzun dönemde deðiþtirilmesini olanaklý kýlmýþtýr. Kapitalist anlamda bir üretim aracýnýn ekonomik ömrü belirlenmediði için, üretilen tarým makinelerinin dayanýklýlýðý esas alýnmaktadýr. Böylece yeni topraklar tarýmsal üretime sokulmadýðý
sürece ya da küçük çiftliklerin birleþtirilerek kolektif çiftlikler haline gelmeleri saðlanmadýkça, bu tür sanayi ürünlerine olan talebi
artýrmak olanaksýz olmaktadýr. Emperyalist ülkelerde bir tarýmsal
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makinenin ekonomik ömrünün 10 yýlla sýnýrlý olduðu bir dünyada,
20-25 yýl dayanýklý tarým makinelerinin üretilmesi, kaçýnýlmaz olarak, bu makineleri üreten sanayi kuruluþlarýnýn atýl kalmasýna yol
açmaktadýr. Bu ataletin giderilmesinin tek yolu, bu ürünlerin ihraç
edilmesinden geçmektedir. Ancak emperyalist sanayinin bu alandaki teknolojik üstünlükleri, sosyalist sanayinin bu ürünlerinin sosyalist ülkeler dýþý ülkelere ihracýný engellemektedir. Dolayýsýyla emperyalist sanayi ürünleriyle rekabet edebilecek nitelikte ve maliyette üretim yapýlmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Tabi bu kaçýnýlmazlýk, böyle bir yola girmiþseniz ve bu yolda devam etmekte ýsrarlýysanýz vardýr.
Bu nedenle, bugün sosyalist ülkelerde mevcut sanayi ürünlerine küçük-üreticilerin taleplerini artýrmak, mevcut donanýmýn
yenilenmesiyle saðlanamaz. Mevcut haliyle ihraç yoluyla da sanayi
ürünlerine talep yaratmak ayný ölçüde olanaksýzdýr.* Doðal olarak
tarýmda çalýþan nüfusun yeni tip tüketiciler haline getirilmesi gündeme gelmektedir. Bu, kentlerdeki tüketim normlarýnýn kýrsal alanlara yayýlmasý demektir. Ancak, bunun da kýrsal yerleþim sisteminin
topyekün deðiþtirilmesi saðlanmadýðý sürece geçerli olmasý olanaksýzdýr.**
Kapitalizmden öðrenen revizyonizmin üzerinden atladýðý
olgu, emperyalist ülkelerde köylülüðün sürekli sanayi ürünleri talebinde bulunmalarýnýn temelinde yatan kapitalist pazar iliþkileridir.
Dolayýsýyla, biçimsel olarak emperyalist ülkelerden adaptasyonlar
yapýlarak üretilen çözümler sosyalist ekonominin sorunlarýný çözme yeteneðine sahip olmayacaktýr.
Bugün en ileri emperyalist ülke olan ABDde tarýmda faaliyet gösteren küçük üreticiler, sürekli ve artan oranda sanayi ürünleri talebinde bulunabilmektedirler. Ve bu talep, bu üreticilerin
* Bu olanaksýzlýða revizyonizmin boyun eðdiðini söylemek gerçekçi olmayacaktýr.
Ulusal kurtuluþ mücadelelerinin desteklenmesinin revizyonist içeriði ya da 3. dünyaya
yardým etmenin hümanist yüzü bu sanayi ürünlerine belirli bir ta-lep yaratabilme
potansiyeline sahiptir. Bunun ne ölçüde eþitsiz mübadele yaratarak sömürü içereceði,
proleter enternasyonalizmiyle sosyalist ülkelerin karþýlýklý ticaretinin ne denli uyuþtuðuna
baðlýdýr. Bu nedenle, salt bu olgudan yola çýkarak, SSCBnin emperyalist olduðunu ilan
etmek yanýltýcý olacaktýr.
** Bu konuda Romanya ve Bulgaristanda yapýlan bazý uygulamalarýn nasýl bir direniþ
yarattýðý ortadadýr. Özellikle çok uluslu sosyalist ülkelerde bu direniþ çok farklý bir çatýþmaya
dönüþebilecektir.
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mülksüzleþtirilmesinin yeni biçimleriyle birlikte ortaya çýkmaktadýr. Bu iliþkilerde, onlarýn yaþam standartlarýnýn sürekli bir yükselmesi gerçekleþmemektedir. Bu, doðrudan onlarýn tüketim alýþkanlýklarýný artýrmak ve zorunlu tüketimi saðlayan ürünler piyasaya
sürmekle gerçekleþtirilmektedir. Örneðin, en çok 10 yýllýk bir ekonomik ömre sahip olan bir tarýmsal makine, gerektiðinde çok daha
kýsa bir sürede deðiþtirilmek zorunda kalmaktadýr. Bu durumda
küçük üreticiler yeni makineleri satýn almak zorunda kalmakta
dýrlar. Bunlarýn satýn alýnmasýnda kredi kolaylýklarýnýn olmasý tali
bir etmen durumundadýr. Belirleyici olan, küçük üreticilerin böyle
bir talepte bulunmaya zorlanmalarýdýr.
Kapitalist pazarýn tekelci evrede biçimlenmesi çerçevesinde küçük-üreticiler, ürünlerini pazar fiyatýyla satmak zorundadýrlar.
Ama pazardaki fiyatlar büyük ölçüde tekeller tarafýndan belirlenmektedir. Dolayýsýyla düþen ürün fiyatlarýna baðlý olarak piyasaya
sürülen yeni tarýmsal makine vb. donaným, tarýmsal girdiler, üretimi artýrmak amacýyla küçük üreticiler tarafýndan satýn alýnmaktadýr. Böylece elindeki birikimi bu yeni sanayi ürünlerini satýn almak
için kullanmak durumundadýr. Yeni donanýmla üretimini artýran
küçük-üretici, fiyat düþüþüyle ortaya çýkan kayýplarýný, üretim fazlasýyla gidermeye çalýþmaktadýr. Burada tarým kapitalistlerinin (tekelci) belirledikleri verimlilik oraný, küçük-üreticilerin sanayi ürünlerine olan talebinin boyutunu belirlemektedir. Bunun sonucu olarak, küçük üreticiler ellerindeki makinelerin ekonomik ömrünü
tamamlamasýndan önce yenilerini satýn almaktadýrlar. Bunun sonucu, artan sanayi ürünü talebi, artan tarýmsal üretim ve artan makine hurdalýðýdýr. Dönemsel olarak birikimlerini, esas olarak da gýda
gereksinmeleri için kendi ürünlerini kullanmalarýndan doðan birikimlerini, yeni sanayi ürünleri satýn almak için kullanmaktadýrlar.
Böylece bir yandan elindeki birikimi yitirmekte, öte yandan daha
çok üretim yaparak daha fazla birikim saðlama koþullarýna
ulaþmaktadýr. Ancak kapitalist pazar iliþkileri içinde ve mali uygulamalarla bunlarda tüketilmektedir. Bunlarýn iþe yaramadýðý dönemlerde ise, devrevi ekonomik buhranlar birikimlerin eritilmesinde
etkili olmaktadýr. Buna en çarpýcý örnek 1929 ekonomik buh- ranýdýr. Ama her yýl borsada meydana gelen sürekli deðiþmeler de
ayný sonucu yaratabilmektedir. (Özellikle tahýl borsasýndaki deðiþmeler)
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Bu konu özellikle önemli* olduðu için yakýndan bakalým.
Emperyalist dönemde hisse senetli þirketlerin olaðanüstü
geliþmesine paralel olarak, bu hisselerin küçük-burjuvaziye saðlayacaðý ek kâr, bu kesimlerin birikimlerinin emilmesinde önemli bir
yere sahiptir. Özellikle 1 dolarlýk hisse senetlerinin varlýðý, en küçük
birikimin bile kullanýlmasýný olanaklý kýlmaktadýr. Ancak 1929 ekonomik buhraný küçük-burjuvazinin birikimlerinin bu yolla bir saatte yok olmasýný getirmiþtir. Böylece küçük-burjuva ideologlarýnýn
mülkiyeti tabana yayma politikalarý iflas etmiþtir.
II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra, gerek tarým makinelerinde meydana gelen geliþmeler, gerekse otomotiv sanayindeki geliþmeler, küçük-burjuvazinin elindeki birikimlerin eritilmesinde önemli bir yere sahip olmuþtur. Küçük-üreticilerin, kentte ve
kýrda kullanabileceði makinelerin üretimi, sanayi için yeni bir talep
yaratmýþtýr. Bu düzeyde küçük-üreticiler için, örneðin bahçe tipi
traktörler, sebze üretimi için kullanýlabilir küçük makineler, küçük
kamyonetler, minibüsler vb. üretilmiþ ve bunlarýn satýn alýnabilinmesi için kredi sistemi devreye sokulmuþtur.
Kolektif üretimin esas olduðu ve büyük çaplý tarýmsal üretimin teþvik edildiði ve amaçlandýðý bir ülkede, tüketim mallarý üretiminde bu tür artýþlar saðlayarak küçük-üreticilerin pazar
iliþkilerine sokulmasý olanaksýzdýr. Eðer sözkonusu olan kentlerdeki yaþam koþullarýnýn gerektirdiði temel tüketim mallarýna olan talebi artýrmak ise, bunun kýrsal alanlarda sanýldýðý kadar talep yaratma olanaðý yoktur. Örneðin, kentlerde, ev eþyalarý düzeyinde ortaya çýkan talep, bireylere ve özellikle kadýnlara önemli bir zaman
kazandýrýcý özelliklere sahiptir. Bunlarýn kýrsal bölgelerde bireyler
için olduðu kadar, kadýnlar için ayný deðere sahip olduðu söylenemez. Kent ile kýr arasýndaki çeliþki ortadan kaldýrýlmadýðý sürece,
bu durum varlýðýný sürdürecektir. Dolayýsýyla buralarda temel tüketim mallarýna olan talep az ve sýnýrlý oranda ortaya çýkacaktýr. Böyle sýnýrlý bir talebe sahip kesimlerdeki küçük-üreticiler üzerinde
(kolektif üretim koþullarýnda ve pazarýn devlet tarafýndan denet* Özellikle önemlidir, çünkü Buharin ve Çayanov günümüzde yeniden güncelleþmiþtir. Bunlarýn tezleri, son tahlilde küçük üreticiliðin sosyalizmde mülksüzleþtirilmesiyle
ilintilidir. Bu gerçekte, bu kesimlerin birikimlerinin sermaye haline dönüþtürülmeden
eritilmesini içermektedir.
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lendiði bir düzende) kentsel tüketim ürünlerinin artýrýlmasýnýn, tarýmsal üretimi artýrmalarý için, bu üreticiler üzerinde gerekli itme
vermeyecektir.
Sanayi ürünlerine (dayanýklý tüketim mallarý olarak) küçüküreticilerin talebinin artmamasý sonucu gerçekleþmeyen tarýmsal
üretim artýþlarý saðlamak için daha baþka yöntemlere baþvurmak
da olanaklýdýr. Zorunlu çalýþma ya da birikimlerin zoralýmý yahut
zorunlu ürün teslimatý gibi uygulamalar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bunlar belirli dönemlerde ve zorunlu koþullarda
geniþ ölçüde uygulanabilir niteliktedirler. Dolayýsýyla normal zamanlarda kullanýlmazlar. (Bu uygulamalardaki yanlýþlýklar, yöntemin
devlet gücüne ya da zora dayanmasýndan deðil, olaðan koþullarda kullanýlmasýndan kaynaklanýr.)
Küçük tarýmsal üreticilerin üretimi artýrmalarý temelinde tarýmsal üretimi artýrma anlayýþý, tartýþmasýz revizyonist bir karaktere
sahiptir. Bu açýdan, üretimi teþvik amacýyla saðlanacak maddi katkýlar baþlý baþýna bu karakterin pratikte nelere yol açabileceðini
göstermesi açýsýndan önemlidir.
Küçük-üreticilere gerekli maddi teþvikler saðlanmasý, bir süre
sonra devlet bütçesinde açýklara neden olmaktadýr ve ürünlerin
fiyatlarýnýn artýrýlmasýný kaçýnýlmaz hale getirmektedir. Þöyle ki, üretimi artýrmak için, bedelsiz ya da az bir bedelle saðlanan tarýmsal
girdiler, teknik olarak üretimin artmasýna neden olabilmektedir.
Bu ürün artýþý, fiyatlarýn düþmesini de beraberinde getirmektedir.
Daha fazla ürettiði bir ürünü, daha ucuz bir fiyatla devlete ya da
pazardaki alýcýya (ki bu da büyük ölçüde devlet olacaktýr) satmak,
olsa olsa bilinçli bir küçük-üreticinin proleter devlete olan baðlýlýðý
durumunda sözkonusu olabilir. Bunun dýþýnda her durum, küçüküretici için, daha çok çalýþýp daha az kazanmak anlamýna gelecektir. Köylüler, yüzyýllardýr iliþki içinde olduklarý pazar düzeyinde bunun
bilincindedirler. Ama devlet bütçesinden yapýlan katkýlarla saðlanan
ürünler, devlet katkýlarýný geri almayý saðlayacak bir fazla fiyatla da
tüketiciye sunulamamaktadýr. Daha fazla ürünün eski fiyatlarla satýn alýnýp, ek bir fazlalýkla satýlmasý sosyalist ülkelere de uygulanamaz. Zaten böyle bir uygulama kentlerdeki iþçilerin yaþam
standartlarýný düþürmeden yapýlama.
Diðer yandan, devlet teþvikleriyle ve ucuz girdilerle saðlanan
ürün fazlasý küçük-üreticilerin elindeki birikimi artýrmak duru-
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mundadýr. Dolayýsýyla elinde önemli bir birikimi bulunan, ama bunu
herhangi bir yerde kullanamayan küçük-üreticilerin, kapitalist normlarýn ve zihniyetin büyük ölçüde kýrýldýðý bir ülkede, yalýn bir birikim hýrsýyla üretimini daha da artýrmasý beklenemez. Doðal olarak,
bu tür teþvikler, baþlangýçta üretimde artýþ ortaya çýkarmakta, ancak bir süre sonra üretim eski seviyesine inmektedir. Çünkü bu
küçük-üreticilerin elinde kullanýlamayan ve ne iþe yarayacaðý bilinmeyen bir birikim bulunmaktadýr.
Ýþte mevcut sosyalist ülkelerin en önemli bir sorunu da burada ortaya çýkmaktadýr. Elinde belirli bir birikimi olan küçük-üreticinin, bir yandan azalan üretim içinde bulunmasý, öte yandan elindeki
birikimin ekonomide kaynak olarak kullanýlamamasý söz konusudur. Ýþte tarýmsal üretime iliþkin sorunlarýn temel kaynaðý burada,
küçük üreticilikte yatmaktadýr.
Revizyonizmin bu noktada ortaya çýkardýðý çözüm, doðrudan sosyalist sistemin kendi iþleyiþinden deðil, dýþsal uygulamalardan türetilmiþtir. Bu revizyonist çözüme karþý önerilen çözümlerde
ayný oranda, ama daha farklý bir çýkýþ noktasýna sahip olarak, hatalý durumdadýr. Genellikle sol hatalar olarak ortaya çýkan bu çözüm
önerileri de, revizyonizmin kendi çözümünü meþrulaþtýrmak için
kullanýlmaktadýr.
Tarým sorununda en çok ortaya çýkan sol hatalar, küçüküreticilerin elindeki birikimi belirli aralýklarla zor yoluyla devlete
aktarmak ve üretimi artýrmak için belirli aralýklarla zorlamak
þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bunun dýþýnda en sýk kullanýlan yöntem ise, tarýmsal üretim girdilerinin fiyatlarýný artýrmaktýr. Bu artýþlar
kaçýnýlmaz olarak üreticinin daha fazla çalýþmasýna ve üretmesine
neden olmaktadýr. Ancak tarýmsal girdi fiyatlarýnýn yükseltilmesi
tarým ürünlerinin fiyatlarýnýn da yükseltilmesini gerektirmektedir.
Bu ise, kentlerdeki yaþam koþullarýnýn bozulmasýna yol açmaktadýr. Dolayýsýyla sosyal bir bunalýmýn ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir. Örneðin, Polonyada, 1970 yýlýndaki grevlerin baþlamasýnýn
temel nedeni gýda ürünlerinin fiyatlarýna % 30 zam yapýlmasýdýr.
Keza 1953de Demokratik Almanyadaki ayaklanmanýn temel nedeni, sanayi yatýrýmlarý için kaynak saðlamak amacýyla özel
giriþimcilerin, esnafýn ve küçük tüccarýn vergilerinde artýþlar yapýlmasý yanýnda, temel gýda maddelerinin fiyatlarýna zam yapýlmasý
ve büyük çiftliklerin devlete ödemek zorunda bulunduklarý ürün
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miktarý oranlarýnýn yükseltilmesidir.
Görüldüðü gibi, sol hatalar, kapitalizm koþullarýnda çok
doðal ve çok kolay bir yol olarak ortaya çýkarken, sosyalist ülkelerde önemli kitle ayaklanmalarýna bile neden olabilmektedir. Ýþte revizyonizmin revizyoncularý bu deneyimlerden de yararlanmýþlardýr!
Revizyonistler, küçük üreticilere daha fazla özgürlük tanýyarak, kolektif çiftliklere daha çok insiyatif vererek, ellerindeki birikimlerini kendi üretimlerini artýrmak için kullanýlmasýný saðlamak
istemektedir.
Bu konuda revizyonizmin kendi beyanlarý ise, yerel yönetimlere daha fazla özerklik, pazar ekonomisine geçiþ, mülkiyetin tabana yayýlmasý ve tarým ürünlerinin pazarda serbestçe satýlmasý þeklindedir.
Kýsacasý, revizyonist anlayýþ, küçük üreticiliðe karþý kapitalizmin eritici ve yönlendirici gücünden ve deneyiminden yararlanmak þeklinde belirginleþmektedir. Bu baðlamda kendilerine Leninin Aynî Vergi Üzerine adlý yazýsýný dayanak olarak almaktadýrlar. Böylece revizyonizmin Marksizm-Leninizm karþýsýndaki konumu da açýða çýkmaktadýr. Onlar, deðiþen koþullarý dikkate almaksýzýn, Marksizm-Leninizmin özel koþullar için ileri sürmüþ olduðu
tezlere dört elle sarýlarak, bu tezleri kendi sapmalarýna dayanak
yapmaktadýrlar.
Sanýlmaktadýr ki, eðer küçük-üreticilerin doðrudan pazarda
kendi ürünlerini satmalarý ve burada baþka ürünleri satýn almalarý
saðlanacak olursa, bu üreticiler pazarda sanayi ürünlerine daha
çok talepte bulunacaklar ve ellerindeki birikimleri bu amaçla kullanacaklardýr. Dolayýsýyla, pazar iliþkileri içinde meydana gelen fiyatlarý da kabul etmek zorunda kalacaklardýr. Böylece tarým ürünlerinin fiyatlarýnýn düþmesinden ya da yükselmesinden dolayý, gerek üreticiler, gerekse tüketiciler sosyalist iktidarý ve SBKPyi sorumlu
tutmayacaklarý için, partilerin etkinliklerinde de belli bir gerileme
ortaya çýkmayacaktýr. Bu ise, proletarya devletinin ekonominin düzenlenmesindeki iþlevlerinin büyük ölçüde ortadan kaldýrýlmasýna
yol açarak, sosyalizmin inþasýný önemli ölçüde zaafa uðratacaktýr.
Sosyalist toplumun inþasýnýn 70 yýllýk deneyimi göstermiþtir
ki, bu tür uygulamalar, sosyalizmin temel ilkeleri varlýðýný sürdürdükçe, istenilen sonuçlara ulaþamaz. Bir baþka deyiþle, sosyalist
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ülke anayasalarýnda tüm yurttaþlara iþ saðlama garantisi ile temel
gereksinmeleri saðlayacak kadar bir ücret garantisi bulunurken,
bu uygulama, kesintiye uðramasa bile, tarýmsal üretimin bir süre
sonra düþmesine ve kentlerde önemli bir beslenme sorununun
ortaya çýkmasýna neden olacaktýr.
Revizyonizmin gelecekteki sonuçlarýndan bir diðeri de, sosyalist sistem içinde büyük bir farklýlaþmanýn ortaya çýkmasý ve giderek, bu farklý kesimlerin birbirlerine karþý bir hareket oluþturmalarý
olacaktýr.
Örneðin SSCB düzeyinde çevre cumhuriyetler olarak bilinen Litvanya, Estonya, Letonya gibi cumhuriyetler, mevcut ekonomik özerkliðin sýnýrlarýnýn daha da geniþletilmesiyle, kendi ürünlerini
pazarda deðerlendirme olanaðýna sahip olacaklardýr. Bunun ortaya çýkaracaðý durum iki yönlüdür.
Birinci yön, bu özerklikten yararlanan cumhuriyetler, ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satabileceklerdir. Çünkü SSCBde revizyonist ekonomi-politikalarýn 30 yýlda yaratmýþ olduðu tek yönlü
iþbölümü (ya da uzmanlaþmýþ ekonomi), cumhuriyetlerin belirli
ürünlerini rekabet dýþý býrakacak niteliktedir. Dolayýsýyla herhangi
bir cumhuriyetin bu alanda belirlenmiþ bir ürünü, hangi fiyattan
satýlýrsa satýlsýn, sürekli bir tüketici bulabilecektir. Çünkü buna alternatif bir üretim bulunmamaktadýr. Kaçýnýlmaz olarak, sovyet
yurttaþlarý bunu, yükselen fiyat koþullarýnda satýn almak durumundadýrlar ya da kendi cumhuriyetlerinde ayný ürünü üretmek için
yatýrýmda bulunmalarý gerekmektedir. Ýlk durumda, satýcý cumhuriyetin satýþtan elde ettiði kârý artacak ve birikimi yükselecektir.
Ama tüketiciler için, tersi geçerli olacaktýr. Ýkinci durumda ise,
planlý sosyalist ekonomi fiilen ortadan kalkmýþ olacaktýr.
Sosyalist ülkeler arasýnda ortaya çýkmýþ olan aþýrý uzmanlaþmaya dayalý iþbölümü, SSCB örneðinde olduðu gibi sonuçlar doðuracaktýr. Her durumda, elinde daha fazla birikim toplayan cumhuriyet, ekonomik özerkliðin getirmiþ olduðu olanaklar aracýlýðýyla
sistem dýþý ülkelerle kuracaðý iliþki sonucunda bunlarý yatýrýma dönüþtürebilir. Böylece ülke içinde elde edilmiþ birikimler, büyük ölçüde emperyalist ülkelerle kurulacak ortaklýklarýn iç finansmaný
için kullanýlýr olacaktýr. Bu süreçten ters yönde etkilenen ülkeler
ise, yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldýklarý ürünleri, sistem dýþý
ülkelerden daha düþük fiyatlarla satýn alma olanaðý ortaya çýktýðýn-
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da, iç pazardaki ürün yerine, diðer ürünlerin ithalatýna yöneleceklerdir. Böylece birikimler, bu kez de ithalat için kullanýlýr olacaktýr ki, bunun sonuçlarýný daha önce görmüþtük.
Doðrudan meta ithalatý yerine, emperyalist ülkelerle yapýlacak anlaþmalarla devlet düzeyinden, ayný ürünlerin üretimi için
eðilimin ortaya çýkmasý da olanaklýdýr. Böyle bir iliþkinin emperyalizmin yeni-sömürgecilik iliþkileriyle ne oranda uyumlu olduðunu
söylemek bile gerekmemektedir. Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ödemeler dengesinin sürekli açýk vermesinin bu iliþkilerden
doðduðu en bilinen gerçeklerden olduðu için, üzerinde daha fazla
durmayacaðýz.
Böylece, sözcüðün gerçek anlamýnda, tekelci kapitalizmin
III. bunalým dönemindeki iliþkileri içinde bir pazar sistemi ortaya
çýkabilecektir. Ama kýsa dönemde, ekonomik özerklik, çevre
cumhuriyetlerin ya da tek tek sosyalist ülkelerin, üretimlerinde belirli bir yükselme ortaya çýkaracaðý da açýktýr. Ancak emperyalizmle kurulmuþ iliþkiler, bu üretim artýþýnýn yaratacaðý nispi refah
dýþýnda, gerçek bir birikim, yani kaynak saðlamayacaktýr. Saðlanan
üretim artýþlarýnýn getireceði iç birikim, büyük ölçüde emperyalist
ülkelerden yapýlacak ithalat için kullanýlacaðý için, Polonya ve
Macaristanda 1975-85 arasýnda olduðu gibi, dýþ ticaret açýðý sürekli
büyüyecektir ve bunun sonucu olarak emperyalist finans kurumlarýndan borç alýnmasý söz konusu olacaktýr. Ve sonuçta da, sosyalist ülkelerde sürekli bir enflasyon ortaya çýkacaktýr.
Ýkinci yön ise, belirli ürünlerin üretiminde uzmanlaþmýþ ülkelerin ekonomik özerkliklerinin, diðer cumhuriyetlerde ters yönde etkide bulunarak, buralardaki halkýn yaþam düzeyinin sürekli
bozulmasýný getirecek ve dolayýsýyla reel gelirlerindeki sürekli
düþüþten dolayý ekonomik özerkliði kötü amaçla kullanan cumhuriyetlere karþý bir tepki ortaya çýkaracaktýr. Þüphesiz, burada
KPler, bu sonuçtan doðrudan sorumlu olmalarý gerçeðini gizleyebildikleri oranda, bu böyle olacaktýr. Bunun sonucu ise, yerel milliyetçiliktir.
Görüldüðü gibi, revizyonizmin uygulamalarý, kendi içinde
yeni ve daha büyük bir sorunlar yaratmadan varolamayan uygulamalardýr.
Bu nedenlerden dolayý, bugün sosyalist ülkeler, gerek üretim mallarýnda, gerekse tüketim mallarýnda üretim artýþlarý saðlay-
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abilmek için gerekli yatýrým kaynaklarýný kullanabilecek durumda
deðillerdir. Ve bu durumu, revizyonist bir anlayýþla ve emperyalizmle anlaþarak, kapitalist normlardan yararlanarak aþabilmek de,
uzun dönemde olanaksýzdýr. Emperyalist kuþatmanýn büyük ölçüde kýrýldýðý bir dönemde, kýsmi olarak, emperyalizmin dünya
çapýnda yenilgiye uðratýldýðý dönemde tam olarak uygulanabilecek olan sosyalist yöntemlerin, yani sosyalist dünya toplumunun kurulmasýna geçiþin olasý bazý yöntemlerini, günümüzde
kullanmak, sosyalist ülkelerde sert ve kanlý çatýþmalara yol açacaktýr. Ve revizyonizm böyle bir yöntemi kullanma eðilimindedir.
Emperyalizmin varlýðý koþullarýnda, bunun anlamý, emperyalist ülkelerle bir çeþit entegrasyon saðlamaktýr. Bu nedenle, sosyalist
ülkelerin KPlerinin kadrolarýnýn uyanýklýðý ve kararlýlýðý özel bir yere sahiptir. Aksi halde geliþen dinamikler, büyük bir karþý-devrimci
güç yaratarak, sözcüðün tam anlamýyla bir iç savaþa yol açabilecektir.
Buna karþý önlem olarak özellikle Amerikan emperyalizmiyle anlaþmalar yapmak, olsa olsa kendini aldatmak olur. Emperyalizmin saldýrgan özelliði kadar, sömürgeciliði, tek tek bireylerin
iradesine baðlý bir þey deðildir. Ama revizyonizmin revizyoncularý,
hala emperyalizmin ikna edilerek sömürgecilikten ve saldýrganlýktan arýndýrýlabilineceðini düþünmektedirler ve buna baðlý olarak
da, emperyalist ülkelerden, sosyalist ülkelerin iç iþlerine karýþýlmayacaðýna dair güvenceler alma peþindedirler. Bugün, emperyalizm,
özellikle SSCBnin tek taraflý olarak konvansiyonel silahlarda indirim yapmasýndan memnun bulunmaktadýrlar. Salt emperyalistlerle bir nükleer savaþ tehlikesini azaltmak için kendi silahlý güçlerinde tek taraflý olarak indirime giden bir sosyalist ülke, bununla
proletarya diktatörlüðünün gücüne önemli darbe indirdiðini
anlamasý uzun sürmeyecektir. Böyle tek taraflý silah indirimiyle,
özellikle de konvansiyonel silahlarýn indirimiyle yaratýlacak psikolojik hava, emperyalist ülkelerde yaþayan kitlelerin bir savaþ tehlikesinden uzak kalmalarý hissini yaratacaðý gibi, sosyalist ülkelerdeki
gerici unsurlarýn da kendilerini rahat hissetmelerine yol açacaktýr.
Bunun sonucu ise, saf demokrasi isteminin yükselmesi olacaktýr.
SBKP revizyonizminin perestroyka ve glastnosttan beklentileri özetle bunlardýr. Bu beklentileri, uzun dönemde büyük ça-
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týþmalarýn ortaya çýkmasýna neden olacak kadar önemli ve zararlý
beklentilerdir. Doðrudan dünya çapýnda emperyalizmin kesin
yenilgisinin gerçekleþtiði koþullarda uygulanabilecek yöntemlerin ve hedeflerin, yapay bir barýþ ortamýnda ve emperyalizmin bazý cephelerde yeni üstünlükler saðladýðý bir evrede, uygulamaya çalýþmak, sosyalizmin geleceðini tehlikeye atmaksýzýn
olanaksýzdýr. Böyle bir tehlikeye karþý tek güvence, özel olarak
sosyalist ülkelerin komünist partilerinin kararlý kadrolarý, genel olarak da dünyanýn tüm Marksist-Leninistleridir.* Ancak bugün, SSCB
ve diðer bazý sosyalist ülkelerde parti üyelerinin büyük bir çoðunluðu böyle bir tehlikeye karþý koyabilecek nitelikte deðillerdir. Dolayýsýyla bu konuda ortaya çýkan enternasyonal güçler içinde
sayýlamazlar. Bugün varolan bazý sosyalist ülkelerin Marksist-Leninistleri ile henüz devrimlerini yapamamýþ ülkelerin Marksist-Leninistleri bu düzeyde bir güç olarak belirginleþmektedir. Bunun en
temel dinamiði, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde politik
iktidarýn proletaryanýn öncülüðünde ele geçirilmesidir. Bundan baþka güvencelerin bulunmadýðýný söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr.
Emperyalizmi geriletecek olan da, revizyonist uygulamalarýn yaratacaðý tehlikeleri azaltan ve hatta ortadan kaldýran da, geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki devrimler olacaktýr. Ancak bu devrimlerin,
bu ülkelerdeki revizyonist-reformist KPler tarafýndan gerçekleþtirilemeyeceði de kesindir. Onlar SBKP revizyonizminin yarattýðý tehlikenin azaltýcý unsurlarý deðil, tersine bu tehlikeyi ortaya çýkaran
uygulamalarýn unsurlarý ve destekçisidirler. Bu KP ler, revizyonizmin emperyalizmle yaptýðý anlaþmalarda, emperyalist pazarlarýn
Marksist-Leninistlerce kopartýlmasýna karþý bir güvence olarak
yer almaktadýrlar. Hatta legalleþme yoluyla, emperyalist pazarlarýn görece istikrarýnýn saðlanmasýnda etkin bir rol oynama istemin* Kitabýn yayýna hazýrlandýðý sýrada F. Castronun konuya iliþkin bir deðerlendirmesi
açýklandý. Castro, basýnda yayýnlanan deðerlendirmesinde þunlarý söylemek-tedir: Bugün
emperyalizm, sosyalist ülkelerin de, biz 3. dünya uluslarýnýn yaðmalanmasýna katýlmasýný
istiyor. SSCBde bazýlarýnýn kahraman sovyet halkýnýn üstün niteliklerini yýkmaya çalýþmasý
iðrenç birþeydir ... Ýzlediðimiz yol, sosyalizme iftira atma, deðerlerini yýkma, partinin öncü
rolünü ve sosyal disiplinini kaldýrma ve kaos ile anarþi tohumlarý ekme yolu deðildir...
Eðer kader bize, Amerikan emperyalizminin Hitlerin rüyasýný gerçekleþtirmesine ve tüm
dünyayý ele geçirmesine olanak tanýdýðý bir dönemde, sosyalizmin savunucularý arasýnda
yer alma görevi verirse, bu kaleyi kanýmýzýn son damlasýna kadar savunacaðýz. (9 Aralýk
1989)
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de bile bulunabilmektedirler.*
Böyle bir gerçeklik altýnda, proletaryanýn iktidarda bulunmadýðý ülkelerin revizyonist partilerinin tutumlarý, yani olumsuz
iþlevleri, her ülkenin somutundan kaynaklanan beklentileri ile ilintilidir. Bir baþka deyiþle, bu revizyonist partilerin glastnost ve
perestroykadan bazý beklentileri vardýr ve bu nedenle bunlarýn
gerçekleþtiðini görmekten mutludurlar.
Revizyonistlerin sosyalist sistem dýþýndaki ülkelerdeki uzantýlarýnýn beklentileri, doðrudan silahlý mücadelenin dünya çapýnda
yaratmýþ olduðu etkinlikle biçimlenmiþtir. Bunlarý iki kýsýmda irdelemek gerekmektedir.
Birincisi, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði, emperyalistkapitalist ülkelerdeki revizyonist KPlerin beklentilerine iliþkindir.
Bu ülkelerdeki revizyonist partiler, uzun yýllardýr, revizyonist
devrim anlayýþýna baðlý olarak, eski güçlerini önemli ölçüde yitirmiþlerdir. Bu güç kaybýný durdurmak amacýyla, kimi zaman Avrupa
komünizmi þeklinde anti-Marksist bir anlayýþý benimsemiþlerdir.
Ancak bu da güç kaybýný durdurmamýþ, ilk yýllardaki cazibesini de
bir süre sonra yitirmiþtir. Özellikle 1960 sonlarýnda geliþen demokratik kitle hareketleri karþýsýnda hiçbirþey yapamamýþlardýr. En
geliþmiþ burjuva demokrasilerinde, kitlelerin demokratik hak ve
özgürlükleri geniþletme mücadelesinde etkisiz kalan bu KPler, önderlik için uygun alternatif (program) oluþturamadýklarý ya da bulamadýklarý koþullarda, çözümü, sosyalist ülkelerin somutluðunda,
onlarýn devlet güçlerinin yardýmýnda aramýþlardýr. Ancak sosyalist
ülkelerde, burjuva anlamda demokratik hak ve özgürlüklerin bulunmamasý, burjuvazinin varolan demokrasiden tüm olarak dýþlanmýþlýðý, bu konuda revizyonist KPlere yardýmcý unsur olmamýþtýr.
Çoðu durumda düþünce özgürlüðünün bile önemli ölçüde sýnýrlandýðý, baðýmsýz sendikalarýn bulunmadýðý bir yapýnýn kendi sorunlarýna yanýt vermeyeceði açýktýr. Emperyalist ülkelerde reel sosyalizmdeki uygulamalarýn eleþtirilmesi ve emperyalist basýn organlarýyla bu eleþtirinin herþeyin önüne konulmasý, bu partileri bir
kez daha zor duruma sokmuþtur. Tam bu evrede formüle ettikleri
Avrupa komünizmi iflas etmiþtir.
* Bunlara, ülkemizden TBKP'yi, emperyalist ülkelerden "modernizasyon" yanlýlarýný
örnek olarak verebiliriz.
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Emperyalist-kapitalist ülkelerin revizyonist ve pasifist KPleri
bu durumdan çýkýþ çaresi olarak, burjuva anlamda ve ideolojik
boyutta ortaya konulan demokratik hak ve özgürlüklerin, sosyalist
ülkelerce açýk ve net biçimde benimsendiðinin ilan edilmesini ve
bu yönde adýmlar atýlmasýný istemeye baþlamýþlardýr. Böylece ideal ölçülerde bir demokrasinin, sosyalizmde ve sosyalist iktidar
koþullarýnda olacaðýný kitlelere anlatabileceklerini, mevcut sistem
içinde ortaya çýkmýþ olan demokratik hak ve özgürlük ihlallerini
sergileyerek, kitlelerin öncülüðünü yeniden ele geçireceklerini
savlamýþlardýr. Bir baþka deyiþle, emperyalist ülkelerde ortaya çýkan demokratik kitle hareketlerinin ve sosyal yaþamýn yenileþtirilmesi faaliyetlerinin programlarý, önce kendi parti programlarýna,
sonra sosyalist ülkelerin devlet programlarýna alýnmasý durumunda, bu hareketlerin öncülüðünü ele geçirebileceklerini ve bu yolla
kitle içindeki güçlerini geliþtirebileceklerini ummaktadýrlar.
Bu beklenti, kaçýnýlmaz olarak, emperyalist ülkelerde, düzen sýnýrlarý içinde ve düzenin temel kurallarýna baðlý kalarak toplumsal ilerlemenin gerçekleþebileceði anlayýþýnýn da yerleþmesine
neden olmuþtur. Eski revizyonist devrim anlayýþýnýn, böylesine reformist ve evrimci anlayýþa dönüþmesi, kendi iç mantýðý açýsýndan
belirli bir tutarlýlýk oluþturduðu gibi, bu ülkelerdeki mevcut geliþmelerle de, pragmatik tarzda uyum saðlamaktadýr.
Bu ülkelerde yapýlmasý gereken, tümüyle devrim perspektifinden yola çýkarak, bu ülkelerdeki demokratik kitle hareketlerinin
nedenlerinin irdelenmesi ve buna baðlý olarak yeni politikalarýn
üretilmesiyken, revizyonizmin mantýkî sonuçlarýnýn izlenmesi, bu
þekilde soyut akýl yürütmelerle politikalar üretilmesi (!), bu ülkelerdeki KPlerin çaresizliðinin ve Marksizm-Leninizmin deðerden ve
gözden düþmesinin nedeni olmuþtur. Emperyalist ülkelerdeki
demokratik ve toplumsal amaçlý ya da anti-militarist yahut çevreci
hareketlerin temelinde, kapitalizmin ömrünü tamamlamýþ olmasý
ile sosyalizmin kurulamamasý arasýndaki çeliþki yattýðý tespit edilememiþtir. Sosyalist devrimler için sistemin bütününde nesnel koþullarýn olgun olmasý, bilimsel ve teknolojik devrimle olaðanüstü boyutlarda geliþmiþtir. Ancak nesnel koþullarýn bu olgunlaþmasýna
karþýlýk, iktidar hâlâ kapitalistlerin elinde bulunmaktadýr. Bu
çeliþkinin sosyalist devrimle çözümlenmesi gerekliliði, bu ülkelerdeki revizyonist partilerce gözardý edilmiþtir.
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Onlar, belli bir duraðanlýk içine girmiþ ve çekiciliðini
kaybetmiþ olan sosyalizme yeniden güçlü bir cazibe kazandýrarak, uluslararasý proletarya hareketine, ulusal-toplumsal kurtuluþ
mücadelelerine ivme kazandýrmak yoluyla, kendi konumlarýný güçlendireceklerini beklemektedirler. Sosyalist demokrasinin daha
da geliþtirilmesi ve izlenen açýklýk politikasýyla bunun tüm insanlýðýn gözünde berraklaþmasý, kapitalist dünyada sürmekte olan
demokrasiye de büyük bir ivme kazandýracaðý düþüncesine sahip
olan revizyonistler, iþte sosyalist ülkelerdeki uygulamalarla kendi
ülkelerindeki demokratik hareketleri denetleyebileceklerini ve bu
yolla oylarýný arttýrabileceklerini ummaktadýrlar.
Ýkinci kýsým, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde
bulunan revizyonistlere iliþkindir.
Bu revizyonistler, pasifist politikalarýyla, bu ülkelerdeki kitle
hareketlerinden ve devrimci mücadeleye karþý tutumlarýyla kitlelerden büyük ölçüde tecrit olmuþlardýr. Silahlý devrimci mücadelenin bu ülkelerdeki etkinliði ve baþarýsýyla, gittikçe ve artan oranda,
politik mücadeleden silinmeye yönelmiþlerdir. Ýþte, tam böyle bir
durumdayken, SBKPnin yeni bir çekim merkezi olmasý sayesinde, etkinlik kurabileceklerini düþlemektedirler. Ama bunu yalýn bir
biçimde, yani emperyalist ülkelerdeki revizyonist partiler gibi deðil,
daha farklý bir biçimde ve farklý geliþmelerle saðlamak durumundadýrlar.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki revizyonistler için temel sorun,
silahlý devrimci örgütlerin kitleler üzerindeki etkileridir. Bu etkinin
kýrýlabilinmesi için, yýllardýr her türlü tahrifatý yapmýþlar, saldýrýlar
ve suçlamalar yöneltmiþler, ama kitleler üzerindeki etkiyi geriletmeyi baþaramamýþlardýr. Bunlardan dersler çýkararak ve SBKPnin
katkýsýný da alarak, kendi teorilerini yeniden gözden geçirmiþlerdir.
Bu gözden geçirme sonucunda, silahlý devrimci örgütlerin kitleler
üzerindeki etkisinin temelinde, egemen sýnýflarýn ve emperyalizmin saldýrgan, baskýcý ve militarist tutumunun yattýðýný keþfederek,
silahlý mücadelenin etkinliðini nasýl kýrabileceklerini öðrenmiþlerdir(!). Eðer emperyalizmin, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki demokratik ve yasal hareketlere karþý (askeri darbeler yoluyla ya da faþist
milis saldýrýlarla) zora, þiddete baþvurmasý önlenebilirse, kitlelerin
silahlý devrimci örgütlere yönelmeleri için hiçbir gerekçe kalmayacaktýr. Doðal olarak, bu kitleler revizyonistlerce kazanýlacaktýr.
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Bu amaçla, SSCBnin Amerikan emperyalizmiyle dünyadan savaþ
tehlikesini ortadan kaldýrmak için, bölgesel savaþlarýn engellenmesi konularýnda anlaþmaya varmasý ve buna baðlý olarak SBKP
çizgisini izleyen partilere yasallýk saðlanmasý güvenceye alýnýrsa,
bu ülkelerde silahlý devrimci örgütlerin kendiliðinden yok olacaklarý düþlenmektedir.
SBKP revizyonizmi gibi, bunlarda emperyalizmin saldýrgan
karakterinin anlaþmalarla ortadan kaldýrýlabileceðini ileri sürmektedirler. Böylece þiddetin egemen olmadýðý bir dünya yaratýldýðýnda, silahlý devrimci örgütler, kendilerini vareden maddi koþullarý
yitirdikleri için yok olacaklarýndan, kendilerinden baþka devrimci güç kalmayacaktýr. Ve kitleler de hemen bu revizyonistlerin
saflarýna yöneleceklerdir (!).
Onlar SBKPnin yeni çizgisinden büyük beklentiler içindedirler. Eðer SBKP, emperyalizmi ve yerli oligarþileri ikna edebilirse,
silahlý devrimci örgütlerin elindeki ideolojik silahlar da, yani baðýmsýzlýk ve demokrasi konularý da kendileri tarafýndan (tabi gene
SBKPnin katkýsýyla) ideolojik düzeyde halledilebilinecektir. Bu açýdan, SBKP den, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde baðýmsýzlýk ve demokrasi sorununun bir devrim sorunu olmadýðýný, emperyalizmle
anlaþarak bu sorunlarýn çözümünün olanaklý kýlýnmasýný beklemektedirler. Eðer demokratik hak ve özgürlüklerin, bir bütün olarak, devrime baðlý olmaksýzýn elde edilebilirliði tanýtlanýrsa, mevcut
düzen içinde ve mevcut düzenin yasalarý çerçevesinde gerçekleþtirilebilineceði kanýsý yaratacaktýr. Bu da silahlý devrimci örgütlerin
denetiminde olan demokratik muhalefetin kendi denetimlerine
girmesine yol açacaktýr. Keza, ayný þekilde baðýmsýzlýk olgusu,
yerini karþýlýklý baðýmlýlýða býraktýðý koþullarda, küçük-burjuva radikallerinin de silahlý devrimci örgütlere yönelmelerinin önü kesilecektir ve bu kesim de revizyonist partilerin oy tabaný haline gelecektir.
Bu nedenlerledir ki, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki revizyonist
partiler, SBKPdeki geliþmelerden büyük bir beklenti içinde, hýzla
buna uyum saðlayarak, faaliyetlerini yeniden düzenlemeye baþlamýþlardýr. Artýk, dünyada, baðýmsýzlýk kavramýnýn önemini yitirdiði, bunun yerini karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisinin aldýðý, SBKPye
dayanýlarak ve SBKP nin emperyalizmle yaptýðý anlaþmalarý kanýt
olarak göstererek, kendi pasifistliklerini haklý ve mazur gösterecek
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duruma gelmektedirler. Bu sayede, anti-emperyalist bir kitle hareketinin ortaya çýkmasý söz konusu olamayacaðýna göre, böyle bir
hareketten güç alan silahlý bir mücadelede sözkonusu olamayacaktýr (!).
Mevcut düzen içinde ve emperyalizmin SSCByle yaptýðý
anlaþmalarla güvence altýna alýnmýþ olarak demokratik hak ve
özgürlüklerin varlýðý ortaya çýkacaðý için, bu ülkelerde KPlerden
çekinen kitleler kazanabilinecektir. Bu nedenle, bu partiler tarafýndan, demokratik yenilenme programlarý, birbiri ardýna
oluþturulmakta ve demokrasi için devrimden vazgeçildiði açýkça
ilan edilmektedir.
Bir bütün olarak demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesinin ve ulusal baðýmsýzlýðýn saðlanmasýnýn, yani emperyalist
sistemden temelli ve sürekli bir kopuþun gerçekleþmesinin, bir
devrim olmaksýzýn gerçekleþemeyeceði tezi, böylece geçersiz ilan
edilmektedir. Dolayýsýyla þiddete dayanan devrimin, deðiþen
koþullar nedeniyle reddedilmesi, bu partilerin revizyonistliklerinin en açýk kanýtý durumundadýr.
Çaðýmýz emperyalizm ve proleter devrimler çaðýdýr.
Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme
dönüþmesiyle birlikte, üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti ile üretimin toplumsal niteliði arasýndaki çeliþki,
sonal olarak çözümlenebilecek boyutta bir antagonizma kazanmýþtýr. Bu antagonizma, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýný ortaya çýkararak, sosyalist
devrimlerin nesnel koþullarýný olgunlaþtýrmýþtýr.
Günümüzde kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. dönemi yaþanmaktadýr. I. ve II. bunalým
dönemlerinden farklý olarak, bu dönemde emperyalizm yeni-sömürgecilik yöntemleriyle sömürüsünü ve
baskýsýný sürdürmektedir. Dünyanýn 1/3ünün emperyalist sömürünün dýþýna çýkmýþ olmasý, emperyalizmin tarihinde en büyük pazar sorunu ile karþý karþýya
kalmasýna yol açmýþtýr. Bir yandan pazar sorunu, diðer
yandan pazarlarýn sürekli olarak devrimlerle yitirilmesi karþýsýnda emperyalizm, artan oranda ekonomisini askerileþtirmiþtir.
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Askerileþtirilmiþ ekonomi, III. bunalým döneminde gerek emperyalist-kapitalist ülkelerdeki proleter
devrimci mücadelelerin, gerekse geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin halk devrimlerinin gerçekleþtirilmesinde, proletaryanýn ve ezilen halklarýn karþýsýnda büyük bir
emperyalist askeri gücün çýkartýlmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu durum, gerek kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerde, gerekse bu dinamiðin çarptýrýldýðý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, proletaryanýn sosyalist devrim yönündeki mücadelesine þiddete dayanan
devrimden baþka bir yol býrakmamaktadýr. III. bunalým döneminde emperyalizmin yeni-sömürgecilik metotlarý ve ekonominin askerileþtirilmesi, dünyanýn her
yerinde barýþçýl mücadele biçimlerinin yürütülmesini ve bu yolla iktidarlarýnýn yýkýlmasýný olanaksýz kýlmýþtýr.
Emperyalizmin muazzam askeri gücü karþýsýnda,
sosyalist devrimlerin barýþçýl yolunun kazanýlmasý
olanaksýzdýr. Bu, proletaryanýn barýþýn, barýþçýl mücadelenin mutlak karþýtý olmasýnýn bir ürünü deðildir. Proletarya, her zaman böyle bir yolun olmasýný
ister ve buna karþý direnecek son kiþiler proleterler
ve komünistler olmuþtur.
Ancak sýnýf mücadelelerinin tarihi göstermiþtir ki,
toplumun ve insanlýðýn yeniden inþasý, gerçek ve kalýcý kurtuluþu, tek bir sýnýf tarafýndan, proletarya tarafýndan gerçekleþtirilebilinir. Proletarya, insanlýðýn
gerçek ve kalýcý kurtuluþunun nasýl gerçekleþeceði ortaya konulduðu andan itibaren, her zaman ve her
yerde burjuvazi tarafýndan bir devrime zorlanmýþtýr.
Zor araçlarý tekelini elinde bulunduran burjuvazi,
bu araçlarla, yani þiddet yoluyla varlýðýný korumak ve
proletaryanýn insanlýðýn gerçek kurtuluþuna yönelik
tarihsel hareketini engellemek için çaba göstermiþtir.
Bu koþullar altýnda proletaryanýn burjuvazinin dayatmalarý karþýsýnda geri çekilmesi, insanlýðýn gerçek ve
kalýcý kurtuluþu amacýndan vazgeçmesi olanaksýzdýr.
Eðer burjuvazi, kendi silah tekeline dayanarak
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ortaya koyduðu dayatmalardan, kendi kendine uzaklaþabilecekse, bundan proletarya sadece memnunluk duyar ve bunun kalýcýlýðý koþullarýnda zora baþvurmaktan kaçýnabilir. Ama sadece bu koþulla. Böyle bir
geliþmenin, kapitalizmin ve emperyalizmin nesnel gerçekliði ile çatýþacaðý da açýktýr. Bu nedenle, burjuvazinin böyle bir tutum içine girmesini istemek, ütopyadan baþka birþey deðildir.
Burjuvazinin zora baþvurmasýnýn, savaþlarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn tek yolu, bu ülkelerde iktidarýn
proletaryanýn eline geçmesidir. Yoksa proletaryanýn
tek yönlü olarak, kendisine baðlý ve kendisinden istenen bir barýþçýllýðý savunmasý olanaksýzdýr. Tersi bir
tutum, silah tekeline sahip bir burjuvazi karþýsýnda
proletaryanýn silahsýzlandýrýlmasýndan baþka bir anlama gelmez.
Toplumsal devrimlerin ve insanlýðýn gerçek kurtuluþunun barýþçýl yollardan olup olmayacaðý nesnel
bir sorundur ve öznel olarak sadece burjuvaziye baðlýdýr ve burjuvazinin sorunudur. Proletarya, tarihsel
olarak burjuvazinin kendisine karþý ilan etmiþ olduðu
savaþý kabul etmekten baþka birþey yapmamýþtýr ve
yapmayacaktýr da.1
SBKPnin yeni politikalarýnýn diðer bir destekçisi ve önemli
beklenti sahibi ise, genel olarak küçük-burjuva aydýnlarýdýr. Bu
aydýnlar, kendi entelektüel faaliyetlerinin geniþ kitleler tarafýndan
maledildiðini görmek istiyorlar. Ama onlarýn hitap ettikleri kitleler,
büyük ölçüde Marksist-Leninistlerin denetiminde ve entelektüel
etkisinde bulunduklarý için, kendilerini var edebilmelerinin yolu,
bu örgütlenmelerin içine girmekten geçmektedir. Ancak MarksistLeninist partilerin küçük-burjuva aydýnlarýn disiplinsizliðine karþý
olan ve onlarýn bireysel davranýþlarýný engelleyen kurallarý, kendileri için büyük bir sorun olmuþtur. Ve özellikle 1920lerden itibaren
Komintern tarafýndan komünist partilerin bolþevikleþtirilmesi
kararlaþtýrýldýktan sonra, bu tür aydýnlar parti saflarýndan uzaklaþtýrýlmýþ ya da uzaklaþmak zorunda býrakýlmýþtýr. Böylece bu aydýnlarýn
1

THKP/HDÖ, Sosyalist Devrim Programý, Devrim Programlarý, s. 58-60
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geniþ kitlelerle temas olanaklarý hemen hemen hiç kalmamýþtýr.
Özellikle emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde entelektüel
ve kültürel ürünlerin tüketiminde devrimci örgütlerin kendileri ve
kitleleri belirleyici durumdadýr. Bu da, bu aydýnlar için önemli bir
sorun doðurmaktadýr.
Bunlarýn beklentileri, kendilerinin bireysel yeteneklerinin ve
entelektüel ürünlerinin Marksist-Leninist partiler tarafýndan yeniden itibar sahibi kýlýnmasýdýr. Bugün Stalin kurbanlarýnýn itibarýnýn iadesi istemiyle ortaya çýkan bu küçük-burjuva bireysel
düþünce üreticilerinin gerçek amaçlarý, kendilerinin istedikleri gibi
davranabildikleri ve kendi faaliyetlerinin sessizce ve eleþtirilmeksizin, Marksist-Leninist partilerce desteklendiði bir ortamýn oluþturulmasýdýr. Bir baþka deyiþle, onlar, kendilerinin proletaryanýn ideolojik öncüleri haline getirilmesini istemektedirler. SBKPnin, revizyonist
bir anlayýþla, kendi yurttaþlarýnýn sosyalizmin inþasýna katýlýmlarýný
saðlamak amacýyla ileri sürdükleri tezlerin, genelleþtirilmesinden
yanadýrlar ve bunun beklentisi içindedirler. Onlar için Troçki, Buharin, Radek, Zinovyev, Kamanev, Çayanov gibi SBKP(B) üyeleri, küçük-burjuva aydýnýnýn, Marksist nihai amaç çerçevesinde Marksist
saflardaki prototipleridirler. Dolayýsýyla onlarýn öldürülmelerini emreden Stalinin formüle ettiði Leninist parti anlayýþý terk edilmelidir ve yeni partiler, politikalarýný belirlerken, bu küçük-burjuva
aydýnlarýn düþüncelerinden yararlanmalýdýrlar.
Genel olarak bugün glastnost ve perestroykanýn çeþitli
kesimlerdeki durumu budur. Ama bunlarý belirlemek tek baþýna
yeterli deðildir. Bunlarla birlikte, bugün sosyalist ülkelerin içinde
bulunduklarý sorunlarýn doðru bir tahlilini yapmak ve bunlara doðru
çözümler üretmek gerekir.
Bizler bu konuda çok somut öneriler yapabilecek durumda
deðiliz. Çünkü pek çok sorun, ancak kendi somutluðu içinde ele
alýnýp, çözümlenebilecek sorunlar durumundadýr ve bunlara iliþkin
veriler sýnýrlý oranda bilinmektedir. Dolayýsýyla bizim ortaya koyabileceðimiz, sadece sorunlarýn temel nedenleri ile tarihsel olarak
geliþimini sergilemek, buna baðlý olarak bugünkü evrede ulaþýlan
gerileme ya da ilerlemelere göre nelerin ve nereden baþlayarak
yapýlmasý gerektiði konularýnda genel belirlemeler ortaya koymakla sýnýrlýdýr.
Þüphesiz böyle bir yaklaþým, ister istemez, sosyalist ülkele-
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rin tarihsel bir irdelenmesini de gerektirir. Ancak böyle bir tarihsel
irdeleme, sosyalist devrimlerin tarihini yazmakla özdeþtir. Bu nedenledir ki, bizler, sadece sosyalist ülkelerin 1950 sonrasýndaki durumlarýný ve özellikle SBKPnin 20. Kongresinden sonra revizyonist
anlayýþýn getirdiði sorunlarý ve bunlarýn çözümlenme durumunu
ele alacaðýz. Ve ancak, bu yapýlabilindiði oranda, mevcut somut
sorunlara çözüm için gerekli temel ilkeler ve yönelimler belirlenebilir.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
REVÝZYONÝZMÝN GELÝÞÝMÝ
VE SBKP

SBKPnin 20. Kongresinden sonra, partinin çeþitli konularda aldýðý kararlar ve uygulamalar, günümüze kadar sürekli bir tartýþma konusu olduðu bilinmektedir. Kimileri, 1960dan sonra SSCB
de kapitalizme geri dönüldüðünü, dolayýsýyla sosyal-emperyalist
bir ülke olduðunu ileri sürerken, kimileri ekonomik planda komünizme geçmiþ bir sosyalist ülke olduðunu ileri sürmüþtür. Bir
taraf SSCBdeki herþeyi burjuva ya da kapitalist olarak ele alýrken, diðerleri her þeyin sosyalist ya da komünist olduðunu ileri
sürüyorlardý. Bir taraf Çin Komünist Partisi ile tanýmlanýrken, diðer
taraf, bizzat uygulayýcýlarýn partisiyle, yani SBKP ile tanýmlanmaktaydý. Bunlarýn dýþýnda kalan her yaklaþým, her iki taraf için de ortayolcuydu!
Bizler, THKP-C olarak, 1969dan itibaren SBKPde revizyonizmin 20. Kongreden itibaren egemen olduðunu, dolayýsýyla SSCB
deki uygulamalarýn ve politikalarýn, bu modern revizyonistlerin pratiði ve teorisi olduðunu söylüyoruz.
Modern revizyonizm, Marksist-Leninist ideolojinin gayri-resmi inkârý olarak vardýr. Dolayýsýyla Marksizm-Leninizmin evrensel
tezlerinin yadsýnmasýna, geçici ve özel tezlerinin evrensel ilan edilmesine dayanýr. Revizyonizmin SSCBdeki maddi temeli, sosyalist
ekonomiye tam olarak entegre edilememiþ, ama kapitalist top-
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lumdaki özelliklerini belirli ölçüde yitirmiþ, baþkalaþmýþ küçüküreticilik oluþturur. Bunlar proleter devletin varlýðýndan yanadýrlar,
ancak sosyalizmin küçük-üreticilerin dünyasý olmasýný isterler. Onlara göre, ne Hegelin iddia ettiði gibi, bütün insanlar burjuva olacaktýr, ne de Marksist-Leninistlerin iddia ettiði gibi bütün insanlar
proleter olacaktýr! Ýnsanlýðýn geleceði, her iki sýnýfýn karmaþýk ve
kaynaþmýþ bir bileþimi olacaktýr! Bugün için, bu, mülksüzleþen
küçük-burjuvazi olmaktadýr.
Ekim Devriminden sonra, Çarlýk döneminde toplumun her
türlü iliþkisinden dýþlanmýþ küçük-üreticiler büyük bir ilerleme
göstermiþtir. Daha önceki dönemde eðitim görme olanaðýna sahip
olmayan bu bireyler, proleter devletin toplumsallaþtýrýp yaygýnlaþtýrdýðý eðitim olanaklarýyla, yeni kuþaklarýný eðitmiþlerdir. Aldýklarý
sosyalist eðitim, bir yandan proletarya iktidarýyla bütünleþmelerini
saðlarken, diðer yandan öz çýkarlarýný bu iktidar koþullarýnda tanýmlayabilecek duruma gelmiþlerdir. Ancak, ekonomik ve toplumsal iliþkilerinin derinliklerinden çýkan küçük-burjuva zihniyeti, varlýðýný sürdürmeye devam etmiþtir.
II. yeniden paylaþým savaþýnda, faþist Almanyanýn SSCBye
saldýrýsý, asýl olarak, sanayi merkezlerini hedef almýþtýr. Leningrad
ve Stalingrad ile simgeleþen proleter direniþi, proletaryanýn en ileri
ve savaþkan unsurlarýnýn mücadelesine dayanýyordu. Her fabrikayý, her fabrika taþýný sonuna kadar savunan proletarya ve parti üyeleri, bunun sonucu olarak büyük kayýplar vermiþlerdir. SBKPnin
bolþevik geleneði içinde örgütlenmiþ ve eðitilmiþ kadrolarýn önemli bir kesimi bu direniþler sýrasýnda yitirilmiþtir. Partinin yeni üyeleri, bunlarýn niteliksel konumlarýný dolduracak durumda deðillerdi.
Öte yandan faþist Alman saldýrýsýna karþý büyük anavatan
savaþý, ülkenin her yerinden gelen, her ulustan insanlarla yürütülmüþtür. Özellikle kýrsal kesimlerden gelenler, Kýzýl Ordu içinde çoðunluðu oluþturuyorlardý. Bunlar, savaþtaki tutumlarýna baðlý olarak parti üyeleri olmuþlardýr. Mart 1939da (18. Kongrede), 1.588.852
asýl, 888. 814 aday üye olmak üzere 2.477.666 parti üyesi bulunurken, Ekim 1952de (19. Kongrede), 6.013.259u asýl, 868. 886sý
yedek olmak üzere 6.882.145 parti üyesi bulunuyordu. Bu durum
19. Kongreye sunulan Merkez Komite raporunda þöyle tespit edilmekteydi:
Büyük Anavatan Savaþý sýrasýnda Parti, cephelerde-
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ki büyük kayýplara karþýn, sayýca küçülmedi, tersine
1.600.000 kiþilik bir büyüme kaydetti. Cephelerde kahramanca çarpýþan Sovyet Ordusu ve filosu savaþçýlarý saflarýndan, cephe gerisinde düþmana karþý zaferi fedakârca hazýrlayan iþçi sýnýfýnýn, kolhozcu köylülerin ve Sovyet
aydýnlarýnýn en ileri temsilcilerinin saflarýndan en saðlam Sovyet insanlarý Partiye girdi.2
Bu geliþmenin nitelikle tamamlanmadýðý çok iyi biliniyordu.
Nitekim 19. Kongrede bunlar tespit edilmiþ ve bazý kararlar alýnmýþtý.
Savaþtan sonra Parti Merkez Komitesi, Partiye üye
alýmýný frenlemeyi kararlaþtýrdý, fakat buna raðmen üye
alýmý hýzlý bir tempoyla sürdü. Saflarýn çabucak çoðalmasýnýn sakýncalarýnýn da olduðu ve bunun Partinin nitel bileþiminin bir dereceye dek kötüleþmesine, Parti
saflarýnda siyasi bilincin seviyesinde belli bir düþüþe yol
açacaðý Partinin gözünden kaçmýyordu. Parti saflarýnýn
nicel çoðalmasý ile Parti üye ve aday üyelerinin siyasi
eðitim düzeyi arasýnda belli bir orantýsýzlýk oluþtu.3 (abç)
SBKPnin 19. Kongresinde bu olumsuzluklarý tespit etmesi,
gerekli önlemlerin alýnýp uygulandýðý anlamýna gelmemektedir.
Özellikle Mart 1953de Stalinin ölümüyle birlikte ortaya çýkan yönetim boþluðu, alýnan kararlardan sadece parti üye alým hýzýnýn
azaltýlmasý kararý uygulanmasýna olanak tanýmýþtýr.
Ýþte bu ortamda, SBKP saflarýnda ortaya çýkan revizyonizm,
önce Merkez Komitede çoðunluðu saðladý ve daha sonra 20. Kongre yoluyla kendi tezlerini tüm SBKP tezleri olarak kabul ettirdi.
Son tahlilde, SBKPdeki revizyonizm, ekonomide küçük-üreticiliðin varlýðýna dayanýr. Sosyalist toplumun inþasýnýn tamamlanmadýðý koþullarda, sosyalizmle tam olarak bütünleþemeyen bu
kesimler, siyasal planda, proletarya partisinin demir disiplinine ve
sosyal planda, proleter enternasyonalizminin SSCBye getirdiði azami fedakârlýða karþý olmak durumundadýrlar. Nazi saldýrýsýnýn
sanayi merkezlerinde yoðunlaþmasýyla verilen büyük iþçi kayýplarý,
bu kesimlerden gelen parti üyelerinin ya da bu kesimlerin zihniye2
3
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tine sahip üyelerin parti içinde çoðunluðu oluþturmasýna yol açmýþtýr
ve 20. Kongrede revizyonizmin partiye egemen olmasýnýn tarihsel
temeli de budur.
1953 yýlý, genel olarak sosyalist ülkelerin yeni döneminin
baþlangýcý olarak ele alýnabilir. Zaten SBKP içindeki geliþmelerin
baþlangýcý da 1953e dayanmaktadýr.
1953 yýlý sadece Stalinin ölümüyle SBKP yönetiminde meydana gelen boþlukla ve proleter devlet otoritesinde bir zaaf ortaya
çýkarmasýyla nitelenemez. Bu yýl, 1945 sonrasýnda, doðrudan savaþ
koþullarýna göre biçimlendirilmiþ ekonomik ve sosyal yapýnýn yeniden düzenlenmesi ve olaðan döneme özgü iþleyiþe yönelmeyle
nitelenebilir. Bu, soðuk savaþa açýlan Kore savaþýnýn yaratmýþ olduðu iliþkiler içinde biçimlenmiþtir. 1953 yýlý, bu durumun getirdiði
sorunlarýn birikiminin en üst düzeye çýktýðý yýldýr ayný zamanda.
II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda, önce Doðu-Avrupada
iktidarlarýn Komünist partilerin eline geçmesi ve ardýndan Çin Halk
Cumhuriyetinin kurulmasý, SSCB ekonomisi üzerinde, savaþýn getirdiðinden çok daha fazla bir aðýrlýk yaratmýþtýr. Kýzýl Ordunun
Doðu-Avrupadaki KP iktidarlarýnýn temel gücü olarak bulundurulmasý, SSCB ekonomisi üzerindeki etkisi dýþýnda, gerek savaþ nedeniyle, gerekse emperyalist iþgal nedeniyle yýkýlmýþ ve geri bir
ekonomiye sahip olan yeni halk iktidarlarýnýn ekonomik inþa sorununun, tümüyle SSCBnin kaynaklarýndan saðlanan olanaklarla çözülmesini gerektiriyordu. Bu ise, tek ülkede sosyalizmin inþasý
temelinde belirlenmiþ bir ekonomik planlamanýn, daha geniþ ve
yeni sorunlarla karþý karþýya kalmasýný getirmekteydi.
Öte yandan Doðu-Avrupa ülkelerinde, 1946-50 arasýnda SSCB
nin ekonomik ve teknik yardýmýyla temel sanayi yeniden kurulmuþ
ve üretim önemli ölçüde geliþtirilmiþtir. Ancak bu uygulamanýn bir
yandan SSCB ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin aðýrlaþmasý,
diðer yandan tek tek ülkelerdeki iç kaynaklarýn kullanýmýnýn gecikmesi üzerine, yeni düzenlemeler yapýlmýþtýr. 1950den itibaren,
hemen hemen tüm Doðu-Avrupa ülkelerinde önemli deðiþiklikler
ortaya çýkmasýnýn nedeni budur.
Temeldeki deðiþiklikler, öncelikle üst-yapýsal deðiþikliklerle,
özellikle de politik deðiþikliklerle birlikte ve bu deðiþikliklere paralel olarak gündeme gelmiþtir. Hemen hemen tüm Doðu-Avrupa ülkelerinde 1949 yýlý, 1945-48 arasýndaki siyasi iliþkilerin deðiþmesi

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

41

yýlý olmuþtur. Bu yýla kadar anti-faþist halk cepheleri, yeni iktidarlarýn örgütleri olarak bulunuyordu. Yeni iktidarlar ise, genel çerçevede bir Halk Cumhuriyeti olmak durumundaydý. Bulgaristanda
Vatan Cephesi, Çekoslovakyada Ulusal Cephe, Polonyada Ulusal Birlik Cephesi, Demokratik Almanyada Ulusal Cephe, Romanyada Sosyalist Birlik Cephesi, 1949a kadar bu ülkelerdeki
siyasal iktidarýn politik örgütleri olarak bulunuyorlardý. Ancak geliþmeler, bu Cephe iktidarlarýnýn, uzun vadeli bir ekonomik ve sosyal düzenleme yapmada önemli bir zaaf taþýdýðý görülmüþtür. Ayrýca
cephelerin sýnýfsal bileþimi, kaçýnýlmaz olarak, emperyalizmin ekonomik ve sosyal müdahalesi için uygun bir zemin oluþturmaktaydý.
Komünist Partileri, bu cepheler içinde, Kýzýl Ordunun fiili varlýðý
koþullarýnda, etkin ve yönlendirici unsur olmakla birlikte, Kýzýl
Ordunun geri çekilmesiyle birlikte, bu etkinliðini yitirmesi bekleniyordu. Doðal olarak cephelerin, mevcut konumlarýyla, mevcut güç
dengeleriyle ve mevcut yapýlanýþýyla sosyalizme doðru evrilebilecek bir halk cumhuriyeti dönemi için önemli bir engel oluþturacaðý belirlenmiþtir.
Bu geliþmelerin somutluðu ise, komünist partiler ile sosyaldemokrat partilerin birleþik partiler haline dönüþtürülmesi ve buna
paralel olarak cephelerin, bu birleþik partilerin bir çeþit kitle örgütü haline getirilmeleri oldu. Bir baþka deyiþle, cepheler, siyasal
iktidarýn siyasal örgütü olmaktan çýkartýldý ve siyasal gücün birleþik
iþçi partisinde toplanmasý, yasal deðiþikliklerle gerçekleþtirildi.
Konunun biraz daha somutlaþmasý için, bu dönemdeki bazý
geliþmeleri kýsaca özetleyelim.
Macaristanda, Aralýk 1944de Komünist Parti, Sosyal-Demokrat Parti ve Küçük Çiftçi Partisinin bir koalisyonu olarak geçici hükümet kurulmuþtu. Ýlk yapýlan, toprak reformu oldu. Ekilebilir topraklarýn 1/3 ü topraksýz köylülere daðýtýldý. Kasým 1945 seçimlerinde Komünist Partisi oylarýn %17sini alýrken, Sosyal-Demokrat Parti
%17sini ve Küçük Çiftçi Partisi %57sini almýþlardýr. Ýki yýl sonra,
1947de yapýlan seçimlerde ise, Komünist Partisi halk meclisinde
100 üyelik kazanýrken, Sosyal-Demokrat Parti 67 ve küçük çiftçi
partisi 68 üyelik kazanmýþtýr. Sosyal-Demokrat Parti ile Komünist
Partinin birleþmesi saðlanarak Macaristan Sosyalist Ýþçi Partisi
oluþturuldu ve bu parti iktidarý tek baþýna oluþturmaya baþladý. Bu
tarihten itibaren, sosyalist ilkelere uygun olarak tarýmýn kolektifleþ-
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tirilmesine ve sanayinin devletleþtirilmesine baþlanýldý. 1949 yazýnda tüm devletleþtirmeler gerçekleþtirilerek Macaristan Halk
Cumhuriyetinin kurulduðu ilan edildi. Bu andan baþlayarak, Macaristan sanayi ve tarýmýnda büyük düþüþler baþ göstermeye
baþladý.
Hemen hemen ayný tür geliþmeler, ayný tarihlerde diðer ülkelerde de ortaya çýkmýþtýr. Bulgaristanda 1948 yýlýnda Sosyal-Demokrat Parti Komünist Partisine katýlmýþtýr. Polonyada Polonya
Ýþçi Partisi ile Polonya Sosyalist Partisi birleþerek Polonya Birleþik
Ýþçi Partisi adýný alýrken, Çekoslovakyada Çek ve Slovak Partileri
SBKP türü birliðe kavuþturuldular. Demokratik Almanyada kýsmen
daha özgün geliþmeler ortaya çýkmýþtýr. Komünist Partinin bu ülkede kitleler üzerindeki etkisi daha büyük olduðu için, Sosyal-Demokrat Parti ile birleþme 1946 yýlýnda gerçekleþtirilmiþ ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti 7 Ekim 1949 da kurulmuþtur.
Bu siyasal deðiþikliklerden sonra, her ülkede büyük ölçüde
devletleþtirmeler ve kolektifleþtirmeler baþlatýlmýþtýr. Ýþte 1950 yýlýndan itibaren sanayideki devletleþtirmeler ve tarýmdaki kolektifleþtirmeler, ülkedeki tüm dengelerin köklü bir biçimde deðiþmesini
getirmiþtir. Toplumsal tepkilerin alabildiðine yoðunlaþtýðý bu dönem, Kýzýl Ordunun anti-faþist askeri savaþtaki zaferiyle iktidarlarýn dönüþtürülmesinin getirdiði bir özgünlükle nitelenebilir. Bir baþka
deyiþle, iktidarýn ele geçirilmesinden önce ortaya çýkan büyük çatýþmalar, ayaklanmalar ve iç savaþ durumlarý bu ülkelerde, bizzat
Komünist Partilerin her yönden iktidarý ele geçirmesinden sonra
ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Komünist Partiler, iktidarýn ele geçirilmesinden önce, diðer sýnýflarla olduðu kadar burjuvaziyle de, kesin ve nihai bir mücadeleye giriþmeksizin iktidar olmalarý, bu kesin
ve nihai savaþýn, bu iktidar koþullarýnda meydana gelmesini kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Ve buna bir de tarýmýn kolektifleþtirilmesinin getirdiði küçük-üreticiliðin genel direniþi eklenecek olursa, 1950 sonrasýndaki geliþmeleri anlamak daha kolay olacaktýr.
1950-53 arasýnda yeni siyasal iktidarlarýn uygulamalarý ve
tüm faaliyetleri, esas olarak kitleleri ve diðer sýnýflarý ikna etme
ve uzlaþmaya varma temelinde yürütülmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak
Komünist Partilerin, bu yöndeki çalýþmalarý, propaganda ve örgütlenme faaliyetleri gene de yeterli olmamýþtýr. Devletleþtirme ve
kolektifleþtirmenin ilk yýldaki üretim artýþlarý saðlamasý, birkaç yýl
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sonra üretimde büyük düþüþlere dönüþmüþtür. Üretimi artýrmak
için gerekli kaynaklarýn yaratýlmasý sorunu ile üretimdeki düþüþlerin
birleþmesi, bu ülkelerin ekonomik inþalarýný önemli ölçüde çýkmaza sokmuþtur. Bunun üzerine genel ilkeler ayný olmak üzere, her
ülkede çeþitli önlemler alýnmýþtýr. Bu çeþitlilik ayný zamanda gelecek on yýllarda, her bir ülkenin farklý sorunlarla karþýlaþmasýnýn da
temelini oluþturmuþtur.
Ýlk önemli geliþme Demokratik Almanyada ortaya çýkmýþtýr.
1952-53 yýllarý arasýnda Federal Almanyaya kaçanlarýn sayýsý yarým
milyonu bulmaktaydý. Tüketim mallarýnda büyük bir açýk bulunuyordu. Bunun üzerine parti (Sosyalist Birlik Partisi-SED) yeni kararlar aldý. Bu kararlara göre, mevcut üretim kapasitesinin kullanýlmasý
amacýyla üretim normlarýnýn %10 yükseltilmesi söz konusu oldu.
Yeni yatýrým kaynaklarý için, özel giriþimciler, esnaflar ve küçüktüccarlar daha yüksek oranda vergilendirilmesi kararlaþtýrýldý. Temel
tüketim mallarýna %40 zam yapýlýrken, kolektif çiftliklerin devlete
teslim etmekle yükümlü olduklarý ürün miktarlarý arttýrýldý. Mayýs
1953de alýnan bu kararlarla birlikte, iþçilerin gönüllü olarak üretimi arttýrmaya yönelmeleri parti direktifi olarak belirlenmiþti. Bu kararlarýn üzerinden bir ay geçmeden, Haziran 1953de çeþitli fabrikalarda grevler baþlamýþ ve büyük mitingler düzenlenmeye
giriþilmiþti. Parti alýnan kararlarýn deðiþtirileceðini ilan etmesine
raðmen, grevler devam etmiþ ve yer yer çatýþmalar baþlamýþ ve
ayaklanma kýsmi nitelikte baþ göstermiþti.
Macaristanda ise, ayný temel ilkelere baðlý olarak yapýlan
devletleþtirme ve kolektifleþtirme hareketi, üretimin savaþ öncesi
dönemin çok daha altýnda gerçekleþmesine neden olmuþtu. Bu,
asýl olarak küçük-burjuvazinin direniþinin ürünüydü. Ancak Macaristanda 1953 yýlýnda ortaya çýkan sorunlar, Demokratik Almanyada olduðu gibi, hemen ayaklanma þeklinde geliþmemiþtir. Bunun
temel nedeni, 1953 yýlýnda Macaristanda Yeni Rota adýyla bir
dizi düzenleme kararlarýnýn alýnmasýdýr. Demokratik Almanyadaki
geliþmelerden çýkartýlan derslerle planlanan bu Yeni Rotanýn gerekçesi, aðýr sanayimizin ve üretim mallarý sanayimizin geliþmesinin çok hýzlý bir biçimde gerçekleþtirilmesinde ve planlamada,
ülkemizin ekonomik kaynaklarýný ve gerçek olanaklarýný göz önünde bulundurmaktan söz ediliyordu. Böylece aðýrlýðýn aðýr sanayiden tüketim mallarý sanayisine kaydýrýlmasýna, halkýn yaþam
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düzeyinin yükseltilmesine, tarýmsal üretimin arttýrýlmasýna,
demokratikleþme ve parti ile kitleler arasýndaki kopukluðun aþýlmasýna karar verilmiþti. Bunun somut sonucu ise, tüketim mallarý üretimi için, üretim mallarý üretiminden kaynaklar transfer edilmesi sonucu, I. kesimde büyük üretim düþüþlerinin ortaya çýkmasý
ve kolektif çiftliklere katýlmýþ olan küçük köylülerin, bunlarý büyük
ölçüde ve hýzla terketmeleri oldu. Bu durum, genel sosyalist ilkelerden temelli bir kopuþ anlamýna geliyordu. Bunun üzerine parti
içinde baþlayan tartýþmalar uygulamanýn kaldýrýlmasýndan yana
olanlar ile devamýndan yana olan Ýmre Nagy ve çevresi arasýndaki
mücadele, ikincilerin partiden tasfiyesi ile sonuçlandý. (1955) Böylece, alýnan kararlarýn deðiþtirilmesinin gündeme geldiði aþamada
1956 Macaristan karþý-devrimci ayaklanmasý baþladý.
Polonyada ise, ayný süreç, 1950 yýlýnda üretim artýþý saðlamak amacýyla, üretimin yoðunlaþtýrýlmasýný hedefleyen üretim yöntemlerinin fabrikalarda uygulamaya sokulmasýyla baþlamýþtýr. Genel
olarak Taylorizm diye yorumlanan, ama bu ülkede uygulamaya
sokulduðu biçimiyle bundan önemli farklýlýklar içeren üretim yöntemi, sanayi iþçileri arasýnda büyük bir direniþ ortaya çýkarmýþtýr.
Bu direniþ büyük ölçüde iþe geç gelmeler þeklinde ortaya çýkýyordu. Bunun üzerine 1952 ortalarýnda, sosyalist iþ disiplinini saðlamak amacýyla bir dizi yasa çýkartýldý. Bu yasalar, iþe geç gelmeyi
ücret kesintisiyle cezalandýrýlmasýný öngörüyordu.* Ancak uygulamalardan taviz verilmemesine raðmen direniþler azalmadýðý gibi,
iþe geç gelmelerde azalmamýþtýr. Ve sonuçta Haziran 1956da Poznan karþý-devrimci ayaklanmasý ortaya çýkmýþtýr.
Çekoslovakya ve Bulgaristanda, ayný dönemin sorunlarý,
büyük ölçüde azýnlýklar ya da ulusal sorunlar olarak ortaya çýkmýþtýr. Bulgaristandaki kolektifleþtirmeler sonucunda müslüman
azýnlýktan önemli sayýda insan Türkiyeye göç etmiþtir.
Doðu Avrupa ülkelerinde görülen bu olaylar, büyük ölçüde
ve temel nedenler açýsýndan Ekim Devriminden sonra SSCBde
meydana gelen olaylarla önemli benzerlikler taþýmaktadýr. Bu baðlamda, iktidarýn nasýl ele geçirildiði belirleyici olmamaktadýr. Orta* Bunun anlamý, bu ülkelerde sanayi iþçilerinin büyük ölçüde küçük-köylü özelliklerini
yitirmedikleri ve fabrika disipliniyle biçimlenmiþ bir sanayi prole-taryasýndan çok, kýrsal
alanlardan yeni gelmiþ ve buradaki özelliklerini üzerinde taþýyan yeni iþçiler olduklarýdýr.
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ya çýkan gerçek, sosyalist önlemlerin, proletarya iktidarlarýnda
önemli bir direniþle karþýlaþtýðýdýr. Ama bunu sadece emperyalizm
ve karþý-devrimci iç güçlerin ekonomik ve siyasal sabotajý olarak
ele almakta yanlýþ olacaktýr.
Lenin, çok açýk biçimde, devrime kitlelerin bir bütün olarak
bilinçli, yani devrimin niteliðini, amaçlarýný ve kazanýmlarýný açýk
seçik olarak görüp bilerek katýlma durumunda olmadýklarýný ortaya koymuþtur. Ekim Devriminden sonra karþýlaþýlan sorunlarý irdelerken Lenin þöyle yazmaktadýr:
Bugün Rusyada kapitalistlerin iþçi sýnýfý karþýsýnda
boyun eðmeleri, temel önem taþýyan belirli koþullar tarafýndan güvenlik altýna alýnmýþtýr. Ama Rusyada ulaþýlan
zaferin önemli etmeni, nüfus içinde iþçilerin, proleterlerin mutlak olarak aðýr basmasý ve iþçilerin yüksek bir
örgütlenme düzeyinde olmalarý deðil, proletaryanýn, yoksul ve hýzla sefalete sürüklenmiþ olanlarýn desteðini
saðlamasýdýr.4 (abç)
1921 yýlýnda NEPi formüle ederken Leninin yaptýðý bu belirleme, büyük ölçüde II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra Kýzýl
Ordunun varlýðýna baðlý olarak proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði
Doðu-Avrupa ülkeleri için de geçerlidir.
Yoksul ve hýzla sefalete sürüklenmiþ olanlarýn proletaryayý
desteklemiþ olmasý, zaman içinde, yani proletaryanýn iktidarýnýn
ilk yýllarýnda yoksulluk ve sefaletin azalmasý ya da hýzýnýn kesilmesi koþullarýnda, daha farklý bir özellik kazanmaktadýr. Bir baþka
deyiþle, iktidarýn ele geçirilmesi arifesinde ya da ele geçirildiði anlarda, bu kesimlerin desteði, bir süre sonra daha farklý bir temel
üzerinde oluþturulabilinmektedir. Bu yeni temeli belirleyen, bu kesimlerin sýnýfsal konumlarý ve sýnýf çýkarlarý olmaktadýr. Proletarya gibi, üretim sürecinde kazanýlmýþ niteliklere baðlý olarak, uzun
vadeli ve evrensel amaçlarla mücadeleye katýlma ve sürdürme yeteneði, bu sýnýflar için geçerli deðildir. Bu sýnýflarýn ya da kesimlerin sosyalist iktidar koþullarýnda desteklerinin devam etmesinin
yolu, kendi özgül sýnýf çýkarlarýnýn, bu iktidar tarafýndan korunup
geliþtirilmesinden geçmektedir. Ancak böyle bir yola girilmesi, sosyalizmin temel ilkeleriyle de çeliþmeksizin olanaksýzdýr. Böylece
4
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bu kesimlerin proletarya iktidarlarýna desteklerinin sürmesini saðlamak amacýyla, onlarýn özgül çýkarlarýnýn korunmasý yönünde yapýlacak her uygulama, sosyalist ilkelerden bir uzaklaþma anlamý
kazanmaktadýr.
Lenin, iktidarýn ele geçirilmesinden sonra nüfusun çoðunluðunu küçük-burjuvazinin, küçük-üreticilerin oluþturduðu bir ülkede, yapýlmasý gerekenin, bu unsurlarýn proleter haline getirilmesi olduðunu belirtir.
Sosyalizm sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý demektir...
Sýnýflarý ortadan kaldýrmak için ... fabrika iþçisi ile köylü
arasýndaki farklýlýðý ortadan kaldýrmak, bunlarýn hepsini iþçi yapmak gerekir. Bu birden bire yapýlamaz. Bu
görev kýyas kabul etmez bir biçimde daha zordur ve zorunlu olarak uzun bir zaman alacaktýr.5
Ancak Leninin belirttiði gibi, bu uzun vadeli ve zorlu bir görevdir. Bu alanda yapýlacaklar, kendi içinde deðiþik ve zýt yönde etkiler yaratan sonuçlar doðurabilmektedir. Ekim Devriminden sonra
yoksul ve hýzla sefalete sürüklenmiþunsurlarýn durumunun önemli
ölçüde deðiþtiðini ve bu deðiþimin sosyalizmin inþasý açýsýndan
oldukça farklý sorunlar yarattýðýný Lenin þöyle belirtmektedir:
Ama ekonomik yaþamýmýzýn ana unsurlarý ayný
kalmýþtýr. Pek çok durumda köylü yoksullar (proleterler ve yarý-proleterler), orta köylü haline gelmiþtir. Bu,
küçük mülk sahibi, küçük-burjuva unsurda bir artýþa
yol açmýþtýr.6 (abç)
Görüldüðü gibi, iktidarýn ele geçirilmesinden sonra yapýlan
ilk uygulamalar, kapitalizm koþullarýnda ortaya çýkan proleterleþme
sürecini, mülksüzleþtirmeden ayýrmaktadýr. Üretim araçlarýnýn toplumsal ya da devlet mülkiyeti haline getirilmesiyle, mülksüzleþme
sürecindeki köylüler ve kent küçük-burjuvazisi, yoksulluktan kurtulmaktadýr. Ancak mülksüzleþtirilmeksizin proleterleþtirilmesinin
de yollarý bulunmadýðý sürece, geliþme orta köylülüðün ve orta
burjuvazinin geliþmesi olarak ortaya çýkmaktadýr.
Bunun getireceði sorunun yaþamsal niteliðini Lenin þöyle
5
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6
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ortaya koymuþtur:
Ya bu küçük-burjuvaziyi denetim ve gözetim (yoksullarý, yani nüfusun çoðunluðunu ya da yarý-proletaryayý
sýnýf bilincine varmýþ proleter öncünün etrafýnda örgütleyebilirsek bunu yapabiliriz) altýna alýrýz; ya da onlar, devrimin, týpký ayný küçük mülkiyet topraðýndan fýþkýran Napolyonlar ve Cavaignaclar tarafýndan devrildiði gibi, kuþkusuz ve kaçýnýlmaz olarak, bizim iþçi iktidarýmýzý da devireceklerdir. Sorun budur.7
Sovyetler Birliðinde Lenin ve Stalin dönemindeki sosyalist
uygulamalarýn bu temel belirlemelerden ayrý olarak ele alýnmasý,
kaçýnýlmaz bir biçimde bir dizi yanlýþ deðerlendirme ortaya çýkaracaktýr. Doðu-Avrupa ülkelerinde, temel sosyalist ekonomi-politika
ilkelerine baðlý olarak sosyalizmin inþasýnda üretim mallarý üretiminin geliþtirilmesi esas alýnmýþtýr. Ancak bu geliþim için gerekli
iþçiler, doðrudan eski rejimin ücret düzeyinin çok üstünde bir ücretle buralara çekilmiþ köylülerden oluþturulmuþtur. Sanayi proletaryasýnýn, kapitalist üretim iliþkileri çerçevesinde köylülüðün
mülksüzleþtirilmesiyle oluþmasý, proletarya iktidarlarýnda, üretim
araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin gerçekleþtirilmesi temelinde
meydana gelmektedir. Bu da, proletaryanýn evrensel sýnýf özelliklerine sahip olmayan bir kitlenin iþçi konumuna gelmesini getirmektedir.
Ýlk bakýþta, kapitalist anlamda mülksüzleþtirme ile sosyalist
anlamda üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin saðlanmasý,
köylülüðün mülksüzleþtirilmesi olarak ayný nitelikte olduðu görülmektedir. Ancak bunun tam olarak ayný olduðunu söylemek olanaksýzdýr.
Tarým ve sanayideki çalýþmalarda ödenen ücretlerin farklý
olmasýyla köylülerin iþçileþtirilmesi, kesinkes kapitalizm koþullarýndaki mülksüzleþtirme yoluyla proleterleþmenin aynýsý olmamaktadýr. Özellikle kapitalizm koþullarýnda mülksüzleþen köylülerin
proleterleþme sürecinde ortaya çýkan özel mülkiyete karþý tutumlar önem kazanmaktadýr. Kapitalist iliþkiler içinde köylülük, mülksüzleþerek proleter haline geldiðinde, belirli bir süre eskisi gibi
mülk sahibi olma amacýna sahip bir küçük-burjuva olarak kalýr.
7
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Nesnel olarak iþçi olmakla birlikte, öznel olarak, zihniyet olarak,
hâlâ bir küçük-burjuva durumundadýr. Stalinin ayakkabýcý örneðiyle açýkladýðý bu durum, proletarya iktidarlarý koþullarýnda ortaya
çýkan iþçileþme açýsýndan özel bir yere sahiptir.
Ancak bunun tam olarak kavranýlmamasý ya da dikkate alýnmamasý, kaçýnýlmaz olarak proletaryanýn niceliksel geliþmesine bakarak, proletarya iktidarýnýn sýnýf temelinin nüfus içinde arttýðý
belirlemesine ulaþýlmaktadýr. Gerçek ve evrensel boyutta proleter
haline gelememiþ unsurlarýn proleter olarak tanýmlanmasý ve
giderek de bunlarýn proletarya içinde çoðunluðu oluþturmasý, proletarya iktidarýnýn içsel dönüþümü için maddi bir temel ortaya çýkarabilmektedir. Sonuç ise, gerçek sanayi proletaryasý olamamýþ
proleterlerin proletarya iktidarýna karþý mücadelesidir. (Revizyonizmin en önemli maddi temeli de burada bulunmaktadýr).
Bu geliþmenin diðer boyutu ise, tarýmsal alanlardaki uygulamalarla baðlantýlýdýr. Sanayide çalýþmanýn, tarýmda çalýþmaktan
daha yüksek bir gelir düzeyi saðladýðýnýn görülmesi, kaçýnýlmaz
olarak kýrsal bölgelerden büyük bir kitlenin kentlere ve sanayi merkezlerine akmasýný getirmektedir. Bu durum, sosyalist anayasayla
güvenceye alýnmýþ olan herkesin bir iþte çalýþma hakký çerçevesinde, gelen her kiþinin bir yerde çalýþmasýna olanak tanýmaktadýr.
Böylece azalan bir kýrsal nüfus ve azalan tarýmsal üretim koþullarýnda, artan kent nüfusunun yarattýðý bir beslenme sorunu ülkenin en temel sorunu haline gelmektedir. Kýrsal göçün devlet gücüyle
engellenmesi, yani kentlere yerleþmenin belirli kurallara ya da kotalara baðlanmasý, uzun dönemde seyahat özgürlüðünün önemli
ölçüde ortadan kalkmasýný getirebilmektedir. (Burjuva anlamda
SSCBdeki insan haklarý ihlalinin temeli budur).
Diðer yandan, tarýmsal üretim için alýnmýþ tedbirler, kendi
içinde yeni sorunlar ve yeni unsurlar ortaya çýkarmaktadýr. Geniþ
ölçekli üretim ile ülkedeki tarým ürünleri gereksinmesinin karþýlanamamasý, kaçýnýlmaz olarak küçük-üreticilik sorununda deðiþik uygulamalara, dönemsel olarak, gidilmesini getirmektedir. Bu deðiþik
uygulamalar, son tahlilde, küçük-üreticilerin ellerine geçen gelirin
arttýrýlmasý ve buna baðlý olarak yaþam standartlarýnýn yükseltilmesini amaçlamaktadýr. Ancak küçük-üreticilerin ellerine geçen geliri
arttýrmak, ayný zamanda tarým ürünlerinin fiyatlarýnýn da artmasýný
gerektirmektedir. Bu durumda da, yüksek ücret nedeniyle sanayi
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iþçisi haline gelmiþ kesimlerin, ücret artýþý talebinde bulunmalarý
kaçýnýlmazdýr. Ücretlerin artýrýlmasý ise, yeni yatýrýmlar için kaynak
sorununu büyük ölçüde aðýrlaþtýrmaktadýr. Ama diðer yandan da,
küçük-üreticilerin elinde sürekli biriken gelirler, ne sanayi ürünleri
alýmýnda, ne de temel tüketim mallarý alýmýnda kullanýlarak dolaþým
alanýna sokulamamaktadýr. Böylece yüksek gelir saðlayan, ama
bunlarý tüketemediði için artan bir birikime sahip olan küçük-üreticiler, tarýmsal üretimi daha fazla artýrma yönünde çaba göstermekten de uzaklaþmaktadýrlar. Ellerindeki birikimlerin yeni yatýrýmlarý için kaynak olarak kullanýlmasý iradi olarak saðlanamadýðý ve tarýmsal üretimde de gerekli artýþlar gerçekleþmediði koþullarda, bunlara devlet gücüyle el konulmasý gündeme gelmektedir.
Bu ise, ülke çapýnda bir bunalým patlak vermesini kaçýnýlmaz kýlmaktadýr.
Sorunlarýn çözümünde belirleyici olan proletaryanýn niteliksel zayýflýðý, kaçýnýlmaz olarak parti ile kitle arasýndaki iliþkileri de
bozmaktadýr. Bunun sonuçlarý ise, partinin sosyalizmin inþasýnda
devlet zoruna baþ vurmaktan baþka bir seçeneðe sahip olmamasý
durumudur.
Diyebiliriz ki, sosyalizmin inþasýnda karþýlaþýlan ilk temel
sorun, proletaryanýn niceliksel artýþý ile niteliksel zayýflýðýnýn
paralel geliþmesi ve tarýmsal üretim artýþlarý ile sanayi yatýrýmlarý arasýnda baðlantý kurulamamasýdýr. Bunlardan birincisi, ikincinin çözümünde dönemsel olarak belirleyici durumdadýr.
Ýþte bu temel sorun, bugüne kadar ortaya çýkmýþ çeþitli sorunlarýn çözüme kavuþturulamamasýnýn nedenlerini de açýklamaktadýr.
Bilindiði gibi, sosyalizmin inþasýnda, bir yandan üretim mallarý üretimine öncelik verilirken, diðer yandan kitlelerin maddi ve
manevi gereksinmelerinin azami ölçüde doyumu esas alýnýr. Bu
ikinci kýsým doðrudan tüketim mallarý üretimi alanýdýr. Ancak gerek üretim mallarý üretiminde sürekli geliþme saðlanmasý için, gerekse tüketim mallarý üretiminde saðlanan geliþmelerle gereksinmelerin doyumu, yatýrýmlarým sürekli olarak arttýrýlmasýný gerektirir. Yeni yatýrýmlar ise, mevcut kaynaklarýn yanýnda ek kaynaklarýn
devreye sokulmasýný zorunlu kýlar. Ýþte bu yeni kaynaklarýn saðlanmasý, kaçýnýlmaz olarak, birikim sorunudur ve bu birikimlerin kullanýlmasý demektir.
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Sosyalizmde temel birikim alaný kýrsal bölgeler, yani tarýmsal üretimdir. Bu kesimde ise, temel üretici unsur küçük-burjuvazidir. Dolayýsýyla bu küçük-üreticilerin ellerindeki birikimin, sanayi
ve tarým alanýnda gerekli kaynak olarak kullanýlmasý gündeme
gelmektedir. Ancak bu kesimlerin elindeki birikimlerin, ister sanayi
de, ister tarýmda kaynak olarak kullanýlabilinmesi için zor kullanýlamaz. Bu nedenle, onlarýn ellerindeki birikimin kaynak haline
getirilebilinmesi için, onlarýn sanayi ürünlerine olan taleplerini artýrmak gerekmektedir. Ve zaman içinde týkanan, dolayýsýyla
gerçekleþtirilemeyen de budur.
Küçük-üreticiler, kapitalist toplumdan farklý olarak, sosyalist
toplumda, üretimi sürekli artýrarak, birikimlerini sürekli geliþtirmek
durumunda deðillerdir. Proletarya diktatörlüðünün belirli bir döneminden sonra, üretim mallarý üretiminde, özellikle de tarýmsal
üretim için gerekli makine vb. mallarýn üretiminde ilerlemeler saðlandýktan sonra, küçük-üreticilerin sanayi ürünlerine belli bir talebi
ortaya çýkabilmektedir. Ancak ilk dönemde talep ettikleri sanayi
ürünlerinin, zaman içinde çeþitlenmemesi, bu talebin giderek azalmasýný getirmektedir. Dolayýsýyla da bu üreticilerin elinde önemli
bir birikim kalmaktadýr. Ýktidarýn sosyalist niteliði, sürekli artan birikimin er ya da geç devlet tarafýndan zorla alýnmasý olasýlýðýný
ortaya çýkarmaktadýr. Böyle bir olasýlýk karþýsýnda, küçük-üretici,
üretimini artýrarak birikimini artýrma yolunda ilerlememektedir. Öte
yandan kapitalist anlamda bir mülksüzleþtirme uygulamasýna maruz kalmadýklarý içinde, bu birikimlerini yitirmek durumunda bulunmamaktadýrlar. Sonuç ise, bu üreticilerin elinde belirli bir birikim
sürekli var olmakta ve üretim buna paralel olarak ayný düzeyde
kalmaktadýr. Oysa toplumun geliþmesi, artan bir tarýmsal üretim
gerektirmektedir.
Ýþte bu koþullarda, küçük üreticiliðin sosyalist iktidarlarda,
sürekli artan birikimin, er ya da geç, devlet tarafýndan elinden alýnacaðý korkusu önemli bir yere sahip olmaktadýr. Gerek Ekim
Devriminden sonra uygulanan savaþ komünizmi, gerekse 1930
kolektifleþtirmesi ve II. dünya savaþý koþullarýndaki uygulamalar,
bu korkuyu büyük ölçüde tarihsel bir temele oturtmuþtur. Bu
psikolojik engelin ortadan kaldýrýlmasý, partinin propaganda çalýþmalarýnýn esas kýsmýný oluþturmak durumundadýr.
Revizyonizmin revizyonunda, bu korku, asýl olarak sosya-
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lizmin inþasýnda yapýlmýþ olan hatalar dan kaynaklandýðý varsayýlmýþ ve Stalinizme karþý açýlan kampanyalarla bu görevin baþarýlmasýna karar verilmiþtir. Böylece küçük-üreticilerin birikimlerini artýrmak amacýyla tarýmsal üretimi artýrmalarý için uygun zemin
saðlanmak istenmiþtir. Ýkinci olarak da, bu üreticilerin elde ettikleri fazla ürünü pazarda serbestçe satmalarý saðlanarak, üretim
artýþýnýn maddi bir birikim haline getirilmesi sözkonusu olmuþtur.
Böylece, pazarda kendi ürününü daha yüksek bir fiyatla satabilen
küçük üretici, bu yolla sanayi ürünlerine ek bir talepte bulunacaðý
varsayýlmýþtýr. Ama uygulamanýn hiçbir sonuç vermediði birkaç yýl
içinde görülmüþtür.
Uygulamanýn istenilen sonucu vermemesinin temelinde,
küçük-üreticiliðin sosyalist toplumdaki durumu ile toplumun genel
durumu arasýndaki iliþkinin doðru bir deðerlendirilmesinin bulunmamasýdýr. Bir baþka deyiþle, yanlýþ tahlillerle revizyonist bir
kavrayýþa ulaþýlmasý, uygulamanýn olumsuzluðunun temelini
oluþturmaktadýr.
Küçük-üreticiliðin (ister kooperatifler ya da kolhozlar içinde
örgütlenmiþ olsun, ister baðýmsýz konumda bulunsun), sosyalizm
koþullarýnda üretimi artýrma yönünde hareket etmesi, kendisinin
gelirleriyle elde ettikleri birikimin devletçe elinden alýnmasý endiþesi
(korkunun mülksüzleþme olarak kapitalist bir geçmiþi bulunmaktadýr), sosyalizmin inþasýnýn ilk yýllarýnda yapýlmýþ hatalarla
ilintili deðildir. Bu endiþe, küçük üreticinin, genel olarak da küçükburjuvazinin, ister kapitalizm koþullarýnda olsun, ister sosyalizm
koþullarýnda olsun, her zaman devlet müdahalesine karþý oluþundan kaynaklanýr.
Lenin, bu konuya iliþkin olarak 1921 yýlýnda þöyle yazmaktadýr:
Sosyalizmle savaþ halinde olan, devlet kapitalizmi
deðildir. Hem devlet kapitalizmine, hem de sosyalizme
karþý mücadele edenler, küçük-burjuvazi ve özel kapitalizmdir. Küçük-burjuvazi, kapitalist olsun, sosyalist olsun,
her türlü devlet müdahalesine, düzenlemesine ve denetimine karþýdýr. Bu, gerçekliðin karþý çýkýlmasý mutlak
olarak olanaksýz olan bir olgusudur ve bunu yanlýþ anlamanýn kaynaðýnda yatan, iktisat biliminde düþülen birçok yanýlgýdýr.8
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Dolayýsýyla konuyu Stalinin uygulamalarýna baðlamak, yapýlabilecek en temel hatalardan birisi olmaktadýr. Çünkü bu yolla,
NEP döneminde büyük çabalarla saðlanmaya çalýþýlmýþ olan devlet müdahalesinin benimsetilmesi uygulamalarýnýn etkilerinin kýrýlmasýna yol açmak durumundadýr. Leninin devlet kapitalizmi
yoluyla sosyalist devlet müdahalesinin koþullarýný yaratma yönünde baþlattýðý ve Stalin tarafýndan kararlýlýkla sürdürülen uygulamanýn, böylesine etkisizleþtirilmesi, gelecekte olduðu kadar, bugün
içinde, sorunlarý içinden çýkýlamaz duruma getirecektir ve getirmektedir. Bu ayný zamanda, bir bunalým anýnda devlet gücünün
çözücü olarak kullanýlmasýný da engelleyecektir.
Sosyalizmin inþasýna iliþkin ikinci temel sorun, küçük-üreticilerin, küçük üreticiler olarak varlýklarýna dayanarak tarýmsal üretimin artýrýlmasý yönünde çaba gösterilmesi için pazar iliþkilerine
güvenilmesi sonucu, tarýmsal üretim ile sanayi yatýrýmlarý arasýnda
baðlantý çabalarýnýn getirdiði baþarýsýzlýða iliþkindir.
Teorik olarak konuþulduðunda, tarýmsal üretim yapanlarýn
(bunlarýn küçük-üreticiler ya da sovhoz/kolhoz tarafýndan gerçekleþtirilmesi önemli deðildir), elde ettikleri gelirle sanayi ürünleri satýn alarak, bu ürünleri üretim sürecine geniþ çaplý sokarak tarýmsal
üretimi artýrmasý olanaklýdýr. Ancak bu noktada, geri bir tarýmsal
ekonomiye sahip bir ülkede, tarýmýn geliþtirilmesi ve tarým çalýþanlarýnýn gelirlerinin yükseltilmesi gerektiði unutulacak olursa, bu teorik belirlemenin hiçbir deðeri kalmadýðý görülecektir. Nitekim, teorik
olarak ortaya konulan bir sorun, SSCB deneyiminde olduðu gibi,
Doðu-Avrupa deneyiminde de, uzun dönemde çözümlenememiþtir.
Herþeyden önce, sanayi ürünlerine kýrsal alanlardaki nüfusun talebi esas olarak tarým araçlarý, tarýmsal diðer girdiler düzeyinde ele alýndýðýnda, üretim mallarý üreten sektörün, makineleþtirilmiþ bir tarýmsal üretim koþullarýnda, sürekli bir talep sahibi olacaðý
açýktýr. Ancak tarýmsal topraklarýn niceliksel sýnýrlarý ile verili bir
toprak parçasý üzerinde gerçekleþtirilebilecek yatýrým miktarýnýn
sýnýrlarý, bu talebin belirli ölçülerde artmasýna raðmen, uzun dönemde ayný oranda gerçekleþmesine olanak tanýmaz. Dolayýsýyla,
geniþletilmiþ bir üretim koþullarýnda, üretim mallarý üreten kesimde sürekli bir artýþ gerçekleþirken, bunlara olan talebin sýnýrlý kal8
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masý, bir süre sonra, üretimde fazlalýk yaratarak, ya üretimin durmasýna neden olacaktýr ya da önemli ölçüde kaynak israfýna yol
açacaktýr. Bu koþullar altýnda sosyalist planlama belirleyici durumdadýr.
Eðer sosyalist planlamanýn belirleyiciliðinden yararlanýlamazsa, yapýlabilecek tek þey, üretim mallarý üretimindeki kapasitenin
yaratacaðý ürünlerin dýþ pazarlara satýlmasýdýr. Bu durumda ise,
dünya kapitalist ticaret iliþkilerinin içine girmekten kaçýnmak, hemen hemen olanaksýzdýr.
Merkezi planlamayla, tarýmsal talebin sýnýrlýlýðý oranýnda, buna iliþkin ürünler üreten fabrikalarýn, baþka ürünler üretilmesinde
kullanýlmasý olanaklýdýr. Böylece, stoklarýn birikiminin getireceði
sonuçlardan bu þekilde kurtulunduðu gibi, kapitalist dünya ticaret
iliþkilerine girme zorunluluðundan da kurtulunabilinecektir. Ama
bunun için de, bu ürünlerin üretildiði birimlerin, kolayca baþka
ürünler üretmeye dönüþtürülebilir olmasý ve iþçilerinde bu dönüþüme uyum saðlayabilecek nitelikte bulunmasý zorunludur. Bunlardan ilki, doðrudan fabrika sistemine ve fabrika teknolojisine
baðlýyken, ikincisi doðrudan iþçilerin çok yönlü eðitimine, yani
sosyalist poli-teknik eðitime baðlýdýr.
Gerek SSCBde, gerekse diðer sosyalist ülkelerde, üretim
mallarý üreten sanayi ile tarýmýn sanayi ürünleri talebinin eþitsizliði
koþullarýnda ortaya çýkan sorunlar, görüldüðü gibi, merkezi planlamanýn gücünden yararlanarak çözümlenmesi olanaklýdýr. Fabrikalarýn teknik donatýmýnýn çokyönlü üretime göre düzenlenmesi ve
buna uygun olarak poli-teknik eðitimin gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. Ýkinci olarak, yeni tekniklerin kullanýmý ile, bilimsel
geliþmelerin ýþýðýnda, tarýmsal üretim artýþýný saðlayacak yeni makinelerin ve girdilerin üretilmesi saðlanabilinmelidir. Bu durum kaçýnýlmaz olarak ürünlerde bir çeþitlilik yaratacaktýr. Ancak kapitalist
anlamda ürün çeþitliliði ürünlerin biçimsel deðiþiklikleriyle gerçekleþtirilmesi sözkonusu deðildir. Yine de sosyalist temelde üretimin geliþtirilmesi, tüketiciler için seçme özgürlüðü saðlayacak
boyutlarda çeþitli ürünler ortaya çýkaracaktýr.
Bununla birlikte, doðrudan tarýmsal üretim için girdi olarak
ürün üreten fabrikalarýn, kendi içlerinde geniþlemesi ve üretim
artýþlarý saðlamasý, araçsýz bir tarzda tarým ürünlerinin artýrýlmasýný
getirmeyecektir. Bu nedenledir ki, üretim mallarý üreten sektörle-
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rin, belli tüketim mallarý üreten kesimler için girdi üretmesinin ötesinde, kendi içinde ürün çeþitliliðini de esas alan bir yönelim içinde bulunmasý gereklidir. Tarýmsal üretimin büyük ölçekli üretim
olarak geniþletilmesi ve tümüyle bu hale getirilmesi hedefi, kolektifleþtirmenin daha ileri boyutlara çýkartýlmasýný, her aþamada gerektirecektir. Bunun ise, doðrudan küçük-üreticiliðin tasfiyesini getireceði açýk bir gerçektir. Bunun zor yoluyla gerçekleþtirilemeyeceði de, kesin gerçeklerden birisidir ve temel ilkeler olarak vardýr.
Bir yandan küçük-üreticilere ve kolhozlara özerklik tanýyarak, kendilerinin üretimi artýrmalarý yönünde teþvik edilmeleri söz
konusu olduðunda, özerkliðin varlýðý, bu üretim artýþýyla saðlanan
ek gelirlerin ulusal üretimin artýrýlmasý için kaynak olarak kullanýlmasý konusunda baþlý baþýna bir sorun oluþturmaktadýr. Eðer, kentlerde, ki yaþam standartlarýna benzer ya da yakýn bir düzey kýrsal
bölgelerde oluþturulamamýþsa, bu ek gelirin, ulusal üretimin arttýrýlmasý için kullanýlmasý hemen hemen olanaksýz olmaktadýr. Kentlerdeki tüketimin, önemli ölçüde gýda ürünlerine yönelik olduðu
ölçüde, kýrsal bölgelerin bu açýdan kentlerdeki tüketim düzeyini
tutturamayacaklarý, önsel olarak açýða çýkmaktadýr. Bu durumda
da, artan tarým ürünleri koþullarýnda artan köylü gelirlerinin, belirli
bir süre sonra ikna yoluyla ulusal üretime kaynak olarak transfer
edilemediði sürece, zor yoluyla alýmý, kaçýnýlmaz bir çözüm olarak ortaya çýkacaðý, bir süre sonra görülmektedir. Dolayýsýyla, bu
tür özerklik ve maddi teþvik yoluyla üretimin artýrýlmasýnýn yolu,
kendi içinde yeni sorunlar üretmeksizin var olamayan ve zaman
içinde mevcut sorunlarý aðýrlaþtýrmadan edemeyen bir çözüm yolu
durumundadýr.
Ancak tarým kesiminde çalýþanlarýn yaþam düzeylerini, tüm
diðer nedenlerden baðýmsýz olarak, kentlerdeki yaþam standartlarýna yakýn bir düzeye ulaþtýrmak, sosyalizmin hedefleri içindedir.
Bunun gerçekliði kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasýdýr. Ama SSCBde uzun zamandýr kent-kýr çeliþkisinin ortadan
kaldýrýlmasýna yönelik adýmlar atýlmadýðý da bir gerçektir. Kýrsal
alanlardaki yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi ya da tümüyle deðiþtirilmesi, sosyalizmin inþasýnda belirleyici bir yere sahip olmaktadýr. Ancak bu deðiþikliðin, nihai amaç açýsýndan nasýl yürütüleceði,
kesinkes, kýrsal alanlarýn pazar iliþkilerine açýlmasýný dýþlamak zorundadýr. Ayný þekilde, kolhozlarýn daha fazla özerkleþtirilmesiyle
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kýrsal yapýlarýn deðiþtirilmesi de, uzun dönemde ek sorunlar yaratan bir uygulama durumunda olduðu unutulmamalýdýr.
Sorun, kýrsal alanlarda yeni yaþam tarzýnýn ortaya çýkarýlmasý sorunudur. Ayný þekilde, kentlerdeki yaþam tarzýnýn da mevcut dinamiklerle geliþtirilmesi ve sistemleþtirilmesi gerekmektedir.
Bu kapitalist anlamda bir tüketim toplumu yaratmak demek deðildir. Bu, sosyalist anlamda, kitlelerin maddi ve manevi gereksinmelerinin azami ölçüde doyumunu saðlayan ve böyle bir temelde
geliþen bir yaþam tarzý olmak durumundadýr.
Bunlarýn dýþýnda en önemli sorunlardan bir diðeri de, sanayi
proletaryasýnýn bir bütün olarak yaþam tarzýnda meydana gelen
dengesizliklerdir.
Özellikle SSCBde görülen ve zaman içinde diðer sosyalist
ülkelerde ortaya çýkan sorunlarýn baþýnda, sanayi proletaryasýnýn
üretim sürecine iliþkin sorunlarý gelmektedir. Çalýþma koþullarýnda
olaðanüstü iyileþtirmeler saðlanmasýna karþýlýk, bireylerin tek bir
üretim dalýnda, tek bir ürün üretimine baðlýlýklarý keskinleþmiþtir.
Bu durum, iþçilerde önemli bir yabancýlaþma olgusu ortaya çýkarmýþtýr. Bu olgu, iþçilerin, iþe ve ürüne yabancýlaþmasý yanýnda,
toplumsal mülkiyete de yabancýlaþmasýný getirmiþtir.
SBKPnin revizyonist teorisyenleri, bu olguyu þöyle dile getirmektedirler:
Ýnsanýn rolünün vidaya indirgendiði, onun üretimin
gidiþine etkide bulunma yeteneðinin oldukça sýnýrlý olduðu, bilgisini arttýrmaya ve emekle iliþkisini iyileþtirmeye
ilgi duymadýðý durumlarda, üretim günümüzde daha çok
aksýyor. Bu aksaklýk daha belirgin bir biçimde ortaya çýkýyor, çünkü, giderek daha fazla güç tek bir insanýn elinde toplanýyor ve bunlarý o yönetiyor; her kolektif iþin baþarýsý tek bir insan kararýna, giderek daha büyük ölçüde
baðlý kalýyor.9
Sosyalizmin inþasýnýn ilk yýllarýndan itibaren, özellikle yeni
sanayi proletaryasý düzeyinde ortaya çýkan bu yabancýlaþma olgusunun, revizyonist tarzda ele alýnýþý, kaçýnýlmaz olarak bu olguyu
var ettiði gibi, derinleþtirmesine de neden olacaktýr. SBKP 20. Kongresinde, Kruþçev, bu olgunun doðrudan Stalin despotizminin ür9
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ünü olarak deðerlendirmesi, revizyonizmin sorunu kavramadýðýný
gösteren en önemli olgudur. Bir baþka deyiþle, 20. Kongrede, týpký
günümüzde olduðu gibi, iþçilerin yabancýlaþma olgusu doðrudan bilinçli bir uygulama tarafýndan ortaya çýkarýldýðý varsayýlmýþtýr.
Oysa Lenin, daha 1918 yýlýnda, üretim süreci ve daðýtým
alanlarýnda sayým ve denetimin önemini açýkça belirtmiþtir: Lenin bir yandan, üretim sürecinin kaçýnýlmaz ve zorunlu özelliklerinden uzaklaþýlmasýna karþý mücadeleyi önerirken, diðer yandan
da üretim sürecinin devlet tarafýndan denetlenmesine karþý direniþe
karþý amansýz bir mücadele önerir. Ve ancak bu mücadeleyle üretimin iþçilerce düzenlenmesine geçilebileceðini belirtmiþtir.
Bilindiði gibi, kapitalizm koþullarýnda üretici güçlerin geliþmesine paralel olarak, üretim, artan oranda toplumsallaþmýþtýr. Büyük ölçekli üretim, sanayi ve tarýmda, birleþik eylem doðurmuþtur.
Birleþik eylem, birbirine baðlý olan süreçlerin karmaþýklaþmasý, her yerde, bireylerin baðýmsýz eylemlerinin yerini almaktadýr. Ama birleþik eylemden söz eden,
örgütlenmeden söz etmektedir. Otoritesiz örgütlenme
diye bir þey olabilir mi?10 (abç)
Engels, bir baþka yerde, fabrikalardaki üretim sürecinin niteliðini þöyle açýklamaktadýr:
Bir büyük fabrikanýn otomatik mekanizmasý, iþçi çalýþtýran küçük kapitalistinkinden çok daha despotiktir.
Ýnsan, iþ saatleri konusunda, bu fabrikalarýn kapýlarýnýn
üzerine hiç deðilse þunlarý yazabilir: Ey buradan içeri
giren, her türlü özerkliði ardýnda býrak. Büyük sanayideki otoriteyi ortadan kaldýrmayý istemek, sanayinin kendisini ortadan kaldýrmayý, gerisin geriye çýkrýða dönmek
üzere buharlý çýkrýðý yok etmeyi istemekle ayný þeydir.11
(abç)

Lenin, bu belirlemelerin ýþýðýnda, emekçi kitlelerin kitle toplantýlarýnda kabarýp coþan ... demokrasi ruhu ile çalýþma sýrasýndaki demirden disiplini ve tek kiþinin ... iradesine ... kesin itaati birleþtirmeyi12 öðrenmek gerektiðinden söz eder. Lenin, bu belirle10
11
12
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meleri yaparken, üretim sürecinin kaçýnýlmaz otoritesini esas almaktadýr. Dolayýsýyla iradi olarak, anti-otoriter ya da demokratik
bir yönetim üretim sürecinin niteliðini bozacaktýr. Bu nedenledir
ki, üretim sürecine iliþkin olarak ortaya çýkan özerklik anlayýþlarý,
genel bir sapma niteliðindedir ve anarþist bir eðilimi ifade eder.
Ýþte, Leninin ortaya koyduðu gibi, üretim sürecinin bizatihi
doðasýnda bulunan otorite, disiplin olgusu, yeni sosyalist proletarya düzeyinde önemli bir aþýnmaya uðratýlmýþtýr. Revizyonizmin
ideolojik tezleriyle, bu aþýnma, giderek geliþmiþ ve geldiði noktada
iþçilerin yönetime katýlmasýnýn revizyonist terkibine ulaþýlmasýný
saðlamýþtýr. Bu da, kaçýnýlmaz olarak, üretim sürecinin zorunlu
otoritesi ile iþçilerin istemi ve politik kararlarý arasýnda bir çatýþma doðurmak durumundadýr. Bu çatýþmanýn iradi yanýnýn aðýr
bastýðý koþullarda, üretimin aksamasý ve giderek durmasý kaçýnýlmazdýr. Ýþçilerde ortaya çýkan isteksizlik, ilgisizlik, hep bu durumun ürünüdür.
Revizyonizmin yabancýlaþma tezinin, yeni proletaryanýn
durumu ile tek üretim dalýnda tek ürüne baðlý olarak çalýþmanýn
iliþkisi bir yana býrakýlmasýna dayanýr. Dolayýsýyla yabancýlaþma
olgusunu güçlendirmekten baþka bir iþe yaramaz. Üretim sürecinin, proleter devlet ve proletarya tarafýndan denetimi (yukarýdan
aþaðýya ve aþaðýdan yukarýya) ile üretim sürecinin bizatihi kendisinin iþçileri denetlemesi ve disipline etmesi birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Revizyonizm 1956 sonrasýnda, bu sorunu aþmanýn yolunu,
proletarya devletinin halkýn devleti haline dönüþtüðünü ilan etmekten geçtiðini sanmýþtýr. Böylece sorunun yýllar ötesine yayýlmasýný saðlamýþtýr. Oysa, bu olgu, ancak özel mülkiyet ve bizzat
iþin kendisi ortadan kalktýðý zaman ortadan kaldýrýlabilir.13
Sanayi proletaryasý düzeyinde esas olmak üzere, ortaya çýkan ikinci sorun, bilimsel ve teknolojik geliþmeye uygun olarak,
iþçilerin niteliklerinin yükseltilememesi sonucu, kalifiye emek ile
kalifiye olmayan emek arasýnda farklarýn büyümesidir.
Verili bir evrenin gerektirmiþ olduðu niteliðe sahip olmayan
iþçilerin, bilimsel ve teknolojik geliþme sonucu, sanayide meydana gelen geliþmelere göre geri kalmalarý, sosyalist ülkelerde yeni
tür kalifiye olmayan emek ortaya çýkarmýþtýr. Öte yandan da, bi13
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limsel ve teknolojik geliþmenin üretime uygulandýðý koþullarda,
üretim sürecine katýlmak durumunda bulunan yeni iþçiler ise, daha
baþlangýçta, bu geliþmenin gerektirdiði niteliðe sahip olarak üretime katýlmaktadýrlar. Böylece eski-kýdemli iþçi ile yeni-deneyimsiz
iþçi arasýnda nitel farklýlýklar, bilimsel ve teknolojik bilgi aracýlýðýyla
deneyimin geri kalmasýna ya da geriye itilmesine neden olmaktadýr. Yeni tür nitelik, eski-kýdemli iþçilerin verimsiz hale gelmesine neden olurken, yeni iþçilerin bunlarla uyumsuzluðunu da getirmek durumundadýr. Bu ise, üretim sürecinde birlikte var olduklarý
koþullarda üretim düþüþlerine yol açmasý kaçýnýlmazdýr. Doðrudan, iþçilerin poli-teknik eðitiminin sürekli kýlýnmasýyla çözümlenebilecek bu sorun, genel toplumsal eðitim sisteminin iþleyiþiyle
çözümlenmeye çalýþýlmýþtýr. Oysa, genel eðitim, bir yandan sosyalizmin koþullarýna uyum saðlayamaz hale gelmiþtir, diðer yandan
sadece yeni yetiþen iþçileri eðitebilmektedir.
Üçüncü sorun, her düzeyde temel tüketim mallarýnýn sabit
fiyatlarý ve konut, saðlýk, eðitim vb. alanlarda gereksinmelerin bedelsiz karþýlanmasýna baðlý olarak,iþçilerin ellerine geçen gelirlerini
tüketememelerine iliþkindir. Doðal olarak, bu durum, iþçilerde gereksiz yere çalýþtýklarý þeklinde bir düþüncenin doðmasýna neden
olmaktadýr.
Özellikle kalifiye emek sahibi iþçinin gelirlerinin hemen hemen yarýya yakýn kýsmý (kimi durumlarda bu, ücretinin %70ine
kadar çýkabilmektedir) tüketememektedir. Böylece artan bir birikim ve artan bir tüketim eksikliði ortaya çýkmaktadýr. Ekonominin
merkezi planla eþit ve uyumlu geliþmesi ile bu fazla gelirin yarattýðý
yeni tüketim mallarý talebi arasýnda bir çeliþki ortaya çýkmýþ ve geliþmiþtir. Bunun sonucu olarak da, temel tüketim mallarý, iþçiler
için, devletin karþýlamak zorunda olduðu bir hak haline gelerek,
bireysel tüketim konusu olmaktan çýkmýþtýr. Bu ise, büyüyen birikim koþullarýnda, bu ürünlerin aþýrý ve gereksiz tüketimine neden
olmaktadýr. Doðal olarak da, artan bu tüketim karþýsýnda merkezi
yönetim, bu ürünlerin üretiminde yetersiz kalmak durumuyla karþý
karþýyadýr.
Öte yandan, ayný birikim, ya da ücretlerin tüketilememesi,
henüz geniþ ölçekte üretilemeyen, genellikle yerel düzeyde özel
giriþimcilerce üretilen ürünlere büyük bir talep yaratmaktadýr. Büyük ölçekte üretim konusu olmayan ve merkezi planlama açýsýn-
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dan böyle bir üretimin yapýlmasýnýn eþitsizlik yaratacaðý tespit edilmiþken, küçük-ölçekli üretimin ürünlerine yönelik bu talep, kaçýnýlmaz olarak, bu ürünlerin karaborsasýna ve spekülasyonuna yol
açmaktadýr. Bu durumda sosyalist devletin, doðrudan doðruya pazar iliþkileri içinde belirlenen bir tüketim talebini esas alarak, buna
uygun üretim planlamasý yapmasý da olanaksýz durumdadýr. Çünkü, büyük ölçekli fabrika üretimi, bu türden pazar iliþkileri içinde
dalgalanan bir talebe baðlý olarak üretimini düzenleme olanaðýna
sahip deðildir. Zaten kurulu sanayinin yönetim sistemi de, salt pazar açýsýndan deðil, genel planlama açýsýndan da esnek bir üretim yapýsýna sahip deðildir. Bu nedenle de, pazarda ortaya çýkan
talebin karþýlanmasý için, revizyonizm iki yola baþvurmuþtur. Birinci yol, bu tür tüketim ürünlerinin üreticisi olan küçük-üreticilere,
özel giriþimcilere ve yerel kooperatiflere pazara daha çok ürün
getirmeleri amacýyla destek saðlanmasýdýr. Ýkinci yol ise, bu tür
ürünlerin, ilk planda diðer sosyalist ülkelerden, daha sonra emperyalist sistemdeki ülkelerden ithal edilmesidir.
Birinci durumda, bir süre sonra küçük-üreticilerin ve özel
giriþimcilerin ellerinde büyük bir birikim ortaya çýkabilmektedir ve
bu birikim koþullara baðlý olarak sermaye haline dönüþebilme
durumundadýr. Ve fiyatlarýn, pazarda spekülatif tarzda belirlenmesi, iþçi gelirlerinin büyük bir kýsmýnýn buralarda tüketilmesini
saðlayarak, temel tüketim mallarýna olan talebi de düþürmek durumundadýr. Ýkinci durumda ise, ithalat sorununun getirdiði döviz sorunu ortaya çýkacaktýr. Emperyalist sistemdeki ekonomik
buhranlarýn þiddetlenmesine paralel olarak, bu tür bir dýþ ticaret
rejimi, kaçýnýlmaz bir biçimde döviz ticaretine yol açmak durumundadýr. Bu da sosyalist ülkelerin ürünlerini, salt böyle bir ithalatý
karþýlamak için düþük fiyatlarla dünya pazarlarýna sürülmesini getirmektedir. Üretim maliyetlerindeki farklýlýklar, böyle bir iþleyiþ içinde, sosyalist ekonomilerin büyük kayýplara uðramasýna neden
olacaðý da açýktýr.
Ayný olgu, merkezi planlama üzerinde de, bu tür esnek bir
talebe sahip tüketim mallarý üretimi için yatýrýmlar yapýlmasý yönünde büyük bir baský oluþturmak durumundadýr. Bunun somutluðu ise, sosyalist planlamanýn temel ilkelerinden uzaklaþmaktýr.
Partinin ve proleter devletin yarattýðý ya da sistemli hale getirdiði
dinamik bir yaþam tarzýyla yönlendirilebilinecek olan bu tür tüke-

60

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

tim eðilimi, eðer pazara tabi kýlýnýrsa ve bu yolla özel giriþimciliðin
üretimine baðlý hale getirilirse, sonuç, sosyalist ilkelerden tam bir
kopuþ olmasa bile, bunlarýn büyük ölçüde iþe yaramaz hale gelmesi olacaktýr.
Yine de meydana gelebilecek sorunlar bunlarla da sýnýrlý
deðildir. Bu yol izlendiðinde, kentlerde küçük özel giriþimcinin,
kýrlarda, özellikle sebze ve meyve üreticisi küçük-köylünün elinde
büyük bir sermaye birikimi ortaya çýkacak olmasý, bir dizi yeni
sorun yaratmadan edemez.
Dördüncü sorun, sosyal yaþamýn yeniden üretilememesinin getirdiði sorunlardýr. Genellikle aile sorunu olarak revizyonizm tarafýndan sýnýrlandýrýlan bu sorunlar, Ekim Devriminin ilk
gününden itibaren, hemen her düzeyde ailenin ekonomik belirlemelerde birim olarak alýnmamasý ile ailenin geleneksel tarzda
varlýðýný sürdürmesi arasýndaki çeliþkinin çözümlenememesinin
ürünüdür. Kapitalizm koþullarýnda ailenin sürekli çözülmesi ve daðýlmasý olgusunun olumsuzluklarýný öne çýkararak sorunun ele alýnmasý, zaman içinde önemli bir toplumsal sorun yaratmýþtýr. Bu
sorun da, asýl olarak, gençlik sorunudur.
Kapitalizmin yarattýðý koþullardaki aile iliþkisini Engels þöyle
tanýmlamaktadýr:
Çocuklar için, çalýþabilir duruma gelir gelmez, ücretlerini kendilerinin harcamasý, kendi baba evlerine salt
bir pansiyon gözüyle bakmalarý ve yemek ve yatmak
karþýlýðý ebeveynlerine belli bir miktar ödemede bulunmalarý olaðan bir uygulamadýr.14
Bu olgu, ailenin çözülmesi olgusu olmakla birlikte, bunun
büyük ölçekte üretimi, doðrudan fabrika sistemi tarafýndan yaratýlmaktadýr. Nitekim günümüzde, ABDde en yaygýn iliþki biçimi,
böyle bir aile çözülmesi üzerinde ortaya çýkmýþtýr. SSCBde ise,
daha Ekim Devriminin ilk gününden itibaren, tüm ekonomik iliþkilerde ailenin deðil, bireylerin, kadýn ve erkek üretici bireylerin
esas alýnmasýyla, böyle bir çözülmenin yaratacaðý ve yarattýðý koþullara karþý önlemler alýnmýþtýr. Örneðin, büyük kentlerde, doðrudan aileye konut verilmesi yanýnda, tek tek bireylere oda verilmesi
uygulamasý, bu konuda en tipik örnek durumundadýr. Bu, kendi14
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liðinden ve kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkan bir sürecin bilinçli ve
denetimli hale getirilmesinden baþka bir þey deðildir. Kapitalizm
koþullarýnda, çalýþabilir çocuklarýn, kendi öz yaþam sürecinde, kendi
kendine ve kendi toplumsal iliþkileriyle ortaya çýkan, dolayýsýyla
belli bir doðallýk içeren aile baðlarýndan kopuþ, SSCBde çocuklarýn belli bir yaþtan sonra kaçýnýlmaz olarak elde etmek durumunda olduklarý yasal haklarla birlikte ortaya çýkmaktadýr. Böylece,
ailenin çözülmesi kendiliðindencilikten kurtarýlmakta, tekleþmeye
gidiþ yeni ailelerin oluþturulmasýyla bütünleþtirilmektedir. Bu da,
yeni sosyalist yaþam tarzýnýn sürekli ve yeniden üretilmesinin güvenceye alýnmasý demektir.
Kapitalizm koþullarýnda, sosyalist devrimin nesnel koþullarý
en olgun hale gelmiþken, yeni toplumsal iliþkilerin yaratýlamamasýnýn getirdiði bunalým, insanlar arasýndaki iliþkilerde sevginin giderek ortadan kalkmasýna, sevgi duyusunun yitirilmesine ve
insanlar arasý iliþkinin emek dýþý deðerlere, parasal deðerlere indirgenmesine yol açarak, insani tüm deðerlerin yok olmasýna yol
açmaktadýr. Çocuk büyütme, yani insanýn kendisini yeniden üretimi, giderek sýnýrlý bir yaþ grubu çocuklara duyulan bir sevgi ile
yer deðiþtirmektedir. Böylece, birlikte üretme koþullarýnda ortaya
çýkan çeþitli insani duyularýn bulunmadýðý bir topluluk ortaya çýkmaktadýr. Bu olgu, giderek bireylerin kendilerini, en doðal ve en
kaçýnýlmaz alanda bile, toplumsal varlýk ve birlikte üreten insan olmaktan çýktýklarý ya da böyle olduklarý þeklinde bir bilincin
oluþmasýna da yol açmaktadýr. Çocuk sahibi olmak, tek tek bireyler için bir amaç olabilmektedir. Çocuk sevgisi, toplumsal insan
duyusu olmaktan çýkmaktadýr.
SSCB deneyiminde ise, tüm bu geliþmelerin sorunlarý, tüm
toplum tarafýndan üstlenilmiþ durumdadýr ve yasalarca güvence
altýna alýnmýþ koþullarda ele alýnmak durumundadýr. Yasal güvenceler, bir yerden sonra, aile yaþamýnýn belirli bir evresinden sonra bu
haklarýn kullanýlmasýný zorunlu hale dönüþtürerek, süreci istemsel olarak, aile dýþýna doðru yöneltmektedir. Bir baþka deyiþle, bireyler, aile içinde yaþadýklarý sürecin ürünü deðil, belirlenmiþ ve
tanýmlanmýþ bir iliþki aðý içinde, dýþsal bir güç aracýlýðýyla yaþatýldýklarýný düþünecekleri bir ortama itilmektedirler. Bu dýþsal güç,
kamu gücü olarak devlettir, sosyalist devlettir. Dolayýsýyla, en
azýndan bu alanda, devlet ile bireylerin dýþlaþmasý ortaya çýkabil-
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mektedir. (Bireylerin kendi öz devletlerine yabancýlaþmasý olgusu.)
Sosyalist üretim iliþkileri temelinde, sosyalist toplumsal
yaþamýn sistemli ve düzenli hale getirilmesi ve de yeniden üretilmesi, bu alanda önemli bir sorun olarak ortaya çýkmaktadýr. Kapitalizmin kaçýnýlmaz ürünü olan ailenin çözülmesi koþullarýnda,
iktidarý ele geçiren proletarya, bu kaçýnýlmazlýðý, toplumsal mülkiyet iliþkileri içinde düzenlemek durumundadýr. Týpký küçük-üreticilerin kapitalizm koþullarýnda mutlak olarak mülksüzleþtirilmesinin,
proleter iktidar koþullarýnda, toplumsal mülkiyet iliþkileri içinde ortadan kaldýrýlmasý gibi. Ve bilindiði gibi, küçük-üreticiliðe iliþkin bu
uygulama, bir süre sonra bunlarýn orta-köylü kategorisine yükselmelerini getirebilmektedir. Ayný þekilde, sosyalist önlemler, bir yerden sonra ailenin çözülmesi sürecini yavaþlatmýþtýr. Özellikle kentlerde, iþçi ücretlerinin belirlenmesinde bakmakla yükümlü olduðu
aile ferdi sayýsý ölçüt alýnmasý ya da gelirlerin önemli ölçüde bireysel olarak tüketilememesi, üretici niteliði kazanmýþ çocuklarýn
yasal haklarýndan yararlanmalarýný gereksiz hale getirebilmektedir.
Sosyalist ülkelerde, çocuk ve aile iliþkileri, kendi nesnel gerçekliði içinde ele alýnmamasý sonucunda, önemli bir gençlik sorunu ortaya çýkmýþtýr. Batý gençliðinin özgürlüðü ve bunun yarattýðý
yaratýcýlýk yanýlsamasý, bu sorunun çözümünde çýkýþ noktasý olarak ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Kapitalizm koþullarýnda, çalýþan çocuk (genç), ailesiyle iliþkilerini sýnýrlý-parasal iliþki düzeyinde sürdürebilmekte, kendisi için
yeni bir yaþam iliþkisi yaratabilmektedir. Ama sosyalist ülkelerde
böyle bir iliþki alaný bulunmadýðý için, çocuk (genç), kaçýnýlmaz
olarak toplumsal yapýnýn gözenekleri arasýnda yeni iliþki arayýþýna
gitmektedir. Bu arayýþ da, kaçýnýlmaz olarak batý gençliðinin
yaþam tarzýnýn dýþsal ve görüntüsel taklidi olmak durumundadýr.
Revizyonizm ise bu sorunu sýnýrlandýrýlmýþ bir aile sorunu
olarak ele almakta ve ailenin korunmasý perspektifiyle çözmeye
çalýþmaktadýr. Bunun hiçbir çözücülüðü olmadýðý gibi, toplumsal
iliþkilerin gözenekleri içinde oluþan batý taklidi iliþkilerin yayýlmasýna hizmet etmektedir.
Beþinci sorun, siyasal yönetim ve karar almaya iliþkindir.
Partinin yapýsal olarak revizyonist tarzda biçimlendirilmesi, iþçilerin
partiden uzaklaþmasýna neden olmuþtur. Üretim sürecine proletarya iktidarý koþullarýnda katýlan yeni iþçilerin niteliði ile kapita-
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lizm koþullarýnda üretim sürecine katýlan iþçilerin niteliði arasýndaki farký kabul etmeyen, birincilerini yeni tip proletarya diyerek
yücelten revizyonizm, burjuva anlamda bir demokrasi ile sorunlarý çözümleyebileceðini varsaymaktadýr.
Leninist parti yapýlanýþý ile sovyet tipi devlet yapýlanýþý arasýnda 1920lerde var olan uyum, 1956dan sonra, hýzla bozulmuþtur.
SSCB nin Birlik Anlaþmasýnýn içerdiði biçim, açýk biçimde sovyetik devlet yapýsýnýn parti yapýsýndan, iktidarýn ele geçirilmesini
hedefleyen bir parti yapýsýndan adapte edildiðini düþünmek, yapýlan en önemli hatalardan birisi olmaktadýr.
Gerçeklikte, Leninist parti yapýsý, yüzyýllýk bir halk ve proletarya mücadelesinin deneyiminin yoðunlaþmýþ bir ifadesidir. Toplumsal iliþkilerin olduðu kadar, ekonomik, siyasal, kültürel iliþkilerin
ve de askeri iliþkilerin bütünselliðini içeren, bu alanlarda alternatifler üreten ve buna baðlý olarak mücadeleyi yasadýþý olarak yürütmeyi baþaran bir parti yapýsýnýn, sosyalist inþayla ortaya çýkan yapýya
uyumlu olmadýðýný varsaymak, ancak tarih bilincinden ve tarihin
materyalist kavranýþýndan uzaklaþmakla olanaklýdýr. Bir baþka
deyiþle, revizyonist parti anlayýþý, Leninist parti anlayýþý yerine ikame edilerek, mevcut sosyalist toplumsal iliþkilere uymadýðý ileri
sürülmüþtür.
Marksist-Leninist partinin demokratik olmadýðý, sosyalist
inþanýn istemlerine ve yönetime katýlmasýna elveriþli bulunmadýðý
yönündeki tüm tezler ve bunlarýn yeni revizyonu, gerçeklikte, revizyonist parti anlayýþýnýn uyumsuzluðu olarak tanýmlanmak zorundadýr. Parti içi demokrasi ile sovyet tipi demokrasi arasýnda hiçbir
çeliþki bulunmazken, revizyonist parti yapýsý, böyle bir çeliþki
üretmiþtir. Leninist parti yapýlanýþý, devlet örgütlenmesini denetleme ve onu yönlendirme yeteneðine sahipken, kendisini yalýn bir
biçimde devlet haline dönüþtürmeye elveriþli deðildir. Revizyonist
parti anlayýþý ise, doðrudan bu dönüþümü saðlamak amacýyla
yapýlmýþtýr, dolayýsýyla parti üyelerinin nüfus içindeki sayýsal azlýðý
ile orantýlý olarak devlet-kitle iliþkisinin bozulmasýna yol açmýþtýr.
Altýncý sorun, geliþen ve toplumsal yaþamýn yaygýnlaþmasýyla
önem kazanan hizmetler sektörüne iliþkindir. Genel olarak, bugüne kadar ki sosyalist ekonomik planlama ve hesaplamada (muhasebede) dýþta býrakýlmýþ olan hizmetler sektörü, artan geliþimine
ve artan insan gücüne sahip olarak temel ekonomik belirlemeler-
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de önemli bir yere sahip olmuþtur. Bilimsel ve teknolojik devrimle
birlikte, kapitalist ülkelerde büyük bir geliþme gösteren hizmetler
sektörü, asýl olarak tüketim ürünlerinin üretimiyle yakýndan ilgilidir. Ancak tek baþýna üretim alanýyla sýnýrlý deðildir. Bu ürünlerin
daðýtýmý ve tüketiciye sunulmasýyla ilgili önemli iþlevler yerine getirmektedir. Örneðin, çocuk yuvalarýnýn kurulmasý nasýl ki, toplumsal yaþamýn ayrýlmaz bir parçasýysa, bu yuvalarda çalýþanlarýn bizzat
kendileri de bu yaþamýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Teorik olarak, komünist toplumda bir iþ olmaktan çýkacak faaliyetlerin, bugün
hizmetler sektörü ana baþlýðý altýnda toplanmasý kaçýnýlmaz olarak
ortaya çýkmýþtýr. Ancak hizmetler sektörünün nitelikli bir emeðe
gereksinme göstermemesi, bu iþlerin sürekli iþler haline getirilmeleri durumunda, sosyalist inþada bir dizi sorunun ortaya çýkmasý
kaçýnýlmaz olmaktadýr. Toplumsal faaliyetin ve dinamizmin en
önemli engeli ve bürokratik iþlemlerin yoðunlaþmasýnýn bir etmeni
olarak hizmetler sektörünün öne çýkmasýnýn nedeni de budur. En
basit düzeyde, üretim sürecinde yer alan iþçilerin, deðiþik faaliyetlerde bulunmalarýyla (kýsa aralýklarla) karþýlanabilecek bu hizmetler, ayný zamanda, iþçilerin belirli bir iþ yapmanýn yabancýlaþtýrýcý
etkisinden de uzaklaþtýracaðý kesindir. Ancak revizyonizm bunu
dýþlamýþtýr. Oysa bu, ayný zamanda, yeni yaþam tarzýnýn üretim ve
tüketim alaný olarak da iþlev görmek durumundadýr.
Buraya kadar belli baþlýlarýný saydýðýmýz sorunlar, günümüzdeki sosyalist ülkelerin bunalýmlarýnýn nedeni olduðu gibi, ayný
zamanda, revizyonizmin yeni yol arayýþlarýnýn da nedenidir. Özellikle Doðu-Avrupa ülkelerinde (özel olarak Polonya ve Macaristanda) yapýlan hatalar, bugünkü bunalýmý içinden çýkýlmaz bir
hale getirmiþtir.
Þubat 1956da toplanan SBKP 20. Kongresi, bu gerçeklikleri
dikkate almaksýzýn bazý belirlemeler yapmýþtýr. Staline karþý açýlan
kampanya ile sosyalist uygulamalara direnen küçük-burjuvaziye
daha çok söz ve karar hakký tanýnmasý onaylanmýþtýr. Barýþ içinde birarada yaþama stratejisi, bu unsurlarýn özel çýkarlarýnýn gözönünde tutulduðu ve tutulacaðý güvencesini vermektedir. Bunlarýn
sonucu ise, 1956 ayaklanmalarý ve bu ayaklanmalarýn Sovyet Kýzýl
Ordusu tarafýndan bastýrýlmasý olmuþtur.
1956-60 arasýnda, genel olarak tüm Doðu-Avrupa ülkelerinde, eskiden alýnmýþ kararlarýn büyük ölçüde uygulamadan kaldýrýl-
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masý sözkonusu olmadýysa da, bunlar büyük ölçüde kaðýt üzerinde kalmýþtýr. 1960 baþýndan itibaren, revizyonizmin kendine özgü
sosyalist ilkelerinin uygulanmasý için koþullarýn uygun olduðuna
karar verilerek, 1950 öncesinde olduðu gibi, önce siyasal düzeyde
olmak üzere yeni düzenlemelere gidilmeye baþlanýlmýþtýr.
1960 yýlýnda, kimi zaman biçimsel dýþa vurumlara sahip olan
sosyalist devlet, halk cumhuriyetlerinin yerine geçirilmeye
baþlanýlmýþtýr. Bir baþka deyiþle, eski tip halk cumhuriyeti yerini
yeni tip (revizyonist) sosyalist cumhuriyete býrakmýþtýr. Örneðin
Çekoslovakyanýn adý, 1960 yýlýnda sosyalist cumhuriyet olarak
deðiþtirilmiþtir.
1960 yýlýnda sosyalist ilkelerin yeniden vurgulanmasý fazlaca bir deðiþiklik getirmemiþtir. Küçük-burjuvazinin sosyalizme
direniþi kýrýlamadýðý gibi, bu kesimlerden gelerek sanayi iþçisi olmuþ
unsurlarýn üretim artýþlarý konusunda isteksizliði de belirgin biçimde ortaya çýkmýþtýr. Bu da üretimde önemli düþüþler ortaya çýkarmak durumundaydý. Kentler açýsýndan gýda temini sorunu büyürken, sanayi yatýrýmlarý için yeni kaynak sorunu artan düzeyde önem
kazanýyordu. Bu koþullar altýnda, yeniden eski dönemin sorunlarý
ele alýnarak revizyonlara gidilmeye baþlanýldý. Sonuç ise, küçükburjuvaziye önemli olanaklar saðlanmasý oldu. Bir baþka deyiþle,
pazar sosyalizmi adý verilen revizyonist uygulama baþlatýldý.
Þüphesiz bu revizyonlarda, her zaman olduðu gibi, temel
çýkýþ noktasý, yani uygulamalarýn revizyonist deðil, sosyalist olduðunun kanýtý Leninin yapýtlarý oluyordu. Özellikle Leninin Aynî
Vergi Üzerine yazýsý, bu konuda, revizyonizmin kendi tezlerini dayandýrdýðý temel metindi.
Oysa Lenin, sözü edilen yazýsýnda, geri bir tarýmsal ve sanayi
yapýsýna sahip bir ülkede, iktidarý ele geçiren proletaryanýn ilk dönemlerdeki sorunlarýný ele almýþ ve buna baðlý olarak çözümler
üretmiþtir. Üstelik aynî vergi uygulamasýyla küçük üreticilerin vergi dýþý ürünlerini pazarda satabilmelerini önerirken, yani yerel
ekonomik deðiþimde ... geri kalan ürünün serbest ticarete konu
olmasýný15 önerirken, genel sosyalist hedefleri hiçbir biçimde
dýþlamamýþtýr.
Aynî vergi, aþýrý kýtlýk, yýkýntý ve savaþ yüzünden
15
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baþvurmak zorunda kaldýðýmýz kendine özgü Savaþ Komünizminden, ürünlerin sosyalist deðiþimine düzenli
geçiþin biçimlerinden birisidir. Buna karþýlýk, ürünlerin
sosyalist deðiþimi ise, nüfusa küçük köylünün egemen
olmasýnýn yarattýðý kendine özgü koþullarýyla, sosyalizmden komünizme geçiþin biçimlerinden birisidir.16 (abç)
Yine Lenin, genel sosyalist hedefler baðlamýnda ele aldýðý
aynî vergi olayýný, güncel deyiþle söylersek, serbest ticaret ve
pazar konusunu gýda politikasýyla baðlantýlý olarak þöyle somutlaþtýrýr:
Bir küçük köylü ülkesinde iktidarda bulunan proletaryanýn doðru politikasý, köylünün gereksinme duyduðu
mamul mallar karþýsýnda köylüden tahýl almaktýr. Ancak
böyle bir yiyecek politikasý proletaryanýn görevlerine uygun düþer; ancak böyle bir politika sosyalizmin temellerini kuvvetlendirebilir ve onu tam zafere götürebilir.17
Lenin 1921 yýlýnda kaleme aldýðý Aynî Vergi Üzerine adlý
yazýsýnda böyle bir politikanýn hemen yaþama geçirilemeyeceðini,
çünkü köylülerden aldýðýmýz tahýlýn hepsi karþýlýðýnda, onlara
mamul mallar verebilecek durumda18 olunmadýðýný belirterek, serbest ticareti bir geçiþ biçimi olarak önerir. Lenin, bu önerilerinde
küçük-burjuvazinin toplumdaki sayýsal çokluðunu gözetir. Öyle ki,
bunun baþarýsý sosyalizmin tam zaferini saðlayacak,
baþarýsýzlýðý proletaryanýn iktidarý yitirmesini getirecektir.
Ýþte revizyonizmin sosyalizmin inþasýnda yaptýðý hatalarýn
önemi bu sonuç açýsýndan ele alýnmak durumundadýr. 1920lerde
sanayi üretiminde gerekli artýþlar saðlanmamýþken, küçük köylünün tüm gereksinmelerini karþýlama olanaðý bulunmazken, dolayýsýyla ürettikleri ürünleri, ya düþük fiyatla ya da zorla almaktan
baþka bir seçenek ortada gözükmezken, Leninin bulduðu çözümü 1960larda (ya da 1980lerde) uygulamak, ancak revizyonizmle
olanaklýdýr. *
Lenin, Aynî Vergi Üzerine, Ýþçi Sýnýfý ve Köylülük, s. 436
Lenin, Aynî Vergi Üzerine, Ýþçi Sýnýfý ve Köylülük, s. 437
Lenin, Aynî Vergi Üzerine, Ýþçi Sýnýfý ve Köylülük, s. 437
* Marksizmde esas olan lafýzlar deðil, muhtevadýr. Marksizmde deðiþmeyen tek
þey, Leninin deyiþiyle, onun yaþayan ruhu olan diyalektik metottur. Diyalektiðin en elamenter iki unsuru olan zaman ve mekan kavramlarý dikkate alýnmazsa, Marks ve Engelse
16
17
18
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1960larda revizyonizm, hemen hemen tüm Doðu-Avrupa
ülkelerinde, küçük-burjuva unsurlarýn, kentlerde ve kýrlarda daha
fazla geliþmesine yol açan önlemler almýþtýr. Pazar bu dönemde bir kez daha keþfedilmiþtir. Yerel birimlere daha fazla özerklik verme adý altýnda, küçük-burjuvazinin proletarya tarafýndan
denetim ve gözetimi unutulmuþ ve giderek de, bu unsurlarýn
denetim ve gözetime karþý yasal haklar kazanmalarý gerçekleþmiþtir. Sonuç ise, Çekoslovakyadaki 68 Baharýdýr.
1968 Çekoslovakya baharý, gerek ortaya çýktýðýnda, gerek
daha sonraki yýllarda doðru bir biçimde tahlil edilememiþtir. Bunun sonucu olarak hareketin bastýrýlmasý dýþýnda hiçbir önlem
alýnmamýþtýr. Bu olay, asýl olarak SBKPnin, uygulayýcý olarak Çekoslovakya KPsi, sosyalizmin sorunlarýný çözemeyen revizyonist
bir anlayýþa sahip olmasý ve çoðu durumda proletaryanýn uygulamak zorunda olduðu uzlaþmaz tutumlarý gösterememesi sonucu,
küçük mülk sahipleriyle uzlaþmaya gitmesinin ürünüdür. Sosyalizm koþullarýnda, küçük-burjuvazi, kolektif üretim yönünde harekete sokulduklarý için, geçmiþ dönemlerle kýyaslanamayacak
ölçüde örgütlü hale gelmiþlerdir. Geçmiþ dönemin kýrsal nüfusunun kültürel ve siyasal geri kalmýþlýðý, tarih bilincinden uzaklýðý sosyalist eðitim ile büyük ölçüde ortadan kaldýrýldýðý için de,
bu kesimlerde, kendi geleceklerini planlý, programlý ve bilinçli olarak saptama olanaðýna kavuþmuþlardýr. Kooperatiflerin ve kolhozlarýn küçük-burjuvaziye saðladýðý örgütlülük proletarya karþýsýnda
örgütlü bir gücün ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Devrim öncesinde
ve sýrasýnda, örgütlenme ve bilinç açýsýndan en ileri konumda
bulunan proletaryanýn, böyle bir güç karþýsýnda uzlaþmayý tercih
etmesi yeni sorunlarýn doðmasýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Ve pratikte de öyle olmuþtur.
1956 Macaristan karþý-devrimci ayaklanmasýnda da, 1968 Çegöre Leninin, Lenin ve Staline göre Mao Zedungun ve Maoya göre de emperyalizmin
III. bunalým döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek
mümkündür.
Oportünizm, her yerde, her zaman bilimsel sosyalizmi tahrifte iki metoda baþvurur.
Ya zaman ve mekan kavramlarýný dikkate almadan, Marksizmin ustalarýnýn baþka
tarihi þartlar için ileri sürdükleri ve yaþanýlan dönemde eskimiþ olan tezlerine dört elle
sarýlýr; ve bu tezleri kendi sapmasýna dayanak yapmaya çalýþýr. Veya Marksizm-Leninizmin
her þart altýnda geçerli tezlerini zaman ve mekan deðiþmiþtir, o yüzden geçerli deðildir
diyerek Marksizmi revize eder. (Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I)

68

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

koslovakya baharýnda da, Komünist Parti yöneticilerinin nasýl yetersiz kaldýklarý ve çoðu durumda, bu karþý-devrimci hareketleri
denetlemek adýna, onlarla bütünleþtiklerini, onlarýn amaçlarýnýn
sýradan bir sözcüsü durumuna geldiklerini, proletarya yaþayarak
öðrenmiþtir. Ýmre Nagy ve Dubçek, trajik bir biçimde, küçük-burjuvazinin siyasal sözcüleri durumuna gelmiþlerdir. Kiþisel olarak sosyalizme ve komünizme olan baðlýlýklarý, pratikte hiçbir þeyi deðiþtirmemiþtir. Ýmre Nagy nin ayaklanmanýn bastýrýlmasýndan kýsa
bir süre önce Batýdan, yani emperyalist ülkelerden kendilerine
yardým etmelerini istemesi en tipik olan sonuç durumundadýr. Bu
olgu, bir bakýma, yýllar önce Engelsin aþýrý parti þefinin baþýna
gelen beladan söz ederken ki belirlemelerini doðrulamaktadýr.
Bu þefin elinden gelen þey, iradesine baðlý deðildir.
Bu olsa olsa çeþitli sýnýflar arasýnda zýtlýðýn ulaþtýðý merhaleye ve sýnýflar arasýndaki çatýþmanýn geliþme derecesine, sýnýf zýtlýklarýnýn geliþme derecesini her an belirleyen
maddi geçim þartlarýnýn ve üretim iliþkileriyle deðiþim
iliþkilerinin geliþme derecesine baðlýdýr ... Böylelikle o,
halledilmesi mümkün olmayan bir muamma (ikilem)
karþýsýnda bulunmaktadýr. Elinden gelen þey, geçmiþteki
bütün eylemine, kendi ilkelerine ve kendi partisinin
günlük menfaatlerine zýttýr. Yapacaðý þey ise, gerçekleþmesi mümkün olmayan þeydir.19 (abç)
Þüphesiz 1960lar dünyasýnda sosyalist uygulamalar için nesnel koþullarýn yeterince geliþmemiþliðinden söz etmek olanaksýzdýr. Tersine, bu koþullar artan oranda olgunlaþmaktadýr. Ancak tek
tek ülkelerdeki geliþmeler, proletaryanýn sýnýf egemenliðinin gerektirdiði uygulamalarý yapmayý saðlayacak maddi temelleri görece zayýflatmýþtýr. Revizyonizmin katkýsýyla ortaya çýkan bu görece
zayýflýk, gerçek anlamda bir ikilem ortaya çýkarmýþtýr. Ýmre Nagy
nin ya da Dubçekin, ne kadar iyi komünist olmalarý, burada hiçbir þey ifade etmemektedir. Onlar, nesnel olarak küçük-burjuvazinin çýkarlarýna hizmet etmek durumunda kalmýþlardýr ve bunu
görmeyerek, buna karþý bireysel olarak da direnmeyerek, öznel
açýdan da onlarla ayný düzeye inmiþlerdir. Maddi olarak gerçekleþtirilmesi olanaksýz olan, ama ideolojik olarak formüle edilebilen
19

Engels, Köylüler Savaþý, s. 127
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küçük-burjuva sosyalizminin sözcüleri olmuþlardýr.
Diyebiliriz ki, 1980lere gelindiðinde, hemen hemen tüm sosyalist ülkeleri etkileyen ve özellikle SSCB ve Doðu-Avrupada görülen bunalýmýn nedenleri, sosyalizmin kuruluþ sorunlarý deðil, sosyalizmin kuruluþ sonrasý inþa çalýþmalarýnýn sürdürülmesinin sorunlarýdýr.
Bunlarý þu þekilde özetleyebiliriz:
Birincisi, sosyalist iktidar koþullarýnda doðan ve geliþen yeni
proletaryanýn durumunun dikkate alýnmamasý, bu proleter unsurlarýn kapitalizm koþullarýnda doðup geliþen proletaryanýn niteliklerine (savaþkanlýk, disiplin ve uzun vadeli bir mücadeleye, elle tutulur
ve gözle görülür sonuçlar vaat etmeyen bir mücadeleye katýlma
kararlýlýðý) kendiliðinden sahip olduðu düþünülerek, bu sorunun
dýþlanmasý. Yeni sosyalist iþçi niteliðinin aþýrý abartýlmasý sonucu,
gerekli maddi koþullar geliþtirilememiþ ve ideolojik eðitim ihmal
edilmiþtir. Bunlara ek olarak, enternasyonalizmin zorunlu kýldýðý
hedeflerden uzaklaþýlmasýyla, bu yeni sosyalist iþçi amaçsýz ve
dünya devrimiyle ilgisiz bir yýðýn haline gelmiþtir. Böylece de, proletarya partileri güçsüzleþmiþ ve sosyalizmin inþasýnýn gerektirdiði
kararlýlýðý ve kalýcý adýmlarýn atýlabilinmesi için gerekli kitle temeli
yitirilmiþtir.
Ýkincisi, sosyalizmin yaratmasý kaçýnýlmaz olan ve bugünden pek çok unsurunun büyük ölçüde ortaya çýkmýþ bulunan yeni
sosyalist yaþam tarzý sistemleþtirilememiþtir. Bu nedenle, var olan
dinamikler körelmiþ ya da etkisini büyük ölçüde yitirmek durumundadýr. Kapitalizm koþullarýnda doðup geliþen proletaryanýn
devrimci mücadele sürecinde ve muzaffer olduðu koþullarda
ortaya çýkmýþ olan, ama üretimin özel mülkiyete dayalý niteliði yüzünden daha fazla geliþemeyen sosyalist yaþam tarzý, revizyonist
anlayýþlarýn egemenliði sonucu, her yönden tahrip edilmiþ ve geliþme çabalarý engellenilmiþtir.
Üçüncüsü, proletarya enternasyonalizminden uzaklaþýlmasýyla, sosyalist ülkelerin proletaryasý amaçsýz bir yýðýn haline gelmiþtir.
Proleter enternasyonalizmi, herþeyden önce, herhangi bir ülkedeki proleter savaþýmýn çýkarlarýnýn, dünya ölçüsündeki savaþýmýn çýkarlarýna baðýmlý olmasýný; ikinci
olarak da, burjuvazi üzerinde zafer saðlayan bir ulusun,

70

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

uluslararasý sermayeyi devirmek için daha büyük ulusal
özveriler yapabilmesi ve yapmaya istekli olmasýný gerektirir.20
Bu baðlamda biçimlenen sosyalist yaþam tarzýnýn SSCB
yurttaþlarýna çok fazla yük getirdiði ve sovyet yurttaþlarýnýn, artýk
daha iyi yaþam koþullarý istedikleri söylenerek tahrip edilmesi,
sosyalist insanýn gelecekten hiçbirþey beklememesine, gününü
yaþamasýna neden olmuþtur.
Dördüncüsü, proletaryanýn sýnýf niteliklerine ve sosyalist toplumun yaþam tarzýna en uygun siyasal kitle örgütlenmesi olan
Leninist parti örgütlenmesi, aþýrý merkeziyetçi olduðu gerekçesiyle bozulmasýdýr. Böylece parti aygýtý ile sovyet tipi devlet arasýndaki uyum bozulmuþ, devlet aygýtýnýn kendiliðinden biçimlenmesinin
getirdiði yapýlanma partiye aktarýlmýþtýr. Bu da garip bir tarzda parti
ile devletin özdeþleþmesini getirmiþtir. Bu düzeyde bir çarpýk iliþki
içinde, parti üyelerinin devlet aygýtý içinde yer almalarý, sovyetler
içinde partisiz unsurlarýn etkinlik kurmasýný getirmiþtir. Bunun sonucu olarak da, kitlelerin siyasal yönetime katýlmalarýnýn tarihsel en
ileri örneði olan sovyetler etkisizleþmiþtir. Bir dönem, partisizlerin
sovyetler içindeki çoðunluðunu gören revizyonizm, sovyetlerin
çalýþmalarýný ve yetkisini azaltmýþken, bir dönem sonra, tersi bir
uygulamayla, bu sovyetlerin yeniden canlandýrýlmasýndan söz etmeye baþlanmýþtýr.
Beþincisi, revizyonist ekonomi-politikadýr.

20
Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 390-391 (Kominternin 1920
tarihli kararý)
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
SBKP-PERESTROYKA-GLASNOST
YA DA REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU

1980 yýlýndan itibaren sosyalist iktidarlarýn büyük sorunlarla
yüz yüze kalmalarý, sorunlarýn yarattýðý bunalýmýn ülkelerin tarihinde eþi benzeri görülmemiþ olgulara yol açtýðý, hemen herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Gorbaçovun SBKP Genel Sekreterliðine
seçilmesinden itibaren yeni bir yolun tutulduðu da herkesin kabul ettiði diðer bir gerçektir. Perestroyka, yani yeniden yapýlanma ile sosyalist ülkelerin yeni düzenlemeler yapacaklarý dünya
çapýnda ilan edilmiþtir. Özellikle SBKPnin 27. Kongresinde okunan MK-Raporu, gerekse Gorbaçovun Ekim Devriminin 70. yýlýnda yaptýðý konuþmalar ve nihayet Perestroyka adlý kitabý, bu
konudaki geliþmelerin netleþmesini saðlamýþtýr.
Ancak perestroyka ile birlikte glastnost uygulamasýnýn
uluslararasý önemi ve dünyadan savaþ tehlikesinin kaldýrýlmasý
amacý, bu noktada yeterli açýklýktan uzak bulunuyordu. Yeniden yapýlanma nýn geniþ kapsamý ve böyle bir yapýsal deðiþikliðin
kendi içinde bir dizi sorun ve karþý çýkýþlar, karþý hareketler var
olmaksýzýn var olamayacaðý gerçeði, ister istemez uluslararasý planda, böyle bir uygulama için gerekli zeminin hazýrlanmasýný öngerektirmiþtir. Uluslararasý barýþ ortamý, herhangi bir ülkenin dýþ
tehlikelere karþý önlemler ve bu önlemlerin getirdiði sýnýrlamalar
içinde bulunmaksýzýn, kendi iç dinamiðiyle bazý yeni uygulamala-
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ra yönelebilmesi için önkoþul olarak ortaya çýkmýþtýr. Ancak konunun uluslararasý, yani esas olarak sosyalist ülkelerin iç yaþamýnda
yapýlacaklarýn zemini açýsýndan önemi olduðu bilinmektedir. Uluslararasý planda, özellikle SSCBnin yaptýklarý ve yapmak durumunda olduklarýnýn devrimci hareketler üzerinde belirli bir etkisi olduðu
ve olacaðý da yadsýnamayacak gerçeklerdendir.
Emperyalizmle, özellikle Amerikan emperyalizmiyle barýþ
konusunda, asýl olarak da nükleer silahlara dayalý savaþ stratejileri konusunda yapýlan görüþmeler ve anlaþmalar, kendi baþýna ve
yalýn olarak ele alýndýðýnda, III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri açýsýndan yeni bir geliþmeden öte, emperyalizmin bu dönemdeki iliþki ve çeliþkileriyle uyum içinde olduðu ve bunlarýn
sosyalist ülkeler düzeyinde garantiler kazandýðý bir ortam yaratmaktadýr.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde emperyalistler arasý
çeliþkilerin keskinleþmesine raðmen, askeri plana yansýma olanaðýna sahip olmamasý ve kendi aralarýnda zorunlu olarak entegrasyona gitmeleri, uzun süredir bilinen ve açýk olgulardan bir baþkasýdýr.
Emperyalizmi, esas olarak da Amerikan emperyalizmini gerileten
güç, sosyalist devrimler deðil, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki halk
kurtuluþ savaþlarý olduðu da, Vietnam savaþýyla açýk biçimde
görülmüþtür. Emperyalizmin devrimci savaþlar karþýsýnda baþarýsýzlýða uðramasý ve giderek daha çok sayýda pazarýný yitirmesi, 1980lerdeki ekonomik buhranýnýn da aðýrlaþmasýnýn nedeni olmuþtur.
Dünya çapýnda emperyalist sistemin bütünlüðünde sürekli ortaya
çýkan istikrarsýzlýklar, birikmiþ emperyalist sermayenin yeni alanlarda kullanýmýný engellemektedir. Böylece, yatýrýmlardan önce,
yatýrým yapýlacak yerlerin nispî istikrarý ön plana geçmektedir. Bunun anlamý ise, devrimci savaþlara karþý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
siyasal yönetimlerinin askerileþtirilmesidir. Ancak bunun ülke içindeki siyasal muhalefetin birleþmesine ve daha büyük istikrarsýzlýða
neden olmasý, ister istemez pazar sorununun çözümlenemeden
kalmasýný getirmektedir.
Emperyalizmin bu ortam içinde, pazarlarýn nispî istikrarý
açýsýndan global ölçekte anlaþmalar yapmaktan baþka bir seçeneði olmadýðý da açýktýr. Açýk kapý politikasý, bir bakýma yeniden
gündeme getirilmektedir. Sosyalist ülkelerin ekonomik sorunlarýnýn
aðýrlaþmasý, bu sorunlarýn aþýlmasýnda gerekirse emperyalist ül-
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kelerle orta vadeli anlaþmalar yapýlabilinmesinin olanaklarýnýn
ortaya çýkmasý, emperyalizmin kendi iç sorunlarýný, yani emperyalist sistemin bütünselliðini ilgilendiren ve varlýðýný esas alan sorunlarýný aþmasý için uygun bir ortam yaratmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki pazarlarýn kýsa vadede istikrarý dýþýnda, orta ve uzun
vadede yarattýðý dev sorunlar, sosyalist ülkelerin orta vadeli istikrarlý bir pazar olanaðýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, ikincil kalabilmektedir.
Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra, özellikle 1945-58 arasýnda Kýta Avrupasýnda; 1958
sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan bir yöntem olarak, Amerikan emperyalizminin büyük bir avantajlar elde etmesini
olanaklý kýlmýþtýr. Bir baþka deyiþle, bugün revizyonizmin kabul
edilebilir gördüðü ekonomik iliþkiler ile yeni-sömürgecilik yöntemleri arasýnda fazla bir çeliþki bulunmamaktadýr. Nakit sermaye dýþýndaki sermaye unsurlarýnýn ihracýna dayanan yeni-sömürgecilik, kaçýnýlmaz olarak, bugün adý teknoloji transferi olarak revizyonistlerin kabul edebilecekleri bir duruma gelmiþtir.
Yeni-sömürgeciliðin niteliðini, doðrudan militarizme ya da
ekonominin askerileþtirilmesine baðlayarak, militarizmsiz yenisömürgecilik olanaklýdýr savýný ileri sürmek, bugün SBKP revizyonizminin en önemli sapmasý olarak ortaya çýkmaktadýr.
Bilindiði gibi, yeni-sömürgecilik uygulamasý, Amerikan emperyalizminin, içte ekonomisini askerileþtirilmesine baðlýdýr. Ancak yeni-sömürgecilik, askerileþtirilmiþ ekonominin metalarýnýn,
yani silahlarýn ihracý temelindeki eski-sömürgecilik yöntemi deðildir. Hatta esas olarak, bu tür metalarýn ihracýna dayanmaz. Öte
yandan yeni-sömürgecilik, emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere askeri mallar üretimi için sermaye ihraç etmesi de deðildir.
Bir baþka deyiþle, yeni-sömürgecilik yöntemleri, dýþsal olarak askeri yatýrýmlarý esas almaz.
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946dan sonra yenisömürgecilik metodunu geliþtirdi. Ve yeni-sömürgecilik
politikasýný Truman-Marshall doktrinleri ve askeri paktlarla, ikili anlaþmalarla tezgahladý.
Bu politikanýn esasý, daha az masrafla, daha geniþ
pazar imkaný saðlayan; daha üst seviyeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr. En temel metodu sermaye ihraç ve trans-
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ferlerinin terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin beþaltý elemaný arasýnda yeni bir oran yaratýlmýþtýr. Þöyle ki,
savaþ öncesi nakit sermaye ihracý, sermayenin isim, patent hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman vb.
gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok fazla yer tutarken,
savaþ sonrasý dönemde, özellikle 1960dan sonra, bu
iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit sermaye dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.21
Ýþte bu nitelikteki yeni-sömürgeciliðin revizyonist deðerlendirmesi, son tahlilde, bunun meþrulaþtýrýlmasýndan baþka bir anlama gelmemektedir. Hele ki, bunu artýk baðýmsýzlýk kavramý eski
önemini yitirmiþtir, bunun yerini karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisi almýþtýr
teziyle güçlendirmek, yeni-sömürgeciliðe karþý devrimci mücadeleyi gereksiz ilan etmek demektir. Böyle bir tez, ayný zamanda,
emperyalizmin III. bunalým döneminde iþgalini gizleme çabasýnýn sosyalist ülkeler tarafýndan desteklenmesi anlamýna gelmektedir. Bu da, yeni-sömürgecilik koþullarýnda anti-emperyalist mücadelenin Marksist-Leninistlerin mücadele programýndan çýkartýlmasýný istemekle özdeþtir.
Revizyonizm, III. bunalým döneminde eski tip anti-emperyalist savaþlarýn, yani ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn önemini yitirmesi
olgusunda yola çýkarak, halk kurtuluþ savaþlarýnýn da gereksiz olduðunu, sadece nükleer bir savaþ tehlikesini artýran etmen olduðunu ileri sürmektedir.
Ulusal mücadelelerin eski önemini yitirmesi ve proletaryanýn öncülüðünde yeni tip bir toplumsal oluþuma (halk) dayanan
bir mücadelenin öne çýkmasý olgusunun karþýlýklý baðýmlýlýk teziyle anlamsýzlaþtýrýlmasý, asýl olarak, eski toplumsal düzenin yýkýlmasýnýn ve yerine yenisinin kurulmasýnýn nesnel koþullarýnýn artan
olgunluðu karþýsýnda, eski toplumun içinde ortaya çýkmýþ yeni toplumun dinamikleri ve önkoþullarýnýn devrimci tarzda deðil, evrimci-reformist tarzda ele alýnmasýnýn ürünüdür.
Marksist-Leninistler, en geliþmiþ emperyalist ülkede, bugün
sosyalist devrimin nesnel koþullarýnýn, emperyalizmin ortaya çýkýþ
koþullarýyla kýyaslanamayacak ölçüde olgunlaþmasý olgusundan
21

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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hareket ederek, buralarda politik iktidarýn devrimci tarzda ele geçirilmesi ve özel mülkiyetin ilgasý için mücadelenin yoðunlaþtýrýlmasý
sonucunu çýkarýrlarken; ayný olgudan, reviyonistler, barýþçýl geçiþin, kendiliðinden evrilmenin koþullarý içinde olanaklý olduðu
sonucu çýkarmaktadýrlar. Dolayýsýyla revizyonistler, bu sonuçtan
ilerleyerek, karþýlýklý baðýmlýlýk ve etkileþim içinde sosyalizmin
dünya çapýnda kurulmasýnýn olanaklý22 olduðu düþüncesinde ve
pratiðinde yoðunlaþmaktadýrlar. Onlar, dünyanýn büyük bir kesiminde proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði koþullarda son kapitalist
ülkenin dünya sosyalist düzenine entegre olmasý için geçerli olabilecek bir yöntemi, emperyalizmin büyük ölçüde egemenliðini sürdürdüðü koþullarda ve emperyalistlerle birlikte uygulamaya kalkýþmalarý, global ölçekte gerçekten uygar ve insancýl iliþkiler çaðýnýn baþladýðýný varsaymalarýna dayanmaktadýr.23
Böyle bir varsayým, söylem ve kavramsal geniþlemeleri
dýþýnda, 1956 yýlýndaki SBKP 20. Kongresinde kabul edilen tezlerle
uyum içindedir. Kruþçev döneminde eski-sömürgecilik yöntemlerinin yerini yeni-sömürgecilik yöntemlerinin almasý olgusu, sömürgeciliðin ortadan kalkýþý olarak deðerlendirilmiþtir. Ve gene ayný
dönemde, SBKP, ulusal kurtuluþ hareketlerinin merkezinde ekonomik görevlerin bulunduðu yeni bir evreye girdiði24 tespitini yaparak, baðýmsýzlýðýna yeni kavuþan ülkelere ekonomik yardýmý
enternasyonalizmin temeli olarak tanýmlamýþtýr.25 Ve böyle bir
enternasyonalizm anlayýþýyla küçük-burjuva Arap rejimlerinin desteklenmesi gündeme gelmiþtir. Bunun sosyalizme barýþçýl geçiþin
yolunu açtýðý ileri sürülmüþ ve kapitalist olmayan yol olarak formüle edilmiþtir.
1956 sonrasýnda SBKP revizyonizmi, bunlara ek olarak, halk
kurtuluþ savaþlarýný enternasyonalist dayanýþmanýn tali bir yönü
olarak gördüðünü çeþitli biçimlerde ifade etmiþtir. Öyle ki tek bir
kývýlcým bile bir dünya savaþýna yol açabileceðini ve dünya savaþýnýn
nükleer bir savaþ olmasýnýn kaçýnýlmazlýðý nedeniyle, bunun bütün
insanlýðýn yok oluþuna yol açacaðý26 belirtilerek, günümüzde yerel
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
25
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
26
N. Kruþçev, 1959 SSCB Yüce Sovyetine Rapor ve 1960 Basýn Toplantýsý
22
23
24
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savaþlar çok tehlikelidir... savaþ alevlerini tutuþturabilecek kývýlcýmlarý söndürmek için elimizden geleni yapacaðýz27 diyebilmiþlerdir.
Aradan otuz yýla yakýn bir zaman geçtikten sonra, her yönden eleþtirilen ve iþe yaramazlýðý pratikte kanýtlanan bu revizyonist
tezler, birkez daha ifade edilmektedir. Ancak bir farkla; pratikten
gerekli dersler çýkarmýþ bir biçimde. Bu da, bugünkü SBKP revizyonizminin geçmiþ revizyonizmin revizyonu olduðunu tanýtlamaktadýr.
Revizyonizmin revizyonistlerine göre, ulusal devrimci patlamalar sonucu ülkelerin bir sistemden diðerine doðru yer
deðiþtirmeleri insanlýðýn sosyal yenilenmesinin biçim ve yollarýnýn
yalnýzca özel bir olayý durumuna dönüþüyorlar.28 Dolayýsýyla, onlara göre, toplumsal formasyonlarýn yer deðiþimi çok çeþitli biçimleriyle ve önceden tahmin edilenden daha geniþ bir tarihsel
dönemde gerçekleþmekle kalmayacak, ayný zamanda bu süreç,
toplumsal yaþamýn yeni biçimlerinin üstünlüðünün dünya topluluðunun gözü önünde kanýtlanmasý yoluyla, uluslararasý topluluðun
yaþamýnýn her alanýndaki bir sýra dönüþümler kanalýyla, global
düzeyde de yaþanacaktýr.29
Revizyonizmin anladýðý anlamda ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn
yeni politikadaki eski yerini de þöyle tanýmlamaktadýrlar:
Latin-Amerika bölgesindekiler de içinde olmak üzere ulusal kurtuluþ hareketlerinin geçmiþ deneyimi, ekonomik sorunlarýn en büyük engel olduðunu çok açýk
bir biçimde göstermiþtir. Þilide ve þimdi de Nikaraguada
olduðu gibi devrimler zafer kazandýktan sonra bile ekonomik sorunlara sürükleniyorlar ve ilerlemeleri duraksýyor. Þilide karþý-devrimci darbeye götüren de bu oldu.
Ulusal kurtuluþ devrimlerinin karþýlaþtýklarý sorunlarýn
çözümünün adil bir uluslararasý ekonomik düzen kurulmasýna baðlý olduðunu anlatmak istiyorum.30 (abç)
Görüldüðü gibi, anti-emperyalist mücadeleler ile halk
kurtuluþ savaþlarý konusunda 27. Kongre sonrasý SBKP ile 20. KonN. Kruþçev, 1959 SSCB Yüce Sovyetine Rapor ve 1960 Basýn Toplantýsý
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
30
Y. Krasin-SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisi Rektörü
27
28
29
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gre sonrasý SBKP arasýnda bir fark bulunmamaktadýr. Sadece 1970
ortalarýna kadar kapitalist olmayan yol teziyle küçük-burjuva Arap
rejimlerinin ekonomik bakýmdan geliþtirilmesini enternasyonalizm diye göstererek, halk kurtuluþ savaþlarýna sýrt çeviren SBKP
revizyonist yöneticileri, bugün yeni yöneticileriyle bunlardan söz
etmemektedirler. Bu küçük-burjuva Arap rejimlerinin yerini, þimdi
Þili ya da Nikaragua almýþ gibi gösterilmeye çalýþýlýyor. Ýþte bu, revizyonizmin revizyonunun getirmiþ olduðu en önemli ilerlemedir!
Ama öz olarak revizyonizm, 1956dan beri sürdürdüðü
anlayýþýný deðiþtirmemiþtir. Hâlâ halk kurtuluþ savaþlarýnýn desteklenmesinden söz edilmemektedir ve hâlâ bu savaþlarýn nükleer
savaþ tehlikesi yarattýðýndan sözedilmektedir. Üstelik, eski dönemde özel bir olay olarak halk kurtuluþ savaþlarý zafer kazandýðýnda
revizyonizmin enternasyonalist dayanýþma sýndan yararlanmalarý durumu da, artýk belirsizlik durumundadýr. Gorbaçov revizyonizminin saðladýðý tek olumluluk, artýk küçük-burjuva Arap
rejimlerinin desteklenmesinin yavaþlatýlmýþ olmasý ve ünlü kapitalist olmayan yol tezinden söz edilmiyor bulunmasýdýr. *
Revizyonizmin revizyonunun bu olumlu unsuru yanýnda,
diðer unsurlarýn varlýðýný sürdürmesinin diðer açýk kanýtý da, Gorbaçov un bölgesel çatýþmalarýn nükleer savaþ tehlikesi yarattýðý,
dolayýsýyla yerel çatýþmalarýn bölgesel çatýþmalar haline dönüþtürülmemesi gerektiði ** þeklindeki açýklamalarýdýr.
Emperyalizm tahlili açýsýndan da, Kruþçev revizyonizmi ile
bugünkü revizyonizmin revizyoncularý arasýnda en küçük farklýlýk
bulunmamaktadýr. Bunlara iliþkin birkaç örnek verelim:
Sosyal ilerleyiþ, uluslararasý komünist ve iþçi hareketinin geliþmesinde, savaþa ve nükleer silahlanmaya karþý
* Bilindiði gibi, Nasýr sonrasýnda Mýsýr, hemen her yönden SSCBden uzaklaþmýþ ve
tüm SSCB uzmanlarýný ülkeden çýkartmýþtýr. Amerikan emperyalizminin uzun yýllar süren
çabalarýyla ortaya çýkan bu durum karþýsýnda SBKP revizyonistlerinin hâlâ kapitalist
olmayan yoldan söz etmeleri ve bu ülkelere yardýmda bulunmalarý beklenemez. Bu
nedenle, bu olumluluk, sadece gerçeðin dayatmasýndan baþka birþey deðildir.
** Burada revizyonistlerin sözünü ettikleri yerel çatýþmalar, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki halk kurtuluþ savaþlarýdýr. Bölgesel çatýþmalardan kastedilen ise, özellikle
Kübanýn Latin-Amerika ve Afrikadaki devrimci mücadelelere aktif bir destek vermesi
karþýsýnda Amerikan emperyalizminin savaþý geniþletmesiyle ortaya çýkan savaþlardýr ve
geçmiþ dönemde Vietnam savaþý sýrasýnda Kamboçya ve Laosun savaþ alaný olmasý
durumunu tanýmlamak için kullanýlmaktaydý.
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olan hareket de dahil, çaðýmýzýn yeni ve demokratik kitle hareketinin geliþip serpilmesinde ifadesini bulur (Gorbaçov) 31
Zamanýmýz, demokratik hareketlerin büyük önem
kazanmasýyla karakterizedir; bu hareketler dünya barýþý,
dünyada çýkabilecek bir termo nükleer felaketin önlenmesi, ulusal egemenliðin korunmasý uðruna mücadeleler; faþizmin saldýrýsýna karþý demokrasinin savunulmasý,
tarýmsal dönüþümlerin baþlatýlmasý için yürütülen hareketler ve kültür ve diðer deðerlerin savunulmasý için yürütülen hümanist hareketlerdir. (Kruþçev) 32
Komünist hareketin ve bu hareketin karþý karþýya
kaldýðý görevlerin sonsuz çeþitliliði de bir gerçektir ... Bizim hareketimizdeki çeþitliliðin, bölünme ile eþanlamlý
olmadýðýna inanýyorum. Ayný þekilde, birliðin de tek düzelikle, bazý partilerin ötekilerin iþlerine karýþmasý, herhangi bir partinin gerçeði tekeline alma çabasý ile, hiyerarþi ile hiçbir ilgisi yoktur. (Gorbaçov) 33
Her ülkede sosyalizm için verilecek mücadelenin
biçim ve yöntemlerinin son þeklinin saptanmasý, o ülkenin iþçi sýnýfýnýn ve onun komünist öncüsünün kendi iç
meselesidir. Üye sayýsý, deneyimi ve otoritesi ne olursa
olsun, hiçbir kardeþ parti, baþka ülkelerdeki devrimci
mücadelelerin taktiklerini, biçim ve yöntemlerini belirleyemez. (Kruþçev) 34
Evrensel barýþýn yaþatýlmasý ve güçlendirilmesi için
nükleer tehdide, silahlanma yarýþýna karþý mücadele, partinin uluslararasý çalýþmasýnýn baþlýca yönelimi olarak
kalmaktadýr.(Gorbaçov) 35
Partimiz 20. ve 22. Kongre kararlarýnda ... barýþ mücadelesini, dünyada termonükleer bir faciayý önleme mücadelesini canalýcý ve ivedi bir görev olarak koymuþtur...
Komünistlerin tarihi görevi, halklarýn termonükleer bir
Gorbaçov, SBKP 27. Kongre Raporu-1987
SBKP-MKnýn 30 Mart 1963 tarihli yazýsý
Gorbaçov, SBKP 27. Kongre Raporu-1987
34
SBKP-MKnýn 30 Mart 1963 tarihli yazýsý
35
Gorbaçov, SBKP 27. Kongre Raporu-1987
31
32
33
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dünya savaþýný önleme mücadelesini örgütlemek ve bu
mücadelenin baþýný çekmektir. (Kruþçev) 36
Bu ve benzeri bir dizi temel belirlemenin SBKPnin 1956
sonrasýndaki stratejik belirlemelerinde ve barýþ içinde bir arada
yaþama stratejisinden, bugünkü yönetimin stratejik belirlemeleri
ve yönelimleri açýsýndan hiç bir deðiþikliði içermediði görülmektedir. Dolayýsýyla Gorbaçov yönetimindeki SBKPnin yeni tezleri hiç
de yeni deðildir. Sadece uygulamada, bu tezler, bazý pratik ilerlemelerin getirdikleriyle düzenlenmiþtir. Ancak bu somut-pratik ilerlemelerde, tek baþýna bugünün ilerlemesi deðildir. Küba krizi döneminde Kruþçev-Kennedy arasýnda yapýlan anlaþma ve kýrmýzý
telefon uygulamasý, ilk önemli ilerlemedir.* Ýkinci büyük adým,
Brejnev-Nixon arasýnda ve daha sonra Carter döneminde imzalanan
SALT-I ve SALT-II anlaþmalarýdýr. Gorbaçov döneminde imzalananlar ise, bu konudaki 25 yýllýk görüþmelerin ve tavizlerin sadece
bir ürünüdür. Dolayýsýyla Gorbaçovun revizyonizmi bu alanda revize etme çabalarýnýn olumlu olduðunu söylemek de olanaksýzdýr. Ayný þekilde Gorbaçovun, daha önceki revizyonist parti yöneticilerinden daha iyi bir performans gösterdiðini söylemekte pek
olanaklý deðildir. Emperyalist basýnýn verdiði isimle Gorbynin imajýnýn, eski yöneticilere göre daha sempatik olmasýnýn bir anlamý
da yoktur. Geçmiþ dönemde Kruþçevin ABD gezisi sýrasýnda ayný
türden bir imaj ve sempati sahibi olduðunu anýmsamak yeterli
olacaktýr. Aralarýndaki tek fark, kitle iletiþim araçlarýnýn ulaþmýþ
olduðu seviyeye iliþkindir.
Kýsacasý, 20. Kongre ile 27. Kongre arasýndaki dönemde revizyonist devrim perspektifi ile Gorbaçovun perspektifi arasýnda
özsel bir fark bulunmamaktadýr. Gorbaçov döneminde revizyonizmin, bu alandaki düzeltmesi çok sýnýrlýdýr. Ancak bir gerçek daha
da belirginleþmiþtir: Geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarýnýn emperyalizmden kurtuluþ için yürüttükleri silahlý mücadelelerin, revizyonizmin
sözcükleriyle söylersek, yerel ve bölgesel savaþlarýn, nükleer saSBKP-MKnýn 30 Mart 1963 tarihli yazýsý
* Bu dönemde Kennedynin, SSCB ile bir anlaþmaya varmak için ortaya koyduðu
dört ana koþul oldukça ilginçtir: 1) Demokratik Alman Cumhuriyeti Batý Almanyaya
katýlmalýdýr; 2) Doðu-Avrupadaki sosyalist devletler özgür seçim yapmalýdýrlar; 3)
sosyalist devletler, emperyalist sistem içinde süren devrimci mücadeleleri desteklemekten
vazgeçmelidirler; 4) Kübanýn varlýðýna izin verilemez.
36
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vaþ tehlikesi yarattýðý anlayýþý, temel bir anlayýþ durumundadýr.
Revizyonizmin revizyonu, bu anlayýþ üzerinde daha net ifadeler
kullanmaktadýr. Onlar, þimdi açýk bir biçimde, silahlý kurtuluþ savaþýný yürüten halklara ve onun devrimci öncülerine oligarþilerle
barýþ yapmalarýný söylemektedir. Ve bu, onlarýn dilinde barýþçýllýktýr, ýlýmlýlýktýr.
Ne var ki, kimileri ulusal kurtuluþ süreçlerinin insanlýðýn yaþamasý görevine baðlý kýlýnmasýný söylüyor ve herhangi bir yerel ve bölgesel sorunun global bir yangýný
tutuþturmasýný önlemek için, devrimci parti ve hareketlere ýlýmlýlýk öneriyorlar.
Eðer bu, olasý çatýþmalarý görüþme yoluyla çözme
yollarýný aramada özetlenen hareket anlamýna geliyorsa,
o zaman esneklik Sandinist yönetimin Nikaraguada ve
Orta-Amerikadaki sorunlara yaklaþýmýnda gösterdiði gibi
ya da halklarýn egemenlik ve kendi kaderlerini belirleme haklarý için uzlaþmaya hazýrlýk Angola, Küba ve Güney Afrikanýn katýlýmýyla gerçekleþen Güneybatý Afrika
üçlü konferansýnda olduðu gibi tümüyle kabul edilebilir. Fakat, eðer emperyalist saldýrýya karþý silahlý eylem de içinde olmak üzere, meþru savunmanýn reddedilmesi ya da baskýcý rejimlere karþý silahlý savaþým
içindeki yurtsever güçlerin daðýtýlmasý anlamýna geliyorsa, ýlýmlýlýk kabul edilemez. Örneðin, El Salvadorda
görüþmeler yoluyla bir çözüme varmanýn bütün yollarý
týkanmýþtýr.
Kimi zaman, on yýllardýr baþkaldýrýlar, ayaklanmalar
ya da savaþlar olmaksýzýn geliþmiþ olan ülkelerden söz
ediliyor. Bölgemizin sorunlarý da bu tarzda çözümlenebilseydi, ne kadar da iyi olurdu! Komünistler þiddet için
þiddetin kararlý karþýtlarýdýr. Fakat sömürülen ve ezilen halklarý ýlýmlýlýða zorlamak doðru mudur? Onlarýn
yerleþik düzenle baðdaþmalarý beklenebilir mi? Elbette
beklenemez ve tersini düþünmek gerçekçi olmaz.37
Revizyonizmin revizyonunun en açýk ve yoðun olarak ortaya çýktýðý diðer alan ise, sosyalizmin inþasýna iliþkindir.
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Revizyonizmin yeni düzenlemelerini tam olarak anlayabilmek için sosyalist devrimlerin tarihsel görevlerinin ve sosyalizmin
inþasýnýn temel ilke ve hedeflerinin açýk biçimde ortaya konmasý
gereklidir. Ancak böyle bir açýklýktan sonradýr ki, somut koþullarýn
ortaya çýkardýðý sorunlarýn çözümü düzeyinde ortaya çýkan modern revizyonizmin, giderek nasýl Marksizm-Leninizmi tahrip ettiðini anlamak olanaklýdýr.
Teorik açýdan hiç kuþku yoktur ki, kapitalizm ile komünizm arasýnda, bu her iki toplumsal ekonomi biçiminin özelliklerini ve niteliklerini birleþtirmesi gereken belli
bir geçiþ dönemi uzanýr. Bu geçiþ dönemi, ölen kapitalizm ile doðan komünizm arasýnda ya da bir baþka
deyiþle, yenilmiþ ama yok edilmemiþ olan kapitalizm ile,
doðmuþ ama henüz çok zayýf olan komünizm arasýnda
bir mücadele dönemi olmalýdýr.38 (Lenin) (abç)
Lenin, proletarya diktatörlüðü olarak bu geçiþ dönemini, en
genel tanýmlama içinde sosyalizmin inþasý olarak belirterek, sosyalizmi þöyle ifade etmiþtir:
Sosyalizm, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý demektir.
Sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý için, önce toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Görevimizin bu kýsmý baþarýlmýþtýr, ama bu, ancak bir kýsmýdýr, üstelik de en zor kýsmý deðildir. Sýnýflarý ortadan
kaldýrmak için ... fabrika iþçileri ile köylü arasýndaki farklýlýðý ortadan kaldýrmak, bunlarýn hepsini iþçi yapmak
gerekir. Bu birdenbire yapýlamaz. Bu görev kýyas kabul
etmez bir biçimde daha zordur ve zorunlu olarak uzun
bir zaman alacaktýr. Bu, bir sýnýfýn altedilmesi ile çözümlenebilecek bir problem deðildir. Ancak tüm toplumsal
ekonominin örgütsel yeniden kuruluþu ile, bireysel, daðýnýk, küçük meta üretiminden, büyük toplumsal üretime
geçiþle çözümlenebilir. Bu geçiþ zorunlu olarak son derece uzun sürmelidir. Aceleci ve dikkatsiz idari ve yasal
önlemler, onu ancak geciktirir ve karmaþýklaþtýrýr.39 (abç)
38
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Görüldüðü gibi, Lenin, kapitalizmden komünizme geçiþ dönemi olarak proletarya diktatörlüðünde, amaçlara adým adým nasýl
ulaþýlmasý gerektiðini, hiç kuþkuya yer býrakmayacak biçimde ortaya
koymaktadýr. Burada asýl olan nihai hedefin, yani sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý amacýnýn belirlenmiþliðidir. Aksi halde, geçiþ
döneminde yapýlanlarýn nihai hedefe ulaþmaya katkýda bulunup
bulunmadýðýný belirlemek olanaksýzdýr. Bir baþka deyiþle, sosyalizmin inþasýnda yapýlanlarýn doðru ya da yanlýþlýðý, uygulamalarýn
nihai hedefe ulaþmaya ne kadar katkýda bulunduðunun nesnel
ölçütü, ancak nihai hedefin belirlenmiþliðine baðlý olarak belirlenebilir. Bu nesnel ölçüt, sosyalizmin inþasýnda, týpký bir duvarcýnýn
kýlavuz ipi gibi, yol gösterici ve sapýtmalarýn yola getirilmesini saðlayýcý bir iþleve sahiptir. Diyebiliriz ki, kapitalizmden komünizme
geçiþ aþamasý olarak proletarya diktatörlüðünün kabul edilmesi,
tek baþýna belirleyici deðildir. Bu zorunluluðun, nihai amaç, yani
bu diktatörlüðün amacý açýsýndan ortaya çýktýðýnýn kabulü de gereklidir. Lenin, bir Marksistin sadece sýnýfsýz toplumu kabul etmesinin yeterli olmadýðýný, ayný zamanda buna geçiþ biçimi olarak
proletarya diktatörlüðünü kabul etmesi gerektiðini söylerken, amaç
ile araç arasýndaki zorunlu uygunluðu ve bunun diyalektiðini net
biçimde ifade etmiþtir. Bu diyalektik bütünlük, bugün yeniden önem
kazanmýþtýr. *
Marksist hareketin tarihini az çok bilen herkesin gördüðü
gibi, ilk dönemde, Marksistler sýnýfsýz toplumu amaçlayan, yani
komünist toplumu amaçlayan insanlar olarak bir arada bulunuyorlardý. Ütopik sosyalistlerden bu düzeyde farklýlaþan Marksistler, ikinci aþamada, ayný amaç açýsýndan anarþizmle arasýndaki
sýnýr çizgilerini belirginleþtirmiþtir. Anarþistler, sýnýfsýz toplum amacýna, doðrudan ve araçsýz olarak ulaþýlmasýný savunurken, dolayýsýyla egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryaya karþý çýkarlarken, her türlü otoriteye, zor aygýtýna ya da devlete karþý çýkýyorlardý. Marks ve Engelsin anarþizme karþý yürüttükleri mücadele, kapitalizmden komünizme, birden ve devletin derhal ortadan kaldýrýlmasýyla gerçekleþmeyeceðini açýk biçimde ortaya
koymalarýný saðlamýþtýr.
* Yeniden diyoruz, çünkü, ayný tezler II. Enternasyonalin oportünist þefleri tarafýndan
yýllar önce ileri sürülmüþtür.
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... Ve bana gelince, modern toplumdaki sýnýflarýn ya
da bunlar arasýndaki savaþýmýn varlýðýný keþfetmiþ olma
onuru bana ait deðildir. Burjuva tarihçileri bu sýnýf savaþýmýnýn tarihsel geliþimini, burjuva iktisatçýlarda sýnýflarýn ekonomik anatomisini benden çok önce açýklamýþlardýr. Benim yeni olarak yaptýðým: 1) Sýnýflarýn varlýðýnýn
ancak üretimin geliþimindeki belirli tarihsel evrelere
baðlý olduðunu; 2) sýnýf savaþýmýnýn zorunlu olarak proletarya diktatörlüðüne vardýðýný; 3) bu diktatörlüðün kendisinin bütün sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýna ve sýnýfsýz bir topluma geçiþten baþka birþey olmadýðýný tanýtlamak olmuþtur.40
Marksizmin, anarþizmle arasýndaki sýnýr çizgilerini açýk biçimde belirlemesinden sonra, bir baþka büyük mücadele baþlamýþtýr.
Bu mücadele, Rusyadaki Bolþevikler ile Alman Sosyal-Demokrat
Partisi arasýnda ortaya çýkmýþtýr. Geçiþ döneminin bir proletarya
diktatörlüðü olacaðý þeklindeki Marksist tespit, bu mücadele sonucunda, dünya çapýnda Marksist harekete egemen olmuþ ve Marksizmin bütünlüðünün gerçekleþmesini saðlamýþtýr.
Bunlardan da anlaþýlacaðý gibi, nihai hedef komünizmdir.
Komünizm ise, Marks-Engelsin ortaya koyduðu gibi, dar ulusal
sýnýrlar içinde gerçekleþtirilemez. Komünizm, bir dünya komünizmi olarak vardýr ve ancak dünya çapýnda (global) kapitalizmin
tam yenilgisiyle, tüm burjuva iktidarlarýnýn devrildiði koþullarda oluþturulabilinmesi için somut adýmlarýn atýlabileceði bir amaçtýr. Kominternin 1928 programýnda açýk biçimde ifade edildiði gibi, hedef,
kapitalist dünya ekonomisinin yerine komünizmin dünya sisteminin geçirilmesidir ve bunun önkoþulu, dünya çapýnda burjuva iktidarlarýn yýkýlmasý ve proletaryanýn iktidarýnýn kurulmasýdýr. Ýþte böyle
bir evrede dünya çapýnda sosyalizmin inþasýndan sözetmek olanaklýdýr.
... Proletaryanýn bütün dünyada zaferi kazanmasýndan ve iktidarýný saðlamlaþtýrmasýndan sonra, sosyalist
dünya ekonomisinin kesintisiz bir inþa dönemi baþlayacaktýr.41
40
41
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Dünya proletaryasýnýn diktatörlüðü, kapitalist dünya ekonomisinden sosyalist dünya ekonomisine geçiþin
en zorunlu ve belirleyici önkoþuludur. Ancak bu diktatörlük sadece, sosyalizmin tek tek ülkede ya da ülke gruplarýndaki zaferiyle gerçekleþtirilebilir. O, yeni oluþan proleter cumhuriyetlerin daha önceden var olanlarla birleþmesini, bu federasyonlar aðýnýn ki bu emperyalist boyunduruðu parçalayan sömürgeleri de içine alýr sürekli
büyümesini ve bu federasyonlarýn nihayet insanlýðýn devlet olarak örgütlenmiþ dünya proletaryasýnýn hegemonyasý altýnda biraraya gelmesini gerçekleþtirecek olan Dünya Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliði haline gelmelerini gerektirir.42
Bu, komünist toplumun alt-evresinin dünya çapýnda inþasýdýr.
Bu inþanýn dünya çapýnda tamamlanmasýyla sýnýfsýz topluma geçilebilinecektir. Doðal olarak böyle bir geçiþ noktasýnda, dünya sosyalist ülkelerin birbirleriyle bütünleþmesi çeþitli ve karmaþýk sorunlarýn aþýlmasýyla olacaktýr.
Böyle bir evreye kadar, tek tek ülkelerin ya da ülke gruplarýnýn, proletarya diktatörlüðü altýnda,nihai amaca uygun olarak sosyalizmin inþasýna giriþmeleri zorunlu olmaktadýr.
Proletarya diktatörlüðü, eski toplumun güçlerine ve
geleneklerine karþý sert bir savaþýmdýr, kanlý ve kansýz,
zoraki ve barýþçý, askeri ve ekonomik, eðitsel ve yönetsel
bir savaþýmdýr.43
Leninin bu belirlemesi de, mücadelenin sadece ekonomik
alanla sýnýrlý olmadýðýný; ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlarý
kapsayan, barýþçýl ya da þiddet yöntemlerini içeren bir mücadeledir. Bu baðlamda, aile, din, dil, sanat, hukuk vb. alt alanlarý da içeren topyekün bir mücadele gündemdedir. Bir baþka deyiþle, proletarya diktatörlüðünde, toplumun bir bütün olarak dönüþümünün
saðlanmasý söz konusudur.
Bu belirlemeler, hemen hemen her alanda yapýlmasý gerekenlerin çýkýþ noktasý, amacý ve yöntemleri tanýmlar. Ancak 70 yýllýk sosyalizmin inþa deneyimi, kimi zaman bu saptamalardan yarar42
43
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lanýlmadýðýný ortaya koymuþtur. Çoðu durumda, ortaya çýkan hatalarýn ve sapmalarýn nedeni de burada yatmaktadýr. Buna karþýn,
yaþamýn çok çeþitliliðini, deðiþen dünyayý vb. gerekçe göstererek, bu saptamalarýn genel olarak ya da ilkede doðru olmakla
birlikte, belirli tarihsel dönemlerde geçerli olmadýðý ya da en
azýndan mevcut sorunlarýn çözümünde yetersiz kaldýðý ileri sürülebilinmektedir. Ýþte bu yaklaþým tarzý, modern sosyalizmin çýkýþ
ve varýþ noktasýný belirlemektedir.
Modern revizyonizm, hiçbir zaman ve hiçbir biçimde, Marksizm-Leninizmin proletarya diktatörlüðü belirlemesinin nihai amaçla
iliþkisini kavrayamamýþtýr. Dünya devriminin eþitsiz geliþmesi, yani
zamandaþ olmamasý, bazý ülkelerin kapitalizm koþullarýnda ve hatta
daha geri toplumsal rejimler altýnda bulunurken, bazý ülkelerde
proletaryanýn iktidarda olacaðý ve bu durumun görece uzun bir
dönemi kapsayacaðý belirlemesinden, revizyonistler, temel belirlemelerin geçersiz olduðu sonucunu çýkarmaktadýrlar. Onlar bu
yaklaþýmlarýyla, günümüz dünyasýnýn Marks, Engels ve Leninin
dönemiyle ayný olmadýðý, dolayýsýyla onlarýn belirlemelerinin günümüzde tam olarak geçerli olamayacaðý sonucuna ulaþmaktadýrlar.
Revizyonizme göre, tarihsel süreç, Marks-Engelsin tespit ettikleri gibi, artan oranda bir merkezileþmeye doðru deðil, desentralizasyona doðru gitmektedir. Dolayýsýyla merkezileþmeyi çýkýþ
noktasý alan tezler günümüzde geçerliliðini yitirmiþtir. Keza iþçi sýnýfýnýn zaman içinde nüfusun çoðunluðunu oluþturacaðý belirlemesi, günümüzde tam olarak gerçekleþmemiþtir. Dolayýsýyla, proletaryanýn kendisini esas alan tezler de artýk geçerli deðildir. MarksEngelsin üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti koþullarýnda proletaryanýn (ya da genel olarak insanýn) yabancýlaþmasýnýn ortadan kalkacaðýný ileri sürmeleri, revizyonistlere göre, günümüz gerçekleriyle baðdaþmamaktadýr. Bu nedenle de, çalýþan ile iþin tam
bir uyumunu esas alan tezler geçerli deðildir.
Revizyonizm, iþte bu belirlemeleriyle, temel sosyalist ilkelerden uzaklaþmalarýný haklý ve mazur göstermeye çalýþmaktadýrlar.
Herþeyden önce, iktidarý ele geçirmiþ olan proletaryanýn,
kendi ülke sýnýrlarý içinde, görece uzun bir dönem, sosyalizmin inþasýnýn özgün bir biçimleniþini ortaya çýkaracaktýr. Bu özgünlük
sadece, dünya çapýnda sosyalizmin zaferinin kazanýlmamasýyla ilintilidir, dolayýsýyla emperyalizmin varlýðýyla ve iliþkileriyle belirlen-
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mektedir. Ancak bu, hiçbir zaman, nihai hedefin ve daha sonra
devrimlerini gerçekleþtirecek ülkelerin proletaryasýnýn yapmasý gerekenlerin ayný özgünlükte olacaðý ve dolayýsýyla her birinin ayrý bir
yol izleyeceði demek deðildir. Farklý geliþim evrelerine sahip ülkelerde proletarya iktidarlarý, farklý yerlerden baþlamak durumunda
bulunmalarý, süreç olarak farklý yollar izlemeleri olarak ele alýnamaz. Aksi bir kavrayýþ, kaçýnýlmaz olarak, deðiþik proletarya iktidarlarýnýn birbirleriyle bütünleþmelerini deðil uzaklaþmalarýný;
merkezileþmelerini deðil desentralizasyonunu getirecektir. Ve böyle
bir ayrýþmanýn yaþanmasý karþýsýnda, bu somutluðu veri olarak ele
alýp (çýkýþ noktasý), tarihsel sürecin merkezileþme ve bütünleþme
yönünde ilerlemediðini ileri sürmek, insanlýðýn proletarya iktidarý
koþullarýnda kendi tarihlerini belli oranda kendi bilinçli eylemleriyle yapmalarýnýn baþladýðýnýn unutulmasýyla özdeþtir ve proletaryanýn yaratýcý ve deðiþtirici gücünü, günlük çýkarlar için ve koþullara
baðlý olarak kurban etmektir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, bu baðlamda, proletaryanýn ulusal ya da ülkesel düzeyde iktidarý ele
geçirdiði her yerde, kapitalizmin geliþme düzeyi ne
olursa olsun, þu temel sorunlarý çözmek için, belirlenmiþ amaçlar doðrultusunda faaliyet gösterilmesinin zorunluluðunu kabul eder:
1) Sömürenlerin baský aygýtýnýn parçalanmasý ve
proletarya diktatörlüðünün kurulmasý,
2) Kýr-þehir çeliþkisinin çözümlenmesi,
3) Maddi emek ile zihni emek arasýndaki çeliþkinin
çözümlenmesi ve kültür devrimi,
4) Toplumsal yaþamýn sosyalist örgütlenmesi,
5) Sosyalist ekonominin inþasý.44
Modern revizyonizm iktidarý ele geçirmiþ proletaryanýn ülke
sýnýrlarýný aþarak, var olan proleter iktidarlarýyla birleþik faaliyetini
belirli bir süre savunmuþtur. Uzun bir süre bu konudaki MarksistLeninist ilkeleri reddedememiþtir. Ancak günümüzde revizyonizm
kendisini yeniden yapýlandýrýrken, bu türden birliklerin ya da enternasyonalist dayanýþmanýn, mevcut sosyalist iktidarlara pahalýya mal olduðunu, ileri sosyalist ülkelerin her yeni devrim sonra44
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sýnda, bu ülkelere yardýmda bulunmak zorunda kalarak, gerek
kendi yurttaþlarýnýn yaþam düzeyini yükseltemediðini, gerekse kendi
ekonomisinin iç dengelerinin bozulmasýna yol açtýðýný ileri sürerek,
Marksist-Leninist ilkelere baðlý kalmayý dogmatizm olarak ilan
edebilmektedir.*
Revizyonizmin bugün her ülkenin devriminin izleyeceði yol
ayrýdýr belirlemesini öne çýkararak, kardeþ partilerin iç iþlerine
karýþýlmayacaðýný daha çok vurgulamasýnýn arkasýndaki gerçekler
de budur. Daha önce gördüðümüz gibi, bu revizyonist anlayýþ,
Kominternin 1920 yýlýnda Leninin hazýrladýðý rapora baðlý olarak
almýþ olduðu kararlarýn artýk geçerli olmadýðýný ortaya koymaktadýr. Proleter enternasyonalizminden bu kopuþun, enternasyonalist
olmaksýzýn gerçekleþtirilemeyecek olan dünya sosyalist toplumunun kurulmasýndan tek tek ülkeleri ve insanlarý ne kadar uzaklaþtýracaðý tam olarak saptanamasa bile, kesin olarak bir uzaklaþma
yaratacaðý kesindir.
Ýktidara geçmiþ olan proletaryanýn bulunduðu ülkelerde, ülkesel olarak sosyalizmin inþasýnýn, yeni devrimlerle zorlaþacaðý,
sorunlarýnýn aðýrlaþacaðý ve hatta zaman zaman bu inþa çabalarýnýn engelleneceði önsel olarak reddedilemez olasýlýklardýr. Ancak, bu olasýlýk, geçmiþte Komintern in kararlarýnýn oluþturduðu
evrede de mevcuttu ve bugünde mevcuttur. Zaten Komintern kararýnda, bu nedenledir ki, iktidarý ilk ele geçiren ülkenin proletaryasýnýn azami özverilerde bulunmaya hazýr olmasýndan söz
edilmektedir.
Modern revizyonizm, proleter enternasyonalizminden uzaklaþtýðý için, kendi ülkesel sorunlarýnýn çözümü için, dünyanýn diðer
yerlerindeki proletaryadan herhangi bir özveride bulunabilecek durumda deðildir.** Zorunlu olarak, sorunlarý, nihai amaçtan ve bu
amaca yönelik iþleyen süreçten ayrý ve yalýtýk olarak çözme çabasýna yönelmektedir. Bu revizyonist yolun, bazý ülkelerdeki proletarya iktidarlarýnýn bazý sorunlarýnýn çözümlenmesinde geçici
katkýlarda bulunma olasýlýðý elbette ki vardýr. Ama bu yol, uzun
* Bunun popülist dildeki karþýlýðý "putlarý kýrmak"týr.
** Bu bulunamaz ya da bulunmadýðý demek deðildir. Revizyonizmin, bir yandan
kendisi için enternasyonalist yükümlülüklerden yük gerekçesiyle uzaklaþýrken, diðer
yandan biraz da diðer ülkelerin proletaryasý özveride bulunsun diyebilmektedir.
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dönemde, zýt yönde etkilerde bulunmak eðilimindedir. Yani bugün ilk sosyalist ülkelerin yeni devrimlerin yükünü kaldýrmasý olayý,
bu yol izlenilecek olursa, gelecekteki muzaffer proleter devrimlerine eski sosyalist ülkelerin yük olmasýný getirecektir. Bir baþka
deyiþle, eski proleter iktidarlarýnýn uzun yýllar ayrý bir yol izlemeleri,
onlarýn dünya sosyalist toplumunun kurulma sürecine katýlýmlarýný
ve bu süreçle bütünleþmelerini engelleyecek pek çok ulusal ya da
ülkesel sorunlar yaratma dinamiði ortaya çýkacaktýr. Revizyonizmin dünya sosyalist toplumunun kurulabilinmesi için gerekli
koþullarýn (dünya çapýnda proleter devrimlerin zaferi) uzun dönemde bile oluþmayacaðýna inanmalarý, onu kýsa vadeli çýkarlar
peþinde koþmaya yöneltecek tipik bir küçük-burjuva demokratýnýn
bakýþ açýsýna ulaþtýrmaktadýr.
Küçük-burjuva demokratlarý, sýnýf mücadelesinden
nefretleriyle, ondan kaçýnma hayalleriyle, keskin köþeleri
ortadan kaldýrma, yumuþatma, uzlaþtýrma giriþimleriyle
ayýrt edilebilirler. Bu yüzden, bu tip demokratlar, ya kapitalizmden komünizme geçiþte tüm bir tarihsel dönemin gerekliliðini kabul etmekten kaçýnýrlar, ya da
bu güçlerden birinin mücadelesine önderlik etmek yerine, çekiþen iki gücü uzlaþtýrmak için planlar düzenlemeyi iþ edinirler.45 (Lenin) (abç) *
II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda Doðu-Avrupada iktidarlarýn komünist partiler ile müttefiklerinin eline geçmesi, Çin
Devrimi, Kore Devrimi sosyalizmin inþa sorununu tek ülke ile
sýnýrlandýrmaktan ve bu sýnýrlandýrmanýn getirdiði sorunlardan kurtulabilmesi için önemli bir maddi ortam yaratmýþtýr. Artýk birden
çok ülkede (ülkeler grubunda) sosyalizmin inþasý gündemdedir.
Ancak bir yanda sosyalizmin inþasýnda otuz yýla yakýn bir süre
devam eden bir süreç (SSCB), diðer yanda, gerek emperyalist hegemonya nedeniyle, gerekse yeniden paylaþým savaþýnýn getirdiði
yýkým nedeniyle geri bir ekonomiye sahip olan ve hatta yarý-feodal üretim iliþkilerinin egemen olduðu ülkeler bulunmaktadýr. Böyle bir ortamda, kaçýnýlmaz olarak, kapitalist açýdan ileri bir ülkenin
proletaryasýnýn iktidarý ele geçirmesi koþullarýnda, bu ileri ülke ya
Lenin, Ýþçi Sýnýfý ve Köylülük, s. 381
* Gorbaçov'un "Avrupa Evi" böyle bir plan olarak deðerlendirilebilir.
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da ülkeler ile diðer sosyalist ülkelerin birleþmesi amacýnýn yeniden
gözden geçirilmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu koþullarda, tüm komünist parti iktidarlarýnýn, tek bir merkezi plana baðlý, birleþik ve
bütünsel bir ekonomik, sosyal ve siyasal bir topluluk oluþturmalarýnýn hemen baþlamasý olanaksýzdýr. Bu nedenle, bu ülkeler arasýnda sýnýrlý ve belirli alanlarý kapsayan bir iþbirliðinin oluþturulmasý,
sosyalist ülke gruplarý düzeyinde sosyalizmin inþasýnýn ilk adýmý
olarak ele alýnmak durumundaydý.
II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda Çin ve Kore Devrimi
dýþýnda kalan ülkelerde (Doðu-Avrupa ülkeleri) proletarya iktidarlarýnýn kurulmasý özgün bir yol izlemiþtir. Bu ülkelerde, proletarya
ve müttefiklerinin devrimci giriþimiyle aþaðýdan yukarý, mevcut
politik iktidar parçalanarak ele geçirilmesi söz konusu olmamýþtýr.
Politik iktidar, proletaryanýn anti-faþist savaþtaki enternasyonalist
zaferiyle ele geçirilmiþtir. Siyasal düzeyde faþizmin ortadan kaldýrýlmasý, yani anti-faþist hedeflere ulaþýlmasý saðlanmýþtýr. Böylece bu
ülkelerde anti-faþist halk cepheleri somut iktidar gücü olarak ortaya çýkmýþtýr. Böyle bir iktidarýn ilk görevi, devlet aygýtýndan tüm
faþist unsurlarýn ve sempatizanlarýn temizlenmesi olmakla birlikte,
demokratik bir yönetim kurulmasý da gümdemdedir. Bu da, Dimitrovun tanýmlamasýyla, halk demokrasisinin kurulmasý demektir.
SSCB deneyiminden çýkartýlmýþ dersler, siyasal iktidar sorununun yalýn bir tarzda ele geçirmenin ötesinde, bu iktidarýn yeniden kurulmasý sorununu içerdiðini göstermiþtir. Anti-faþist halk
cephelerinin iktidarda olmasý, bu iktidarlarýn demokratik tarzda
oluþturulmasý ve giderek cephe içindeki partiler arasýnda anlayýþ
ve iþbirliði temelinde geliþtirilmesi, zorunlu ve gerekli diðer adýmlar olarak ortaya çýkmaktadýr. Ancak halk demokrasileri yoluyla
sosyalizme geçiþ, o güne kadar yaþanmýþ bir deneyime dayanmamaktadýr, dolayýsýyla boþ bir alan üzerinde inþa edilmektedir.
Sadece sorunu siyasal iktidarýn demokratikleþtirilmesiyle sýnýrlamak, siyasal iktidarýn üzerinde yükseldiði alt-yapýyý unutmakla
özdeþtir. Bu nedenle, bu halk iktidarlarý, proletaryanýn öncülüðünde devrimin sürekli kýlýnmasý perspektifi içinde, alt-yapýnýn sosyalizme geçiþ koþullarýna uygun hale getirilmesini ya da inþasýný
esas almak durumundadýr. Ýþte bu inþanýn sorunlarý, en açýk biçimde ilk kez 1949-50 yýllarýnda ortaya çýkmýþtýr.
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Genel olarak emperyalist hegemonya altýndaki sömürge ve
yarý-sömürge ülkelerdeki halk iktidarýnýn görevleri, teorik olarak
doðru tanýmlanmýþ bulunmakla birlikte, söz konusu olan DoðuAvrupa ülkeleri olduðunda tam bir kargaþa ortaya çýkmýþtýr. Özellikle kapitalizmin egemen olduðu kabul edilen Demokratik Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve hatta Bulgaristan gibi ülkelerde, siyasal iktidarýn demokratikleþtirilmesine
paralel olarak sosyalist bir ekonominin kurulabileceði varsayýlmýþtýr.
Leninin Nisan Tezlerinde ortaya koyduðu baðlamda bir burjuva
demokratik devrimin tamamlanmýþ olduðu tespit edilmesi bu varsayýmýn temelini oluþturmuþtur.
Oysa sorun devrimci-demokrat bir devletin kurulmasý sorunu olarak bütün ayrýcalýklarý devrimci bir þekilde ortadan kaldýran
ve en tam demokrasiyi devrimci bir þekilde uygulamaktan korkmayan46 bir iktidarýn kurulmasýdýr. Bu baðlamda halk iktidarlarý,
kendilerini sadece siyasal üst yapýnýn devrimci-demokrat nitelik
kazandýrýlmasýyla sýnýrlandýrýlmak durumunda olmadýðýdýr. Bunun
açýk ifadesi, halk iktidarýnýn her yönden kurulmasýdýr.
Burada en önemli teorik belirleme, Leninin emperyalist aþamada, sistemin bütününde sosyalist devrimlerin nesnel koþullarý
mevcutken, geri bir ülkede proletaryanýn iktidarý ele geçirme koþullarý ortaya çýktýðýnda, iktidarý almakta tereddüt edilemeyeceði
tespitidir. Böyle bir ortam sözkonusu olduðunda, proletaryanýn, demokratik devrimin tam olarak tamamlanmadýðýný ileri sürerek, iktidarý ele geçirmekten kaçýnmasýnýn yanlýþlýðýný Lenin çeþitli yazýlarýnda defalarca belirtmiþtir. Lenin, böyle bir ortamýn ortaya çýktýðý
bir yerde iktidarý ele geçiren proletarya, bir yandan sosyalist inþanýn
temel sorunlarýný çözümlerken, diðer yandan demokratik devrimin tamamlanmasý için gerekli önlemleri alýr. Örneðin topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý gibi burjuva demokratik önlemler alýnýrken, tarýmda ücretli emeðin özel kiþilerce kullanýlmasýný yasaklayan sosyalist önlemler de alýnýr. Böylece birincisi ile ikincisi arasýnda Çin
Seddi olmadýðý, bunlarýn birbirinin içinde, birbirine baðlý olarak
yürütülmesi olanaklý olur, ama proletaryanýn iktidarý altýnda
gerçekleþtirilir. Leninin bu belirlemesi, bu tür ülkelerde, proletaryanýn tüm toplum üzerinde ideolojik-politik hegemonyasýný ön46
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görür ve proletaryanýn kendi sýnýf çýkarlarýný, evrensel niteliðine dayanarak da olsa, hemen gerçekleþtirilmesine yönelmemesiyle, yani
acele edilmemesiyle nitelenir.
1949dan itibaren Doðu-Avrupa ülkelerinde sosyalist inþa,
yukarda ortaya koyduðumuz Leninist tespitlere baðlý olarak yürütülmüþtür. Ancak kýsa bir süre sonra, tek tek ülkelerde küçüküreticilerin ve kent küçük-burjuvazisinin olaðanüstü direniþi ortaya
çýkmýþtýr. Ýþte bu direniþler, proletaryanýn ikili görevini içeren uygulamalarýn tekleþtirilmesi yönünde etkide bulunmuþtur. Demokratik devrim görevleriyle sosyalist devrim görevlerinin bu ülkelerde
birlikte uygulanmasý, 1956 dan sonra karmakarýþýk bir tekleþme
uygulamasý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Leninist kesintisiz devrim perspektifi, ilk aþamada her ülkenin kendi geliþme düzeyini veri olarak ele alýrken, revizyonizm bunu sürekli bir zorunluluk olarak dogmalaþtýrmýþtýr. Bu dogmalaþtýrma, demokratik halk devrimlerini siyasal alanla sýnýrlandýrmak
ve bu sýnýrlar içinde proletarya partilerinin kesin ve sürekli egemenliðini kurmak þeklinde tanýmlanabilinmektedir. Böylece, daha
henüz demokratik halk devrimini tamamlamamýþ, dolayýsýyla sosyalizmin inþasý için gerekli maddi temelleri geliþtirememiþ ülkelerde yapýlan kýsmi uygulamalardan sonra sosyalist aþamaya ulaþýldýðýnýn ilan edilmesi söz konusu olmuþtur. Sonra da bu taným
veri alýnarak, bu ülkeler arasýnda sosyalist yardýmlaþmanýn yeni
bir biçimi olarak COMECON oluþturulmuþtur.
Bugün Gorbaçov yönetiminde SBKP, 20. Kongreden itibaren gerçekleþtirilen bu tür uygulamalarý, yeniden ele almakta ve
bunlarýn getirdiði sorunlarý, kendi iç mantýðýnýn ürünü yollarla çözmeye çalýþmaktadýr. Revizyonist mantýðýn kendi iç ürünü olan
çözümlerle yürütülen faaliyetler, ister istemez, revizyonizmin revizyonundan baþka bir þey olmamaktadýr.
Bu düzenlemeler, geçmiþ dönemde demokratik halk devriminin sýnýrlandýrýlmasýndaki çerçeveyi esas almaktadýr. Ancak bu
kez, siyasal alanda demokratikleþme ve çoðulculuktan sözedilmektedir. Bir baþka deyiþle, yapýlmak istenen, tarihsel olarak
iktidarý tek baþýna geçirmiþ olan proletaryanýn ve partisinin, bu
iktidarý tüm halkla paylaþmasýný saðlamaktýr. Böylece merkezileþtirilmiþ proletarya iktidarlarý, demokratikleþme adý altýnda
parçalanmakta ve proletarya iktidarlarý desentralizasyona tabi tu-

92

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

tulmaktadýr. Bu bir bakýma 1949lara dönülerek yeni bir
baþlangýç yapmak anlamýna gelmektedir.
Herþeyden önce revizyonizmin revizyonu, sosyalizmin inþasý
sýrasýnda ortaya çýkmýþ bazý uygulamalarý bir tarihsel hata olarak
deðerlendirmekte, ancak tarihsel hatalar konusundaki Leninist
perspektifi de reddetmektedir. 1956dan beri revizyonizmin, bu tür
hatalarý ve bu hatalarýn belirlediðini iddia ettiði ekonomik-sosyalsiyasal yapýyý Stalinizm adý altýnda geniþ bir tarihsel döneme mal
etmekte ve buna baðlý olarak hatalarýn düzeltilmesinden söz etmektedir. Bu düzeltme faaliyeti, hiçbir Marksist-Leninist kavrayýþa
dayanmamaktadýr. Onlarýn temel perspektifi, teorik hümanizm
mantýkiliði içinde mevcut sorunlarý genel-kitlesel istemler düzeyinde (ki bunlar partisiz kitledir) geçiþtirme perspektifidir ve dolayýsýyla pragmatizmden öteye geçememektedir.
Lenin, daha 1902 yýlýnda Rusya Sosyal-Demokrasisinin Tarým Programý yazýsýnda, tarihsel hatalar karþýsýndaki Marksist
tutumu, oldukça açýk biçimde ortaya koymuþ bulunuyordu:
Ýki tür tarihsel haksýzlýk vardýr. Bazýlarý tarihin temel
akýþýndan uzaktýrlar, bu akýþý durdurmazlar ya da onun
gidiþini engellemezler ve proletaryanýn sýnýf mücadelesinin yaygýnlaþmasýna ve daha derin kökler atmasýna engel olmazlar. Bu cinsten tarihsel haksýzlýklarý düzeltmeye
çalýþmak elbette akýllýca birþey olmaz.47
Ancak yine Lenin, ayný yazýsýnda sýnýf perspektifi konusunda özel uyarýlarda da bulunmaktadýr:
Küçük-üreticilerin belli bir kesiminin belli çýkarlarýný yerine getirecek istemlerden birisinden yana olduðunuzu açýkça ilan etmiþseniz; bunun doðal sonucu olarak, öz görüþ açýnýzý terketmeli ve o kesimin görüþ açýsýný benimsemelisiniz! Böyle bir doðal sonuç yoktur; ancak kuyrukçular, yani bir sýnýfýn geniþ ölçüde düþünülmüþ çýkarlarýna uyan bir program yapmak ile o sýnýfa
boyun eðmeyi birbirine karýþtýranlar, böyle uslamlama
yapabilirler.48
Revizyonizmin revizyoncularý, bir yandan tarihsel haksýzlý47
48
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klarý düzeltme adý altýnda, geçmiþten bugüne kadar yapýlmýþ bir
dizi uygulamanýn getirdiði iliþkileri ve yapýlarý yýkmaya yönelmiþtir.
Ancak bu yýkma eylemi, doðrudan deðil, dolaylý olarak; araçsýz
deðil, araçlý olarak gerçekleþtirilmektedir. Yani mevcut iliþkiler ve
yapýlarýn belli unsurlarý devreden çýkartýlarak, bunlarýn kendi kendine baþkalaþmalarý saðlanmaktadýr. Örneðin, COMECON iliþkileri,
günümüzde her ülkenin geliþim yolunun farklýlýðý temelinde, kendi ülkesel sorunlarýný kendilerinin çözmeleri, tek baþýna çözme
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu revizyon, kendine belli oranda yeterli ekonomiler üzerinde belirli süre olumsuz etkide bulunmasa bile,
kýsmi uzmanlaþmaya yöneltilmiþ ve belli alanlarda büyük üretim
fazlasýna sahip ülkeleri zor durumda býrakacaktýr. Bunun sonucu
ise, bu ülkeler için, sistem dýþý, yani emperyalist ülkelerle kredi ve
ticari iliþkileri geliþtirme zorunluluðudur.
Görüldüðü gibi, revizyonizmin revizyonu, özde hiçbirþeyi eleþtirmemekte ve deðiþtirmemektedir. Yaptýðý tüm iþ, tahrifatlar ve
saptýrmalarla, eski revizyonist tezleri bir kez daha, ama daha güçlü
olarak vurgulamaktan ibarettir. Tabi hiçbir biçimsel deðiþiklikler
olmadýðýný söylemekte olanaklý deðildir. Kruþçev döneminde SSCBABD iliþkileri temelinde inþa edilmeye çalýþýlan stratejiler, bugün
emperyalist ülkelerin üç merkezi düzeyinde, yani global olarak
ele alýnmaktadýr. Askeri iliþkilerde Amerikan emperyalizmi, demokratik-toplumsal iliþkilerde AT ve teknolojik alanda Japonya (ve ABD),
revizyonizmin çok yönlü iþbirliðinin merkezleri durumundadýr.
Ve revizyonizmin revizyonunun yeni tek politikasý da budur.
Onlar, karþýlýklý baðýmlýlýk kavramýnýn, ancak ayný üretim
iliþkileri içinde bulunan, ama üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetine sahip ülkeler arasýnda geçerli ve var olabilen bir iliþkiyi ifade
ettiðini ve edebileceðini reddetmektedirler. Ve ayný þekilde tek
bir dünya ekonomisinin, ancak sosyalizmin dünya çapýnda zaferiyle olanaklý olduðunu kabul etmemektedirler. Bu konulardaki
komünist perspektifler, sadece emperyalizmle yapýlacak çok yönlü iþbirliðinin gerçekleþebilirliðini kanýtlamak için kullanýlmaktadýr. (Avrupa Evi önerisi gibi.) Onlar, emperyalistlere önerdikleri
bu yolu, mevcut ve muzaffer olacak devrimci iktidarlara önerebilecek durumda deðillerdir. Bu ise, enternasyonalizmden koparak,
kozmopolitizme kaymak ve bu anlayýþýn sýnýflarýna boyun eðmek
demektir.
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Bugün dünyanýn pek çok ülkesinde proletarya,
deðiþik yollar izleyerek iktidarý ele geçirmiþ bulunmaktadýr. Genel olarak sosyalist ülkeler olarak adlandýrýlan bu ülkelerde birbirinden farklý uygulamalar ve farklý geliþme düzeyleri ortaya çýkmýþtýr. Bu
farklýlýk, giderek her proletarya iktidarlarýnýn kendine özgü bir yol izlemesi gerektiði düþüncesinin ortaya çýkmasýna yol açmaktadýr.
Sosyalist toplumun inþasýnýn yarým yüzyýlý aþkýn
süredeki deneyimi göstermiþtir ki, proletarya iktidarý
ele geçirdiði her yerde, varolan diðer proleter iktidarlarýyla sýký bir ortaklýða (elbirliðine) girmek ve
geniþ bir perspektifle ortak ve birleþik planlamalara
yönelmek zorundadýr. Aksi halde sosyalist inþa sürecinde bir dizi fiili farklýlýklar ortaya çýkacaktýr ve çýkmýþtýr da.
Bu ortak ve birleþik faaliyetin ilk alaný ulusal sýnýrlarýn ve ulusal ölçütlerin aþýlmasý olmalýdýr. Bugün proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelerin karþý
karþýya bulunduklarý en önemli sorun budur.
Üretimin alabildiðine toplumsallaþtýðý ve üretim
araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin bir zorunluluk olduðunun kapitalistler açýsýndan bile görüldüðü bir
dünyada, proletarya iktidarlarýnýn ayrýksý tutumlarý
dünya çapýnda sosyalizmin zaferi için en önemli engel durumundadýr. Emperyalistler arasý entegrasyonun ürünü olan ve temelinde artý-deðer sömürüsü
yatan uluslararasý emperyalist kuruluþlarýn örgütlenme düzeyinden çok daha geri konumdaki sosyalist
giriþimler terk edilmelidir. Varþova Paktý ve COMECONun mevcut yapýsý, sosyalizmin engeli durumuna
gelmektedir. Ve son tahlilde NATO ve AETnin basit
birer taklidi görünümündedir.
Bugünden yarýna ülke düzeyinde iktidarý ele geçiren ya da geçirecek olan proletaryanýn görevlerinden birisi de, bu duraðan iliþkileri aþmak yönünde
faaliyet göstermektir. Devrimin eþitsiz geliþimi ile devrim öncesinde ülkelerin eþitsizlikleri, sosyalist ülke-
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ler arasýndaki iliþkilerde aðýr bir yük ve engel durumuna gelmemesi için, ülke düzeyinde yapýlmasý gerekenlerin hýzla yerine getirilmesi yanýnda, sosyalist
ülkeler arasýnda, coðrafi engelleri de gözeterek, belli
bir bütünsel ve birleþik faaliyet yaratýlmalýdýr. Ulusal
düzeydeki geliþmelerin uzun süreli belirleyiciliði terk
edilmelidir. Bu faaliyetler, hiçbir biçimde, belli ülkelerin/uluslarýn, belli birkaç konuda uzmanlaþmalarýyla
karýþtýrýlmamalýdýr. Bu amaçla sosyalist ülke insanlarýnda güçlü bir enternasyonalist bilinç saðlanmalý ve
bu bilinçle proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelerde
ulusal dar görüþlülükler ortadan kaldýrýlmalýdýr.49
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYALÝZMÝN ÝNÞASINDA
REVÝZYONÝZMÝN SÝYASAL PERESTROYKASI

Bir bütün olarak tek ülkede sosyalizmin kurulmasý ya da
Stalinin deyiþiyle, tek ülkede, üstelik kapitalist bakýmýndan az
geliþmiþ bir ülkede, sosyalizmin zaferi, sosyalist ekonomi biçimlerinin geliþmesini ve proletaryanýn kültürel büyümesini saðlayacaktýr. Burada ilk temel halka, iktidarýn proletarya tarafýndan ele
geçirilmesidir. Bu ele geçirme, eski dönemlerin iktidarýn fethi
olayýndan farklýdýr. Bu ele geçirme, kapitalist devlet aygýtýnýn parçalanmasý ve onun yerine, herþeyden önce sömürücüleri baský
altýnda tutan ve burjuvaziyi demokrasiden dýþlayan proletarya iktidarýnýn kurulmasý demektir. Ýþte bu iktidarýn kurulmasý sorunu,
sosyalizmin inþasýnýn ilk ve temel halkasýný oluþturmaktadýr.
Proletarya diktatörlüðü, her zaman tanýmlandýðý gibi, çoðunluk için demokrasi, azýnlýk için (iktidara karþý) bir diktatörlüktür.
Daha tam deyiþle, proletarya ve müttefikleri için gerçek ve kalýcý
bir demokratik iþleyiþe sahip olan proletarya diktatörlüðü, burjuvaziye karþý bir þiddet uygulamasýdýr ve onlarýn baský altýna alýnmasý
durumudur.
Diktatörlük anlamlý bir sözcüktür. Ve böyle sözler
geliþigüzel kullanýlmamalýdýr. Diktatörlük tunçtan bir iktidardýr, devrimci bir yiðitlik iktidarýdýr ve sömürücüleri
ve kargaþalýk çýkaranlarý yenmek söz konusu olduðunda
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iþi çabuk bitiren ve acýmasýz bir iktidardýr.50 (abç)
Böyle bir iktidarýn kaçýnýlmaz olarak inþasý ve pekiþtirilmesi,
iç ve dýþ koþullardaki geliþmelerin düzeyine baðlý olarak, çeþitli ara
evrelerden geçecektir. Ama her zaman Marksist-Leninist teoride
ifadesini bulmuþ olan hedeflere yönelmek durumundadýr.
Proletarya diktatörlüðü, yalýn bir biçimde üst-yapýnýn bir kýsmýnýn dönüþtürülmesi olmadýðý gibi, bütün olarak üst-yapýnýn dönüþümü de deðildir. Siyasal üst-yapýnýn, ekonomik ve sosyal yaþam
ile olan araçsýz iliþkileri yanýnda, diðer üst yapý unsurlarý üzerindeki
etkileri de gözönüne alýnmak durumundadýr. Genel olarak devletin, militarizm ve bürokrasiyle, bir bütün olarak egemen sýnýf/sýnýflarýn baský aygýtýdýr. Proletarya iktidarý ele geçirdikten sonra, ilk
olarak militarizm ve bürokrasi konusunda belli bir çözüme ulaþýlmasý þarttýr. Ancak bunu, emperyalist kuþatma altýnda bulunulan
bir dönemde, yani böyle bir iliþkiler içinde yapýlmasý zorunlu olanlar olarak tanýmlanmasý zorunludur. Ve gene ancak bu dönemin
kendisine baðlý olarak sosyalist demokrasinin çeþitli biçimleri ortaya çýkartýlmakta ve iþletilmektedir.
Genel olarak söylenen bu belirlemeler üzerinde, hemen hemen pek az ayrýlýk ortaya çýkmaktadýr. Sorun her zaman bunlarýn
pratik uygulamasý düzeyinde ortaya çýkmaktadýr. Leninin sýk sýk
belirttiði gibi, düþük bir kültür düzeyi ve uzlaþma geleneðinin
bulunmamasý çoðu durumda proletarya iktidarýnýn her yönden
geliþtirilmiþ ve gerektiðinde geliþtirilmeye hazýr bir sosyalist demokrasiyi inþa edilebilinmesini oldukça güçleþtirmektedir. Bu güçlük,
kaçýnýlmaz olarak, proletarya diktatörlüðünün her yönden iþletilmesinde belirli bir zamanlama sorunu ortaya çýkarmaktadýr. Öyle ki,
böyle bir zamanlama, tarihsel geliþim içinde, yeni proletarya iktidarlarýnýn ortaya çýkmasýna paralel olarak meydana gelecek somuttarihsel olgulara da baðlýdýr. Ancak bu koþullama, sadece emperyalizme baðlý, yani onun sosyalizme karþý saldýrganlýðýnýn evrimine
baðlý deðildir. Bu, bütünün bir parçasýdýr sadece.
Revizyonizmin bugün geldiði aþamada zamanlama konusunda olumlu bir belirlemenin yapýldýðý gözlenmektedir. SBKP
nin yeni revizyonistlerine göre, bugün, sosyalist devlet aygýtýnýn
demokratik iþleyiþinin her yönden ortaya çýkartýlabilinmesi için
50
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koþullar olgunlaþmýþtýr. Emperyalizmin saldýrgan özelliði, büyük ölçüde sýnýrlandýrýlabilir durumda olduðu ve emperyalizmin sadece
kendi iç geliþmeleriyle barýþý bozamayacaðý tespiti yapan SBKP
revizyonistleri, buradan hareketle, zamanlama konusundaki tespitlerinin belirlediði ortamýn doðduðunu ileri sürmektedir.
Revizyonizmin revizyonunda en önemli unsur haline gelmiþ
olan dünya barýþýnýn, proletarya iktidarlarýnýn iç geliþiminde belirleyici konumda bulunmasýnýn nedeni de budur.
Revizyonizmin genel olarak bir savaþ tehlikesinin kaynaklarý nelerdir sorusuna verdiði yanýt ikilidir. SBKP revizyonistlerine
göre savaþ tehlikesinin baþlýca kaynaðý emperyalizmin doðasýyla
ilintilidir. Dýþ faktörlerin sosyal sistemin doðasýný deðiþtiremeyeceði
revizyonistlerce de kabul edilen bir gerçektir. Ama onlar bu gerçeði, dünyanýn bugün eriþilen geliþme aþamasýnda karþýlýklý baðýmlýlýk ve bütünleþme düzeyinde, emperyalizmin doðasýný etkilemek
ve onun en tehlikeli boyutlarýný engellemek mümkündür açýsýndan ele almaktadýrlar.51 Ancak buna raðmen, bunu mümkün kýlacak ikili iliþkilerin, çeþitli nesnel olgularca ortadan kaldýrýlabilineceðini de reddetmemektedirler. Bu noktada iki nesnel olgu revizyonizmi ilgilendirmektedir.*
Kapitalizm militarizmden kurtulabilir ve ekonomik
ortamda sonsuz iþ görebilir ve geliþebilir mi? Ekonomiyi
sivil üretime doðru deðiþtirmek için, batýyý dönüþtürme
programlarý hazýrlamaya ve karþýlaþtýrmaya çaðýrmak, bizim hesabýmýza çýlgýnca bir aldanma deðil mi?52
Kapitalist sistem, þu anda yaþamýný sürdürmesi için
gerekli etkenlerden biri olan yeni-sömürgecilik olmadan
yapabilir mi?53
Baþka sözcüklerle anlatýlacak olursa, sorun, kapitalizmin kendisini nükleer silahlardan arýnmýþ; bir dünyanýn koþullarýna yeni ve adil bir ekonomik düzenin koþullarýna, iki dünya sisteminin entelektüel ve ahlâki deðerlerini dürüstçe karþýlaþtýrýlacaðý koþullara uyup uyduramayacaðýmýzdýr. Bunlar yararsýz sorular deðildir. Tarihin
51
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önümüzdeki on yýllarýnda nasýl bir geliþme göstereceði,
bu sorularýn yanýtlanýþ biçimine baðlý olacaktýr ... Biz iþte
böyle davranýyoruz. Dýþ politika faaliyetlerimiz konusunda yeni bir düþünce biçimi geliþtirerek, onu uyarlayýp
düzenleyerek ve içeriðine gerçek siyasal deneyleri katarak.54
Görüldüðü gibi, revizyonizm kapitalizm ile emperyalizmi,
emperyalizm ile yeni-sömürgeciliði birbirine karýþtýrarak, MarksistLeninist devlet, devrim ve emperyalizm konusundaki tezlerini ve
belirlemelerini dýþlamaktadýr.
Kapitalizm militarizmsiz olup olamayacaðý sorusu, militarizmin devletin iki ana unsurundan birisi olduðu baðlamda, devletsiz olup olamayacaðý sorunudur. Egemen sýnýf olarak örgütlenmemiþ bir burjuvazinin kapitalist özel mülkiyeti ne kadar sürdürüp
sürdürmeyeceði hiç tartýþma götürmez olarak yanýtlanabilecek sorulardandýr. Böyle bir þey kesin olarak kapitalizmin ortadan kalkmasýdýr. Ama devlet aygýtýnýn en temel unsuru olarak militarizmsiz,
bu baðlamda devletsiz bir burjuvazinin bulunduðu koþullarda kapitalizmin varlýðýný sürdürebileceðini ileri sürmek, kapitalizmin
evrensel bir üretim tarzýný ileri sürmekle özdeþtir. Tekelci kapitalizm koþullarýnda, yani emperyalist aþamada, kapitalizmin militarizmsiz varlýðýný sürdürebileceði ise, tam olarak saçmadýr.
Yeni-sömürgecilik ise, emperyalizmin yeni sömürü yöntemini
tanýmlayan ve bu baðlamda ortaya çýkan sistemli sömürünün adýdýr. Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerine baþvurmadan
var olup olamayacaðý sorusu tarihsel olarak yanýtlanmýþtýr. II. yeniden paylaþým savaþý öncesinde emperyalizmin eski-sömürgecilik
yöntemlerini kullandýðý açýk olgudur. Bu nedenle yeni-sömürgecilik olmadan da yapabilir, ama bu tarihi geri çevirmekten, yeni-sömürgeciliðe karþý eski-sömürgeciliði savunmaktan baþka bir þey
deðildir.
Revizyonizm, kavramsal düzeyde gerçekleþtirdiði tahrifat yanýnda, kendi tezlerini bazý somut olgulara da dayandýrmaktadýr.
(Bir bakýma kavramsal tahrifatýný da bu baðlamda yapabilmektedir) Bu somut olgu, emperyalizmin ekonomisini askerileþtirmesidir.
Onlar, bunun II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra ortaya çýkmasý54
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na bakarak geçici bir özellik olarak ele almaktadýrlar. Þüphesiz,
tarihin tüm zamanlarýnda böyle bir olgu mevcut olmadýðý gibi, kapitalizmin tarihinin tüm zamanlarýnda da böyle bir olgu yoktur. Bu
baðlamda geçici bir olgudur, yeni bir olgudur. Ama bu baþka bir
þeydir, revizyonizmin anladýðý geçicilik baþka þeydir.
Bilindiði gibi, emperyalizm, III. bunalým döneminde, I. ve II.
bunalým dönemlerine göre, üç temel alanda deðiþikliðe uðramýþtýr.
Birinci olarak, emperyalistler arasý iliþki ve çeliþkinin durumunda
deðiþiklik ortaya çýkmýþtýr. Sürekli pazar yitiren emperyalizm, bu
dönemde zorunlu olarak entegrasyona gitmiþtir. Kendi aralarýndaki
uzlaþmaz çeliþkinin askeri plana yansýma olanaðýnýn olmamasý olarak nitelenir. Ýkinci olarak, emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi deðiþmiþtir; eski-sömürgecilik yerini yeni-sömürgeciliðe býrakmýþtýr. Yeni-sömürgecilik emperyalizmin içte ekonomisinin askerileþtirilmesiyle baðlantýlýdýr. Üçüncü olarak, emperyalizm ile alternatif ve potansiyel güçler arasýndaki iliþki ve çeliþkide deðiþiklik ortaya çýkmýþtýr. Emperyalizm bu dönemde pazarlarýnýn 1/3ünü yitirmiþtir ve potansiyel güçler olarak halk kurtuluþ savaþlarý emperyalizmi gerileten esas faktör durumundadýr.
Ýþte revizyonizm, bu biçim deðiþikliklerinin ortaya çýkardýðý
olgulardan bazýlarýný ele almakta ve bunlarýn daha önceki bunalým
dönemlerinde olmamasýndan (ya da belirleyici bir olgu olmamasýndan) hareketle, iradi olarak ortadan kaldýrýlabilecek olgular gözüyle bakmaktadýr. Bu nedenle, onlar, emperyalizmin ekonomisini
askerileþtirmesi ve yeni-sömürgecilik olgularýný, emperyalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn derinleþmesinin bir sonucu olarak ortaya
çýkan nesnel olgular olarak deðil, emperyalizm tarafýndan planlanmýþ ve tasarlanmýþ bir uygulama olarak ele almaktadýrlar. Bir bakýma, emperyalizmin III. bunalým döneminin özelliklerini, Kautskynin
ultra-emperyalizminin gerçekliði olarak ele almak eðilimindedirler.
Emperyalizmin bu dönemde ekonomisini askerileþtirmesi
yalýn bir istemsellik ya da burjuva ekonomistlerince icat edilmiþ
bir uygulama ya da yöntem deðildir. Bu olgu, kapitalizmin tarihsel
evriminin kaçýnýlmaz bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Serbest
rekabetçi kapitalizmden tekelci kapitalizme doðru evrilen süreç,
bu aþamada kendi alternatifinin nesnel koþullarýný ortaya çýkartmýþtýr. Proleter devrimlerin nesnel koþullarýnýn olgun olduðu bir
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evrede, kapitalizmin artan oranda zora ve þiddete baþvurmasý kaçýnýlmazdýr. Ayný þekilde emperyalistler arasý uzlaþmaz çeliþkilerin
askeri plana yansýma durumlarý, askeri üretimi olaðanüstü önemli
kýlmýþtýr. Son olarak da, emperyalizmin pazarlarýný korumak için,
dünya çapýnda faaliyet gösterebilecek bir askeri güce gereksinmesi vardýr. Aksi halde emperyalizm kendi pazarlarýný koruyamayacaktýr. Bu da emperyalizmin sonudur.
Emperyalizmin ekonomisini askerileþtirmesi (revizyonizmin
dilinde militarizm), Amerikan emperyalizminin 1929 ekonomik
buhranýndan itibaren, temel sektörlerde devlet müdahalesinin artan bir sonucu olarak tarihsel bir geçmiþe sahiptir. Tekelci kapitalizmin, tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesi sonucu, devletin
ekonomiye müdahalesi açýk bir olgu olmuþtur. Bu olgu, bu üretim
tarzýnýn kendi içinde taþýdýðý çeliþkilerin bir ürünüdür. Bir baþka
deyiþle, bu üretim tarzýnýn artýk tarihsel evrimde aþýlmasý gereken
ve aþýlmak durumunda bulunan bir üretim tarzý haline gelmesi söz
konusudur.
Tröstlerde, serbest rekabet tekel durumuna dönüþür,
kapitalist toplumun plansýz üretimi, yaklaþan sosyalist
toplumun planlý üretimi karþýsýnda, teslim bayraðýný çeker. Ýlk anda, kuþkusuz, kapitalist yararýna. Ama burada,
sömürü öyle elle tutulur bir duruma gelir ki, yýkýlmasý
gerekir ... Ne olursa olsun, tröstlerle ya da tröstlersiz,
sonunda kapitalist toplumun resmi temsilcisinin, devletin, üretimin yönetimini eline almasý gerekir.55 (abç)
Ýþte, devletin ekonomiye artan müdahalesinin bir sonucu
olarak emperyalist ekonomi askerileþtirilmiþtir. Bu nedenle nesnel
bir geliþme durumundadýr. Ve anlamý, kapitalizmden sosyalizme
geçiþin nesnel koþullarýnýn bu ülkelerde tam anlamýyla olgunlaþmýþ
olduðudur. (Her yönden geliþen bir merkezileþme olgusu).
Askerileþmiþ bir ekonominin varlýðý emperyalizm açýsýndan
çeþitli sonuçlar doðurmaktadýr. Bu sonuçlarýn en önemlisi, ekonomik buhranýn þiddetinin azaltýlabilinmesidir. Üretim mallarý üretimine iliþkin olan bu durum, tüketim mallarý üretiminde meydana
gelen aþýrý-üretim buhranýnýn, sürekli bir devlet talebi sayesinde
üretim mallarý üreten sektöre yansýmasýnýn zamana yayýlarak
55
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gerçekleþtirilmesi sonucunu getirmektedir. Böylece sistemin bütününde sürekli ve genel bunalýmýn derinleþmesine neden olabilecek ve bu baðlamda sistemden daha fazla kopuþlarý ortaya
çýkarabilecek nesnel koþullarýn geliþmesinin önü kýsmen kesilebilinmektedir.
Ýkinci olarak, bu olgu, sürekli pazar yitiren emperyalizmin
karþýlaþtýðý pazar sorununun kýsmen halledilmesini olanaklý
kýlmýþtýr. (Buna uzay çalýþmalarýnýn da eklenmesi gerekmektedir)
Üçüncü olarak, halk kurtuluþ savaþlarýna karþý yerli
oligarþilerin daha da güçlendirilmesi ve askeri etkinliklerinin arttýrýlmasý için gerekli teknik-askeri olanaklar ortaya çýkmaktadýr.
Dördüncü olarak, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanabilinmesi için gerekli sermaye unsurlarýnýn ihracýna olanak tanýmaktadýr.
Görüldüðü gibi, ekonominin askerileþtirilmesi, yalýn bir
biçimde emperyalizmin saldýrganlýðýnýn öznel olarak arttýrýlmasýnýn bir ürünü deðildir. Emperyalist aþamada üretici güçlerin geliþiminin engellenmesi sermayenin geliþimine, dolayýsýyla pazara baðlý
olarak ortaya çýkmaktadýr. Emperyalist ekonomi, her dönemde askeri araçlar üretimine yönelik sanayiye sahip olmuþtur ve bunlarý
artýrma yönünde eðilim göstermiþtir. Ancak III. bunalým döneminde bu eðilim, kendisini, daralan pazarlar düzeyinde, yeni pazarlarýn sistemin içinde gerçekleþtirilmesi açýsýndan ortaya çýkarmak
durumundadýr.
... iç pazar emekçilerin ferdi tüketimini artýrmakla
mümkündür. Ancak çalýþan nüfusun gerçek gelirlerinde
esaslý yükselmelerle iç pazar geniþleyebilir. Fakat bu kapitalizmin tabiatýna aykýrýdýr. Artan kârlar peþinde koþmak
tekellerin öz tabiatýdýr. Sermayenin yoðunlaþýp temerküzü, kapitalist toplumda iþçi ve emekçi sýnýflarýn gerçek
gelirlerinin azalmasý sonucunu doðurmaktadýr. 1952den
itibaren Amerikan proletaryasýnýn gerçek geliri sürekli
olarak düþmüþtür.
Ýç pazarýn daralmasý karþýsýnda, talep yetersizliðine
Yankeelerin bulduðu formül ekonominin daha fazla askerleþtirilmesi formülüdür. (Bu formülün de kapitalizmi
kurtaramayacaðýný hayat bugün ortaya koymuþtur.56
Bunlarýn anlamý ise, askerileþtirilmiþ emperyalist ekonomi-
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nin, kendi geliþim ritmini saðlayan pazarlara sahip olmadýkça, bunlarý normal üretime, yani sivil üretime dönüþtürmesinin olanaksýz olduðudur ve gerekli pazarlar ortaya çýktýðýnda da tümüyle
ortadan kalkmasýnýn olanaklý olmadýðýdýr.
Revizyonizm, emperyalist ekonominin sivilleþtirilebilineceði
tezini ileri sürmekle, emperyalizmin pazar sorununa gerçekçi
bir çözüm üretmeyi de önsel olarak kabul etmiþ olmaktadýr. Bu
nedenledir ki, Gorbaçov, Batýyý askerileþtirilmiþ ekonomileri sivil üretime dönüþtürme programlarý hazýrlamaya çaðýrýrken, kendilerinin de ayný konuda hazýrladýklarý programlarý karþýlaþtýrmaya
çaðýrmaktadýr. Bir baþka deyiþle, SBKP revizyonizmi, emperyalist
ülkelerle belirlenmiþ ve anlaþmaya varýlmýþ bir temel üzerinde,
global ölçekte pazar sorununu çözümleme teklifinde bulunmaktadýr. Emperyalizmin 1917 Ekiminden beri sürekli yitirdiði pazarlarýn sistemli ve düzenli olarak emperyalizme açýlmasý önerisi
yeniden canlandýrýlmýþ olmaktadýr.
Revizyonizm yeni-sömürgeciliði de üçüncü dünya ile adaletsiz iliþkiler olarak deðerlendirmektedir. Gorbaçovun þu sözleri
bunu çok açýk biçimde sergilemektedir:
Geliþmekte olan ülkeler, bütün emperyalist devletler tarafýndan sömürülmektedir; ama Amerikan emperyalizmi bunu kuþkusuz en ahlâksýzca biçimde yapmaktadýr. Dengesiz bir mübadele, eþitsiz ticaret, faiz oranlarý
çevresinde döndürülen dolaplar, keyfilik ve çok uluslu
þirketlerin pompalanmasý, tek ve ayný amaçla sürüp gitmektedir. Bunlar, bazýlarýnýn yoksulluðunu ve sefaletini
daha derinleþtirmekte, bazýlarýnýn ise servetine servet katmakta ve kapitalist dünya ekonomisindeki kutuplaþmayý
güçlendirmektedir.57 (abç)
Emperyalist sömürünün yeni-sömürgecilik biçiminin bu
ahlâkî yorumu, kaçýnýlmaz olarak Asya, Afrika ve Latin-Amerikadaki birçok çatýþmanýn gerçek nedenleri, baþka yerlerden deðil,
buradan kaynaklanmaktadýr58 tespitine ulaþmak zorundadýr. Revizyonizm, bugün olduðu gibi, dün de, halklarýn emperyalist sömür56
57
58

104

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
Gorbaçov, SBKP-MKnýn 27. Kongre Raporu
Gorbaçov, SBKP-MKnýn 27. Kongre Raporu

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

üden kurtulmak için tek yollarýnýn silahlý kurtuluþ savaþýndan geçtiðini ve bu savaþýn zaferiyle emperyalist sömürüden kurtulabilineceðini bilmektedir. Ama ona göre, bu mücadeleler, yerel savaþlardýr, dolayýsýyla dünya barýþýný tehlikeye sokmaktadýr. Çünkü
ekonomisini askerileþtirmiþ emperyalizm, bu kurtuluþ savaþlarýnýn
zaferini engellemek için elindeki her türlü silahý kullanmaya ve
savaþý geniþletmeye hazýrdýr!
Revizyonizmin üzerinden atladýðý, halk kurtuluþ savaþlarýnýn
yerel bir savaþ olmadýðý ve nedeninin de emperyalizmin ahlâksýzca sömürüsü deðil, bizatihi emperyalist sömürünün kendisi olduðu gerçeðidir. Emperyalizmle kalýcý ve sürekli bir barýþ yapýlmasýný 1956 dan itibaren sürekli engelleyen olgunun halk kurtuluþ
savaþlarý olduðunu gören revizyonizm, bu engeli ahlâkî düzeyde
ele alýp, ahlâksýz sömürünün ahlâklý hale getirilmesiyle halledileceðini ummaktadýr. Böylece Amerikan emperyalizmi ahlâksýz
sömürüsünü biraz ahlâklý hale getirmeyi kabul ederse, SBKPde
bu sömürüyü karþýlýklý baðýmlýlýk esprisi içinde, ideolojik olarak
haklý ve mazur gösterebileceðini taahhüt etmektedir!
Revizyonizm, kýsa vadeli çýkarlar açýsýndan gerekli olan olanaklara ulaþabilmek için, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn nesnel niteliðini ve yeni-sömürgeciliðin emperyalizmin pazarlarýný yitirmesinin bir ürünü olduðunu unutturmak istemektedir. Çeþitli
nedenlerle ortaya çýkmýþ hatalarýn ürünü olabilecek olan sosyalist
ülkeler arasýndaki eþitsizliðin ürünü bir tek yanlý deðer transferini, emperyalist sömürüyle ortaya çýkan çeþitsizlikle ve kâr
transferiyle ayný düzeyde ele almak revizyonizmin en temel yanýlgýlarýndan birisini teþkil etmektedir. Týpký sosyalist ülkeler arasýnda
birleþik ve bütünsel bir ekonomik ve sosyal yapýnýn oluþturulmasý
için gerekli perspektifi, emperyalist ülkelerle birlikte global ölçekte yaratýlacak bir yapý için kullanýlmasýnda ortaya çýkan yanýlgý
gibi.
Savaþ sonrasý dönem, dünya ekonomisi ve siyasetindeki temel eðilimleri belirlemede kullanýlan çeliþmelerin derin bir deðiþimine tanýk olmuþtur. Ben, hepsinin
ötesinde, savaþlara kapitalist ülkelerin kendi aralarýndaki dünya savaþlarýna kaçýnýlmaz olarak yol açan eðilimden söz ediyorum. Bugün durum farklýdýr. Kapitalizmi
kendi iç çeliþmelerini aþýrý noktalara götürmekten alý-
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koyan sadece geçmiþ savaþýn dersleri deðil, ayný zamanda, artýk bir dünya sistemi olan sosyalizmin karþýsýnda
kendi gücünü yok etme korkusudur. Bu çeliþmeler rakiplere karþý teknolojik yarýþ içinde geliþmeye baþladý ve
yeni-sömürgeciliðin yardýmýyla hafifletildi. Dünyanýn bir
tür modern, barýþçýl yeniden paylaþýmý baþladý.59 (abç)
Bu baðlamda revizyonizm, neden emperyalist ülkeler ile
sosyalist ülkeler arasýndaki bir savaþ tehlikesini, ayný tür modern
yollarla kaldýrýlmasýn diye emperyalistlere sormaktadýr. Ama onlar,
sorunun emperyalizmin bir sistem olarak ortadan kaldýrýlmasý olduðunu unutmak istemektedirler.
Tüm bunlarý revizyonizm, emperyalist kuþatma altýnda sosyalizmin inþasýnýn getirdiði sorunlarý çözmek amacýyla yapmaktadýr. Sosyalist ekonominin çeþitli düzeylerdeki sorunlarýnda insan
unsurunun, proletaryanýn etkin ve yaratýcý faaliyetini zorunlu kýldýðýný kabul eden revizyonizm, bu unsuru kullanamamaktan
þikayetçidir. Onlara göre bunun temel nedeni, emperyalist kuþatma
nedeniyle sosyalizmin inþasýna ilgisiz ve edilgen kalan insan
unsurunun sosyalist demokrasi (revizyonist anlamda) içinde bulunmamasýdýr. Emperyalist kuþatma, devlet aygýtýnýn güçlendirilmesini ve merkezileþtirilmesini zorunlu kýlarak revizyonizmin
istediði baðlamda bir insan unsurunu kullanmasýný engellemiþtir.
Daha ileride göreceðimiz gibi, tüm sorunlarýn çözümlenmesinde
temel ve çözücü unsur proletaryanýn komünist bilinci ve buna
baðlý eylemidir. Revizyonistler için bu temel ve çözücü unsur, yalýn bir insan unsurudur ve dolayýsýyla bu unsurun proletarya diktatörlüðü olmadýðý koþullarda, demokrasi içinde ülke ekonomisinin sorunlarýnýn çözümünde etkin ve yaratýcý olarak kullanabileceklerini düþünmektedirler.
Daha önce kýsaca deðindiðimiz gibi, bugün proletarya iktidarlarýnda ortaya çýkan sorunlarýn çözümünde insan faktörü kullanýlamamaktadýr. SBKPnin revizyonist teorisyenlerine göre bunun
nedeni ikilidir: Aþýrý merkezileþtirilmiþ proletarya diktatörlüðü ve
demokrasi yokluðu. Ama bu teorisyenlere göre, her iki neden tek
bir olguyu ortaya çýkarmýþtýr: Yabancýlaþma. Þüphesiz bu kavram Marksizme yabancý deðildir. Marks çeþitli yazýlarýnda, özel mül59
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kiyet koþullarýnda ve kapitalizmde yabancýlaþmadan söz etmiþtir.
Bu baðlamda, bu kavram özel mülkiyete dayalý bir toplum olarak
kapitalizmle ilgili olarak kullanýlabilinmektedir. Ama SBKP revizyonistleri bu kavramý sosyalist bir ülkedeki insan unsuru açýsýndan
da kullanmakta hiçbir sakýnca görmemektedirler ve dolayýsýyla da
kendi ülkelerinde olduðunu varsaydýklarý bu olguyu kapitalistlerin bulduðu çözümlerle çözmeye çabalamaktadýrlar. Öyle ki, kapitalistlerin yabancýlaþma olgusunu aþabileceklerini ve hatta
aþtýklarýný bile söyleyebilecek durumdadýrlar:
... büyük sermaye, bazen kendi ayrýcalýklarýnýn bir
kýsmýndan bile vazgeçerek, üretimin yönetimine ve kâra
katýlýmý öngören çeþitli sistemler yardýmýyla, ücretli emeðe özgü olan yabancýlaþma olgusunun üstesinden gelmeye yöneliyorlar.60
Revizyonizmin revizyonistlerine göre, kapitalistlerin yaptýklarýný kendileri de yapabilirler ama kendi önlerinde emperyalizmin
yarattýðý engeller vardýr. Eðer emperyalizmin bu engelleri kaldýrýlabilinirse, kendileri de kendi ayrýcalýklarýnýn bir kýsmýndan vazgeçebileceklerdir! Örneðin Komünist Partinin anayasal güvenceye
sahip öncülüðünden ya da proletarya diktatörlüðünden. Tabi bunun için emperyalizmle anlaþmak, uzlaþmak ve onu evcilleþtirmek gerekmektedir! Oysa ayný olgudan Marksist-Leninistler, emperyalist sistemin tümüyle ve tam olarak yýkýlmasý gerektiði sonucunu çýkarmaktadýrlar. Bu da devrimci çizgi ile revizyonist çizgi
arasýndaki temel farký açýk biçimde ortaya çýkarmaktadýr.
Bugün olduðu kadar dün de, proletarya iktidarýnda sosyalizmin inþasýnýn, proletaryanýn etkin ve yaratýcý katýlýmý olmaksýzýn
olanaksýz olduðu kesin bir olgudur. Bunun tersi bir olguyu ya da
teorik savý Marksizm-Leninizmin ürünlerinde bulmak olanaksýzdýr.
Hemen hemen tüm inþa sorunlarý, proletaryanýn devrimci niteliklerine, sýnýf özelliklerine baðlý olarak çözümlenebilir durumdadýr
ve ancak proletaryanýn faaliyeti ile çözümlenebilir. Bu gerçek, Leninist devrim anlayýþýnýn en açýk belirlemesidir. Yani egemen sýnýf
olarak örgütlenmiþ proletarya sosyalizmi inþa edebilir. Doðal olarak proletaryanýn iktidarýnýn yapýlanýþý ve onun gerçek anlamda bir
proletarya demokrasisi olma zorunluluðu, tarihsel olarak revizyo60
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nizmin SBKP içindeki egemenliðine kadar özel bir sorun haline
gelmemiþtir.
Teorik olarak ifade edersek, Leninist anlayýþ, proletaryanýn
ele geçirdiði iktidarýn yapýlanýþý düzeyinde, burjuva devlet aygýtýnýn
parçalanmasý, bürokrasinin daðýtýlmasý ve bürokratik iþlemlerin en
aza indirilmesi, özel paralý silahlý müfrezelerin oluþturduðu militarist aygýtýn laðvedilmesi temelinde, proleter devlet aygýtý kurulabilir.
Lenin 1920 yýlýnda bu konuda, yani proleter, sosyalist, sovyetik vb. þeklinde adlandýrmaya layýk bir devlet örgütünün kurulabilinmesi için kullanýlacak güçleri iki düzeyde ele almaktadýr: Proletarya, yani sosyalizm mücadelesine dalmýþ proletarya ve
bilgi, eðitim ve öðretim. Lenin, proletaryanýn böyle bir aygýtý kurabilmesi için yeterince eðitimi, yeterince bilgisi ve yeterince kültürü olmasý gerektiðini söyler. Ve o dönemde Sovyetler Birliðinde
bunlarýn gülünç derecede yetersiz olduðunu da saptar.61
Bunlardan çýkartýlacak sonuçlar ise açýktýr:
Bilgili, eðitimli ve kültür düzeyi yüksek bir proletaryanýn sosyalizm mücadelesine yoðun bir biçimde girerek, proleter, sosyalist, sovyetik vb. olarak adlandýrmaya layýk bir devlet aygýtýný kurabilir
ve kurmak durumundadýr. Dolayýsýyla sorun bunlarýn yaratýlmasýdýr.
Leninin açýk biçimde ortaya koyduðu gibi, proletaryanýn
devlet aygýtý oluþturmasý ve bunu geliþtirmesi, yalýn bir biçimde
emperyalist kuþatmayla ilintili deðildir. Bu aygýt burjuvazi var olduðu sürece varlýðýný sürdürecektir ve sosyalizmin inþasýnýn en temel
unsurudur. Bu aygýtýn kurulmasýnda, proletaryanýn yeri ve eðitilmiþ
olmasý, kaçýnýlmaz olarak, sosyalist eðitim sistemini önemli kýlmaktadýr. Bu nedenledir ki, sosyalist eðitim sistemi (ki bunun içine aile iliþkileri, toplumsal iliþkiler ve kültürel etkileþim de girmektedir) ile proletarya partisinin ideolojik-politik öncülüðü ana konular
haline gelmektedir.
Revizyonizm sorunun bu yanlarýný görmezlikten gelerek,
doðrudan emperyalizmle olan iliþkiyi öne çýkartmakta ve kalan
sorunlarý da yönetime katýlma sorunsalý içinde aþmayý savlamaktadýr. Böyle bir tutum, bir yandan dünya çapýnda emperya61
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lizm ile sosyalizm dýþýnda hiç bir gücün kalmadýðýný öngörmek
zorundayken; diðer yandan bilgili, eðitilmiþ ve kültür düzeyi yüksek bir proletaryanýn varlýðýný öngörür. Bu baðlamda SBKPnin çizgisinin de doðruluðu öngörülmektedir. Oysa bunlarda ya yoktur ya
da önemli eksiklikleri içermektedir. Revizyonizm, günümüzde proleter iktidarlarýnýn mevcut durumunu ve bu iktidar altýndaki iþçi
sýnýfýnýn niteliðini gerçekçi ve doðru bir biçimde tespit edememiþtir.
Bu olmadýðý içinde, temel özellikleri mevcut, ama bazý yeni özellikler kazanmaya gereksinme duyulan (teknolojik geliþmeyle ilgili)
bir iþçi sýnýfýndan söz edilmektedir.
Bu baðlamda, en eski ve en geliþmiþ proletarya iktidarýnýn
bulunduðu SSCBni kýsaca irdelemekte yarar vardýr.
Bugün revizyonistlerin bile kabul ettiði temel gerçeklerden
birisi de, SSCB proletaryasýnýn sosyalizmin inþasýna, dünya sorunlarýna ve toplumsal mülkiyete karþý ilgisiz oluþudur. Öyle ki, sosyalizmde toplumsal mülkiyetin egemen biçimi olan devlet mülkiyeti,
sahipsiz bir mülkiyet olarak, önemli ölçüde itibardan da düþmüþ
bulunuyor.62 Sovyet proletaryasý, bilimsel ve teknolojik geliþmelere
ve bunlarýn üretim sürecine uygulanmasýna karþý ilgisiz olduðu
gibi, uygulanma koþullarýna uyum saðlayacak durumda da bulunmamaktadýr. Enternasyonalist bilinç önemli ölçüde zaafa uðratýlmýþtýr, kendi ulusal sýnýrlarýnýn ötesindeki geliþmelerle ilgilenmemektedir...
Bu Marksýn, çeþitli iþlere yatkýn, üretimdeki herhangi
bir deðiþmeyi karþýlamaya hazýr ve yerine getirdiði çeþitli toplumsal görevleri, kendi doðal ve sonradan kazanýlmýþ yeteneklerine serbestçe uygulama alaný saðlayan birþey olarak benimseyen tam anlamýyla geliþmiþ birey63 olarak yeni insan,
sosyalist insan vb. þeklinde nitelenebilinecek bir proletaryanýn
oluþmadýðýný göstermektedir.
Bunun nedenleri çeþitlidir. Herþeyden önce SSCBde iþbölümünün artan geliþmesinin yarattýðý yabancýlaþma hesaba katýlmamasý gündemdedir. Bu kaçýnýlmaz olarak, geleneksel tarzda, yani
kapitalist tarzda bir uzmanlaþma yaratmýþtýr. Uzmanlaþma, iþbölümünün kapitalist evredeki ulaþmýþ olduðu düzeye göre ve bu62
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nun etkisiyle oluþturulmuþtur. Bilimsel ve teknolojik geliþmenin
yarattýðý uzmanlaþma olarak yorumlanan bu olgu, zaman içinde,
kapitalizmin sahip olduðu mekanizmalarýn proletarya iktidarlarýnda da yaratýlmasý istemi (iradesi), buralarda toplumsal üretimden
kopuk bir bilimsel ve teknolojik geliþme ve uzmanlar yaratmýþtýr.
En ileri teknolojik bilgi bulunmasýna raðmen, bunlar üretim sürecine uygulanamamýþtýr. Uygulanabilinenler de, büyük ölçüde emperyalist ülkelerdeki ticari iliþkilerde ortaya çýkan nesnelerin basit
bir yinelenmesinden baþka birþey deðildir. Böylece, bir yandan
bilimsel araþtýrmalar yalýn bir bilim adýna gerçekleþtiren saf bilim
adamlarý olarak yeni bir uzmanlar ortaya çýkarken; diðer yandan emperyalist pazara göre biçimlenen teknoloji uygulayýcýsý teknokratlar oluþmuþtur.
Bu geliþme, hemen hemen ayný düzeyde emperyalist ülkelerde de mevcuttur. Revizyonistler bu benzerliði esas alarak, sorunun global nitelikte bir sorun olduðunu, dolayýsýyla çözümünün
her iki sistem içinde bir ve ayný olduðunu ileri sürmek durumundadýrlar. Oysa kapitalist toplumda, saf bilimci olarak uzmanlar topluluðu, bilimsel araþtýrmalar için gerekli finansmaný tekelci-burjuvaziden temin etmek zorundadýrlar ve buna karþýlýk olarak da tekelci
burjuvazinin,bu araþtýrmalarýn idari ve mali yönetimini üstlenmesine karþý çýkamazlar. Özel üniversiteler kadar, özel araþtýrma kurumlarý da ayný temelde ortaya çýkmýþtýr. Bu mekanizma, araþtýrma
sonuçlarýnýn kýsmi olarak da olsa ticari deðere sahip olmasý gerektiði þeklinde bir bilincin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Bir baþka
deyiþle, bu uzmanlar, daha baþlangýçtan itibaren pazar normlarýný gözetmek durumundadýrlar. Bu normlarýn kabul edilmediði
ya da araþtýrmalar bu yönde geliþim göstermediði koþullarda,
araþtýrmanýn mali ve idari gücünü elinde tutan tekelci-burjuvazi tarafýndan kesintiye uðratýlmasý kaçýnýlmazdýr. Ýþte emperyalist ülkelerdeki mekanizmanýn iþleyiþi budur ve bu iþleyiþ, ayný zamanda
emperyalist aþamada üretici güçlerin nasýl geliþtirildiðini de gösterir.
Bugün SSCBnin toplumsal üretim sürecine taklit yoluyla
soktuðu bilimsel ve teknolojik geliþme ürünlerinin bu niteliði, kaçýnýlmaz olarak proletarya iktidarlarý için önemli sorunlar doðurmadan edemezdi ve öyle de olmuþtur. Ayný tür mekanizmalara sahip
olmayan ve olmasý da olanaksýz olan proletarya iktidarlarýnýn, sos-
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yalist üretim iliþkilerinin geldiði düzeye baðlý olarak yeni mekanizmalar yaratmasý, sorunun çözümü için temel belirleyicidir. Ancak
ortada üretimdeki herhangi bir deðiþmeyi karþýlamaya hazýr proletarya bulunmamaktadýr. Bilimsel ve teknolojik buluþlarýn ortaya
çýkýþ hýzýnýn olaðanüstü arttýðý bir çaðda, proletaryanýn sýnýf niteliklerinin geliþtirilmesi çok büyük öneme sahiptir. Eski bilimsel ve
teknolojik geliþmelerin hýzýna uyum saðlayabilen bir düzey, bugün
artýk yeterli olmamaktadýr. Proletaryanýn sýnýfsal niteliði, her zaman bu geliþme hýzýný karþýlayabilecek özelliklere sahip olmasýna
raðmen geri kalmasý birincil bir sorun olarak ortada bulunmaktadýr. Bunun sonucu ise, bugün için, sosyalist ülkelerde mevcut mekanizmanýn, proletaryanýn sýnýf niteliklerinden güç alarak ve bunlara
dayanarak kurulmasýnýn olanaksýz olduðudur. Diðer yandan, bilimsel araþtýrma ile teknolojik uygulama arasýnda eþgüdüm, yönetim, denetim ve yöneltim aygýtý olmasý gereken devlet aygýtý ve
parti yapýsý bulunmamaktadýr. Bir baþka deyiþle, kapitalizm koþullarýnda ortaya çýkmýþ olan ve temelinde üretici güçlerin geliþiminin engellenmesi koþullarýnýn yarattýðý iliþki ve çeliþkiler bulunan
mekanizmanýn içinde tekelci sermayenin gördüðü denetim ve
yönetim iþlevi, proleter örgütlenmelerce üstlenilememektedir.
Bu konunun önemini ve niteliðini Lenin þöyle ortaya koymuþtur:
Devlet yavaþ yavaþ yok olur deyimi, çok uygun bir
deyimdir. Çünkü ayný zamanda hem sürecin kerteli (tedrici) bir süreç olduðunu, hem de kendiliðinden niteliðini
belirtmektedir. Böyle bir sonuca ancak alýþkanlýk getirebilir ve elbette o getirecektir. Çünkü sömürü olmadýðý,
öfke uyandýran memnuniyetsizlik ve isyana yol açan,
baskýyý gerektiren hiçbir þey olmadýðý zaman insanlar,
toplum halinde yaþamanýn zorunlu kurallarýna uymaya
ne kadar büyük bir kolaylýkla alýþtýklarýný çevremizde
binlerce defa gördük.
... Eðer herkes gerçekte devlet yönetimine katýlýrsa,
kapitalizm artýk tutunamaz ve kapitalizmin geliþmesi de
herkesin devlet yönetimine gerçekten katýlabilmesi için
zorunlu öncülleri meydana getirir. Bu öncüller içinde,
ötekiler arasýnda en ileri kapitalist ülkelerin birçoðu tarafýndan daha þimdiden gerçekleþtirilmiþ bulunan genel
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eðitimle, sosyalize edilmiþ muazzam ve karmaþýk posta,
demiryollarý, büyük fabrikalar, büyük ticaret, bankalar
vb. vb. aygýtý tarafýndan milyonlarca iþçinin disiplin bakýmýndan eðitimi ve formasyonu vardýr.
Bu tür ekonomik öncüllerle kapitalistler ve memurlar alaþaðý edildikten sonra, üretim ve üleþim denetimi,
çalýþma ve sürelerinin kaydý vs. bugünden yarýna, pekâlâ
silahlý halk onlarýn yerine geçirilebilir... Komünist toplumun ilk evresinde, hem yoluna konmasý, hem de düzenli iþlemesi için esas olan budur ... En önemli olan
þey, herkesin eþit bir çaba göstermesi, çalýþma kurallarýna tamamen uymasý ve eþit bir ücret almasýdýr. Bu alandaki kayýt ve denetim iþleri en basit gözetim, kayýt ve gerekli makbuzlarýn teslimi iþlerine indirgenmiþ, her þeyi
okur-yazar ve aritmetiðin dört iþlemini bilir herhangi birinin yapabileceði bir hale getirmiþtir.64 (abç)
Revizyonizm, bu konuda çözümleri kapitalist normlarda
aramaktadýr. Kapitalizmden öðrenilecek çok þeyler vardýr doðru
önermesini, kendi sapmasýna dayanak yapan revizyonizm, bir bütün
olarak toplumsal-siyasal kültürel-teknolojik ve eðitim sistemini sosyalist nitelikte düzenlemek yerine, aþýrý uzmanlaþmayý veri alarak
üniversiteleri Batý tipi üniversiteler haline getirmeyi tasarlayabilmektedir. Diðer taraftan da, devlet ve parti aygýtýný, bu alanda etkin hale getirmek için, artan oranda uzman ve teknokratý bu
iþleyiþin içine sokmaya çalýþmaktadýr. Böylece bilimsel araþtýrma
ve teknolojik uygulama arasýndaki yönetim ve denetim iþlevlerinin
yerine getirileceði düþünülmektedir. Bunun bir sonucu olarak
1967den 1987e kadar, parti içinde akademisyenlerin sayýsý üç
kat artmýþtýr.
Revizyonizmin, eðitim sistemi konusunda salt üniversiteleri
ele alarak, bunlarý yeni ve evrensel bir yapýlanýþa ulaþtýramadýðý
koþullarda, emperyalist ülkelerdeki yapýlarý benimsemesi, son tahlilde, hiçbir þey yapmamaktansa, birþeyler yapmýþ olmak zihniyetinden baþka bir þey deðildir. Ancak buna raðmen, deneyimlerin
sonuçlarýný doðru bir biçimde tahlil ettiði de söylenemez. Ve ayný
þekilde, dünya çapýnda Marksist-Leninist hareketteki ideolojik-teo64
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rik geliþmelerden de yararlanmak için en küçük bir çaba da göstermemektedir. Bu da onlarý kolayca kapitalist normlara uygun
yapýlarýn taklidine sürüklemektedir. Eðitim konusundaki bu
yaklaþým, doðal olarak, bir kez daha proleter iktidarlarýný, dünyanýn geri kalan kýsýmlarýndaki devrimci mücadelelerden ve geleceðin muzaffer proletaryasýndan koparacak niteliktedir. Bunun
ülkemiz somutundaki en açýk ifadesi, SSCBnin üniversite anlayýþý
ile ülkemizdeki devrimci ve demokratik muhalefetin üniversite anlayýþý arasýndaki farklýlýktýr.
Proletaryanýn, sosyalist olarak adlandýrýlabilecek bir devlet
aygýtý kurmasýný ve geliþtirmesini saðlayacak temel gücün eksikliðinin diðer bir nedeni de, bir bütün olarak toplumsal eðitim
sisteminin çarpýk niteliðidir.
Ekim Devriminden sonra, hemen her yönden eðitim sisteminin sosyalist toplumun inþasýný saðlayacak nitelikte kurulmasý
için pek çok araþtýrma, öneri ve teori ortaya konmuþtur. Bunlarýn
bir kýsmý, teorik düzeyde kullanýlamaz olduðu saptanmýþ olmakla
birlikte, bir kýsmý, o dönemin proletarya diktatörlüðünden beklenen görevlerle belirli bir oranda uyumsuzluðunun ortaya çýkmasý
üzerine terk edilmiþtir. Krupskaya, Lunaçarsky gibi parti yöneticilerinin önerdikleri ve kýsmen uygulanan çocuk merkezli eðitim
hiç bir yönden geliþtirilmemiþ ve geliþtirilmesi için özel bir çaba
ortaya konulmamýþtýr. Böylece, geçmiþten gelen eðitim sistemi üzerinde yapýlan tadilatlarla, ortaya garip bir eðitim sistemi çýkmýþtýr.*
Geleneksel eðitim anlayýþýnýn aðýr bastýðý bu çarpýk biçim, bilimsel
ve teknolojik geliþmeyi saðlayacak kuramsal bilgi verici iþleve
sahip olduðu yanýlsamasýný (ya da teorisini) üretmiþtir. Bu yanýlsamayý, haklý ve mazur göstermek içinde Batý-Avrupanýn emper* Bu konuda revizyonizmin açmazlarýný ortaya koymaktadýr. Çocuk merkezli eðitimin kýsa bir süre uygulanmasýndan sonra, dönemin gerekleri yüzünden (öncelikle
yetiþkin nüfusun eðitilmesi gereksinmesi), belli bir süre ertelenmesi, büyük ölçüde Stalinin
Genel Sekreterliði dönemini de kapsamaktadýr. Ama revizyonizm, bütün anti-Stalinist
niteliðine raðmen, o dönemdeki eðitim sistemini esas almýþlardýr. Ancak Stalin dönemindeki eðitim sisteminin, süreç olarak biçimlendirildiðini ve yeni biçimlere dönüþebilir
özellikte temellere sahip olduðu görmezlikten gelinmiþtir. Böylece dönemsel olarak yapýlan
reformlarla, eðitim sistemi geleneksel eðitim sistemine daha çok yaklaþtýrýlmýþtýr. Böylece
uzman personel için gerekli bilgi (teorik) veren, ama pratik iþçiyi dýþlayan bir sistem
ortaya çýkmýþtýr. SSCBde bugün bilimsel ve teknolojik geliþmenin üretim sürecine uygulanamamasýnýn nedeni de burada aranmalýdýr.
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yalist ülkelerinin bu geleneksel eðitim sistemi ile çok sayýda bilim
adamý yetiþtirilmesi ile çocuk merkezli eðitim sisteminin uygulandýðý Amerikada böylesine çok sayýda bilim adamýnýn yetiþmemesini ve dolayýsýyla Avrupadan beyin göçü sayesinde bunlarý temin
etmesi kanýt olarak kullanýlmýþtýr. Birlikte üretim okullarý deneyimi,
teknik ve bilimsel araþtýrma için bilgi veremediði gerekçesiyle
bir yana itilmesi, kaçýnýlmaz olarak yaratýcý, araþtýrýcý ve geliþtirici
insan unsurunun ortaya çýkmasýný da engellemiþtir. Bir baþka deyiþle, temelde meydana getirilen çarpýklýk, sistemin iç yapýsýndaki
kýsmi düzenlemelerle aþýlmaya çalýþýlmasý revizyonizmin yarattýðý
çarpýklýðý daha da artýrmasýndan baþka bir þey getirmediðidir.
Sosyalist devlet aygýtýnýn inþasýnýn gerçekleþtirilememesinin
en önemli eksikliklerinden birisi de, sosyalizmin inþa sürecinde
sanayi üretimine katýlan yeni proleter unsurlarýn doðal özelliklerinin abartýlmasý ve bunlarýn kapitalizm koþullarýndaki savaþkan ve
disiplinli proletaryanýn özelliklerini kendiliðinden kazanmýþ ve bir
üst boyuta çýkarmýþ olarak kabul edilmesidir.
Leninin, sýk sýk vurguladýðý gibi, proletarya iktidarý koþullarýnda, tüm sýnýf ve tabakalarýn proleterleþtirilmesi, yani iþçi haline
getirilmesi zorunludur. Ancak bunun kapitalist toplumda olduðu
gibi, doðrudan mülksüzleþtirmeyle birlikte olmadýðý ve olmayacaðý
da açýktýr.
Ýþte bu ve diðer eksiklikler ve hatalar, herþeyden önce proletaryanýn egemen sýnýf olarak örgütlenmesini engellemiþtir. Böylece proletarya diktatörlüðünde, temel ve belirleyici durumda
bulunan sosyalist devlet aygýtý geliþtirilememiþ, dolayýsýyla da sosyalizmin inþasýnda etkin biçimde kullanýlmasý olanaksýz olmuþtur.
Proletaryanýn, sömürücülerin direncini kýrmak için
olduðu kadar, nüfusun büyük yýðýný köylüler, küçük-burjuva, yarý-proleterleri sosyalist ekonominin kurulmasý
iþinde yönetmek için de devlet gücünün merkezi bir
güç örgütüne, bir þiddet örgütüne ihtiyaç vardýr.65 (abç)
Proletarya devleti, böyle bir güç olarak, sosyalizmin kurulmasýnda temel ve belirleyici konumda bulunmakla birlikte, burjuva devlet aygýtýnýn parçalanmasý temelinde oluþturulacaðý da açýktýr.
Böyle bir parçalama eylemi, devletin en büyük masraf kaynaðý
65
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olmasýný saðlayan bürokrasi ve sürekli orduyu daðýtmasýyla olanaklýdýr. Ucuz devletin bu gerçekliði Paris Komünü ile tanýtlanmýþtýr.
Sürekli ordunun laðvedilmesi, yerine tüm halkýn silahlý örgütlenmesinin konulmasý, kaçýnýlmaz olarak sosyalist ekonomi üzerindeki silahlanma sorunlarýný belli oranda azaltacaktýr. Belirli bir
dönemde, tek ülkede sosyalizmin kurulmasý döneminde ve geri
bir sanayi koþullarýnda zorunlu olarak sürdürülen düzenli ordu,
revizyonistlerce yetkin silah üreticileri daha az yetkin silah üreticilerini yener kavrayýþýný, hemen her düzeyde tek belirleyici olarak
ele almýþlar ve düzenli orduyu daha da geliþtirmiþlerdir. Revizyonizme göre, bu ordunun yeniden düzenlenmesi, sadece dünya çapýnda emperyalistler ile bir barýþ ortamý kurulmasýyla olanaklýdýr!
Proletaryanýn, burjuva sürekli ordunun yerine, tüm halkýn
istemsel silahlanmasýna dayanan bir örgütlenmeyi geçirebilmesi,
doðrudan doðruya onun sýnýf nitelikleriyle, komünizm davasýna
baðlýlýðýyla ilintili olarak gerçekleþtirilebilir. Aksi halde, barýþ dönemlerinde de büyük bir silahlý güç hazýr tutulmak zorunlu olacaktýr ve bu da herkesin bir kez daha yaþayarak öðrendiði gibi, tuzluya
oturmaktadýr.
Bürokrasinin laðvedilmesi ve basitleþtirilmiþ bir muhasebe
sistemi ile sosyalist inþa sorunlarýnýn bazýlarýnýn çözümlenmesi,
ayný zamanda önemli bir masraf kapýsýný kapatarak, ekonomiye
yeni ve büyük bir kaynak saðlamak durumundadýr. Ve ayný zamanda, tüm proleterlerin kendi devletlerini yönetebilmesi olanaklý
olarak, sözcüðün sosyalist anlamýnda yönetime katýlma ve sosyalist demokrasi gerçekleþecektir.
Burjuva devlet aygýtýnýn proletarya tarafýndan parçalanarak ele geçirilmesi, bürokrasi ve militarizmin
köklü bir biçimde dönüþümünün gerçekleþtirilmesi
demektir.
Ýlkin burjuvazinin özel silahlý adamlarýna dayalý
militarist aygýt laðvedilerek, yerine proletaryanýn özerk
silahlý örgütlenmesi geçirilecektir (...)
Ýktidarý ele geçiren proletaryanýn diðer temel görevi de, bürokrasiyi daðýtmak olacaktýr.
Bu görev, ilk andan itibaren bürokratik iþlemlerin
basitleþtirilmesi eylemi ile, bu göreve getirileceklerin
seçim yoluyla belirlenmesi þeklinde maddeleþecektir.
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Siyasal yönetim ile diðer toplumsal yönetim faaliyetlerinin kitleselleþtirilmesi söz konusu olacaðýndan, bu
basitleþtirme eylemi büyük öneme sahiptir. Bürokratik iþlemlerin basitleþtirilmesi, her düzeyde yönetimin kitleselleþtirilmesi için bir önkoþuldur.66
Pek çok durumda proletaryanýn egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ gücü olarak devlet aygýtýnýn, yukarda ortaya koyduðumuz
tarzda örgütlenmesinin sosyalizmin inþasýnda nasýl bir etkide bulunacaðý kavranýlamadýðý da ortaya çýkan diðer bir gerçektir. Oysa,
salt sürekli ordunun yeni bir düzenleniþi ve bürokratik iþlemlerin
azaltýlmasý bile, baþlý baþýna büyük bir ekonomik ve toplumsal gücün serbest kalmasýna yol açacaktýr. Bundan öte, sosyalist üretim
iliþkilerinin kapitalist toplumun baðrýnda doðup geliþerek egemen
olmasýna baðlý olarak bir sosyalist devrim (siyasal devrim olarak)
yapýlmasý söz konusu olmamasý, kaçýnýlmaz ve zorunlu olarak,
sosyalizmin inþasýnýn yukardan aþaðýya, merkezi güç aracýlýðýyla,
yani proleter devlet gücüyle yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu
anlamda egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn devlet
örgütlenmesi temel ve belirleyici konumdadýr. Onun niteliðinin proletarya diktatörlüðü olarak belirlenmesi de, bu gücün kullanýlmasýnýn gerçekliðidir. Bu gücün, herhangi bir durumda zaaf içinde
bulunmasý, gerek eski sömürücüleri baský altýnda tutmayý, gerekse
köylüleri, küçük-burjuvaziyi ve yarý-proleter unsurlarý sosyalist ekonominin kurulmasý iþinde yönetme görevini yerine getirememesine yol açar. Nitekim 1987den itibaren SSCBnin karar ve uygulamalarý, özellikle de emperyalist ülkelerle silahsýzlanma alanýnda
yaptýðý anlaþmalar, proletarya diktatörlüðünün dýþsal ve görüntüsel olarak bile olsa zayýfladýðý kanýsýný yarattýðý andan itibaren,
tüm proleter iktidarlarýnda küçük-burjuva unsurlarýn yýðýnsal hareketi ortaya çýkmýþtýr. Bu da kaçýnýlmaz olarak, bu gücün, yani proletaryanýn diktatörlük aygýtýnýn belirli bir noktadan sonra kullanýlmasýný zorunlu kýlmak durumundadýr.
Devlet aygýtýnýn sosyalist, sovyetik vb. adlarla tanýmlamaya
layýk düzeye getirilmesi, bunlarýn yanýnda, yeni sosyalist proletaryanýn niteliðinin belirginleþtirilmesi açýsýndan da bir zorunluluktur. Kapitalizm koþullarýnda mülksüzleþtirilerek proleterleþme süre66
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cine giren kent ve kýr küçük-burjuvazisinin, kendiliðinden ulaþtýðý
sendikal bilincin ötesine götürülmesi, yani sosyalist siyasal bilince
ulaþtýrýlmasý eylemi, hemen her zaman onun üretim sürecinde kazanmýþ olduðu niteliklere göre ve bu niteliklerinin geliþtirilmesine
yönelir. Proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði koþullarda ise, proleterleþme süreci, kesin ve mutlak bir yoksulluða baðlý mülksüzleþtirmeye
dayanmaz. Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti kaldýrýldýðýndan, toplumda genel olarak bir mülksüzleþme söz konusudur. Ancak
hiçbir biçimde kapitalist mülksüzleþtirme durumuyla ilintili deðildir ve öyle bir sürecin kaçýnýlmaz sonucu olarak ortaya çýkmamýþtýr.
Dolayýsýyla yeni proleter unsurlarýn niteliði, farklý bir zeminde ve
farklý bir geliþme düzeyinde ortaya çýkmaktadýr. Onlarýn sosyalist
siyasal bilince eriþmeleri, genel toplumsal eðitim ile partinin bilinçlendirme çalýþmalarýnýn bütünselliðine baðlý olduðu kadar, ekonomik ve sosyal iliþkilerin maddeleþtirilmesiyle de baðlantýlýdýr.
Revizyonizmin revizyonu, bu konuda farklý çýkýþ noktasýna
sahiptir. Onlara göre, sosyalist ülkelerde proletaryanýn, ya da kendi
geniþletilmiþ tanýmlamalarýyla halkýn, sosyalizmin inþasýnda etkin bir rol oynamaktan uzak durmalarý, üretimin geliþtirilmesine
(nicelik ve nitelik olarak) ve kendi devletlerine yabancýlaþmasý,
sadece ve sadece Stalinizmin bir ürünüdür ve temelinde sosyalist demokrasinin bulunmamasý ve yönetime katýlma kanallarýnýn
kapalý olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle de onlar, sorunun siyasal yönetim kýsmýný öne çýkarmaktadýrlar.
Sosyalist demokrasinin Marksist-Leninist kavranýþý bir yana
býrakýlarak, sýradan bir tarzda çeþitli görüþlerin ve düþüncelerin
ortaya konulduðu bir platform eksikliði düzeyinde saðlanacak bir
demokrasi den söz edilmektedir. Böylece çoðulcu bir demokrasi gündeme gelmektedir. Bunu yaparken bir yandan Leninist
parti ilkelerine sýký sýkýya bir baðlýlýk durumu ortaya çýkarken, diðer
yandan çoðulcu demokrasi baðlamýnda küçük-burjuva demokrasi anlayýþý ortaya çýkmaktadýr.* SBKP düzeyinde hiziplerin varlýðýný yasaklayan maddesine dokunamayan revizyonizm, bu alanda
* Bu garip paradoks devlet güvenlik örgütü düzeyinde de ortaya çýkmýþtýr. Sürekli
olarak þiddetten arýnmýþ dünyadan, açýklýktan, barýþtan söz eden revizyonizm, Sovyetler Birliði ve öteki sosyalist ülkelere karþý emperyalizmin özel servislerinin artan yýkýcý
faaliyetleri çerçevesinde devlet güvenlik organlarýna daha büyük sorumluluk verilmelidir
Gorbaçov, SBKP 27. Kongresine Rapor] diyebilmektedir.
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saðlayamadýðý çoðulculuðu devlet düzeyinde saðlamaya çaba göstermektedir.* Çok partili sosyalist demokrasi olarak kendisini en
geniþ biçimde tanýmlayan bu kavrayýþ, herþeyden önce, böyle bir
biçimin iþlemesini saðlayýcý mekanizmalarý da kurmak durumundadýr. Bu da sürekli parlamento olarak kendisini ortaya koymuþtur.
Doðrudan proletaryaya dayanarak ve sadece proletaryanýn eylemiyle sosyalizmin sorunlarýný çözme ve aþma durumunda bulunamayan revizyonizmin çoðulculuk temelinde diðer sýnýf ve tabakalarý sorunlarýn çözümüne katýlmalarýný saðlamaya çalýþmasý doðaldýr. Ama bunlarýn katýlýmýyla çözümlenecek sorunlar, sosyalizmin
inþasýnýn sorunlarý deðil,sýradan ekonomik sorunlar olacaðý da açýktýr. Sýradan ekonomik sorunlar ise, eðer sosyalist inþanýn sorunlarý
deðilse, kapitalist ekonominin sorunlarý olarak ortaya çýkacaðý da
açýktýr.
Revizyonizmin revizyonu, sürekli parlamento baðlamýnda
tek bir meclis sistemine yönelmesi, açýk biçimde ortaya konulmamýþtýr. Sadece sýradan bir düzenleme operasyonu söz konusuymuþcasýna konu ele alýnmaktadýr. Bu nedenle, bunun merkezileþtirme
için bir araç olup olamayacaðý belirsizdir ve sadece pratik tarafýndan, pratikteki mücadele tarafýndan belirlenecektir. (Revizyonizmin revizyonunun dar deneyci ve kendiliðindenci anlayýþýnýn getirdiði belirsizliktir bu.)
Revizyonizmin revizyonunun asýl açýlým yeri Doðu-Avrupa
ülkelerinde bulunmaktadýr. Bu nedenle sorunu SSCB ile sýnýrlý olarak ele almak ve sadece buradaki geliþmelere baðlý kalarak tahlillerde bulunmak yanýltýcý olabilmektedir. Doðu-Avrupadaki proletarya iktidarlarýnda ortaya çýkanlar, ayný zamanda revizyonizmin
revizyo-nunun tüm mantýkî sonuçlarýný göstermesi açýsýndan da
önemlidir.
Doðu-Avrupa ülkelerinde çok partili demokrasi ile sürekli
parlamento bir bütün olarak tasarlanmýþ görünmektedir. Öyle ki,
Leninizmden vazgeçmeksizin proletarya partilerinin kendi içlerinde çeþitli gruplara ya da hiziplere bölünmesi ve buna tüzüksel
olarak olanak tanýnmasý olanaksýzdýr. Bunun yerine, partileri süre* Bunun tersinin doðru olduðunu, yani çoðulculuðun parti içinde saðlanmasý gerektiðini söyleyenler, hizipçiliðin serbest býrakýlmasýný istemektedirler. SBKP revizyonizmi
henüz böyle bir þeyi kabul etmiþ deðildir.
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kli olarak alttan sýkýþtýran ve dolayýsýyla üye olarak parti saflarýna
giren proleter olmayan unsurlarý, komünist partilerinden uzak
tutmak için her düþüncenin bir partisi olsun tezini ileri sürmek
pekala mümkündür. Ama revizyonizmin bunu deðil, doðrudan proletarya dýþýndaki sýnýf ve tabakalarý devleti korumak, ekonomiyi
güçlendirmek için siyasal söz sahibi kýlýnmasýný amaçlamýþtýr.
SSCBde tüm halk olarak tanýmlanan tüm çalýþanlarýn varlýðý,
yani tüm yurttaþlarýn proleter olmalarý sözkonusu edilmekteyken,
diðer sosyalist ülkelerde halkýn çoðunluðunun küçük-burjuvaziden
oluþtuðu bilinmektedir. Bu baðlamda, revizyonizmin anladýðý anlamda sorunlarýn çözümü için bu unsurlarýn etkin olmasý istenmektedir. Tek koþulla: Varþova Paktýndan, aksi söylenmediði
sürece, çýkmamak. Bu da bir tür emperyalist sistem kavrayýþý demektir. Nasýl ki burjuvazi, emperyalist ülkelerde düzenin temelleri
ortadan kaldýrýlmadýðý sürece her türlü düþünceye söz ve örgütlenme hakký tanýmýþtýr, revizyonizmde aynýsýný yapmak durumundadýr. Ama onlar, emperyalist-kapitalist ülkelerdeki düþünce ve örgütlenme hakkýnýn nasýl elde edildiðini ve düzen sýnýrlarý içinde kalmanýn ne anlama geldiðini bilmemektedirler. Devrimden vazgeçmiþ
komünist partilerine örgütlenme ve hatta iktidar ortaðý olma olanaðý
tanýnmasýna deðer biçmek için, oldukça ilginç kavrayýþlar olmasý
gerekir. Ve böyle bir kavrayýþladýr ki, sosyalist ülkelerde de, karþýdevrimcilikten vazgeçmiþ karþý-devrimcilerin siyasal örgütlenme
hakkýndan sözedilebilir. Ama bu düpedüz proletarya diktatörlüðü
ile çeliþir.
Hangi mantýkla ele alýnmýþ olursa olsun, böyle bir düzenleme, kendi içinde güçler ayrýmýný yaratmak zorundadýr. Yani yasama gücü ile yürütme gücü arasýnda bir ayrým yapýlmak zorundadýr
ve bu da mevcut güç iliþkisine göre orantýlandýrýlmak durumundadýr. Ve bu ayrým, ya yürütmenin yasama organýna karþý sorumlu
olan hükümet düzeyinden, ya da sistemin bütününe karþý sorumlu olan bir devlet baþkaný düzeyinin ortaya çýkmasýyla tamamlanmak zorundadýr. Ama gene de böyle bir dengenin uzun süre varlýðýný sürdürebilmesi de olanaksýzdýr. Kaçýnýlmaz olarak bu süreç,
ya baþkanlýk sistemini getirecektir, ya da devlet baþkanlarýnýn
yetkilerinin kýsýlmasýyla sonuçlanacaktýr. SSCBdeki geliþmeler birinci yönde olmakla birlikte, kesin bir belirleme yapmak için, ne
teorik bir açýklýk, ne de pratik bir geliþme ortaya çýkmamýþtýr.
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Proletaryanýn ve diðer emekçi kitlelerin bulunduðu her yerde oluþturulan komiteler, proletarya iktidarýnýn yönetim gücünü oluþturur. Güçler ayrýmý
doktrininin yadsýnmasýna dayanan doðrudan yönetimin gerçekleþmesine olanak tanýyacak sayýda nüfusun
bulunduðu yerlerde oluþturulan yerel birimler, proletarya iktidarýnýn gerçek alaný olacaktýr. (...)
Yerel yönetim komiteleri, bölge düzeyinde konseyler oluþturarak, birimlerde alýnmýþ kararlarýn ve
önerilerin, bölgesel olarak bütünleþtirilmesini,
gerçekleþtirirler. Bölge Konseyleri de, dünya sosyalist toplumu kurulana dek ülke düzeyinde Genel Konsey (Genel Ýþçi Sovyeti) oluþtururlar. Genel Ýþçi Sovyeti, Bölge Konseyleri üyeleri arasýndan, bölgelerde
yapýlacak doðrudan seçimlerle oluþturulur. Ancak bu
seçimlerde Bölge Konseylerinde yer almamýþ yurttaþlarýn da aday olmalarýný saðlayacak düzenlemeler yapýlýr
Genel Ýþçi Sovyeti, yasama ve yürütme gücü olarak, ülkenin bütününe iliþkin bir organ niteliðinde
olacaktýr. Sürekli çalýþma durumunda bulunan Genel
Ýþçi Sovyetinde ele alýnacak her öneri, ilkin yerel birimlerde ve Bölge Konseylerinde görüþülür. Genel
Ýþçi Sovyeti bu görüþmeler sonucunda ortaya çýkan
kararlarýn birleþtirildiði bir platform görevini de yerine getirir.67
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYALÝZMÝN ÝNÞASINDA
REVÝZYONÝZMÝN EKONOMÝK PERESTROYKASI

Bugün, özellikle SSCB ekonomisinin, teorik olarak sosyalist
üretim iliþkilerinin ulaþmasý gereken düzeye ulaþmamýþ bulunduðu,
hemen hemen açýk bir olgu durumundadýr. Bir bütün olarak sosyalist ekonominin inþasý sorunu olarak genelleþtirebileceðimiz bir
sorun, bugün kendisini her yönden açýða vurmaktadýr. Ancak buna
raðmen, revizyonizmin revizyoncularý, sorunu bir bütün olarak ele
almak yerine, eski revizyonist anlayýþlarýn getirdiði sorunlarý çözmekle yetinmek durumundadýr. Dolayýsýyla içinden çýkýlmaz bir
ikilemlerle yüzyüze kalmaktadýr ve hiçbir biçimde de bunlardan
çýkýþ noktasý bulamamýþtýr.* Mevcut koþullar altýnda, 1956 yýlýndan
bu yana biriken, çözülmesi gereken ve revizyonist anlayýþla bir kez
daha çözümsüzlüðe itilen sosyalizmin ekonomik sorunlarýný ele
almadan önce, bu ikilemler konusuna kýsaca deðinmekte yarar
vardýr.
Tarihin deðiþik evrelerinde, insanlýðýn önüne deðiþik sorunlar çýkmýþtýr. Kimi zaman bu sorunlarýn çözümü için maddi koþullar
ortaya çýkmýþ bulunurken, kimi zaman bu koþullar ya ortaya çýk* Ayný türden ikilemler dünya Marksist-Leninist hareketi açýsýndan da ortaya çýkabilmektedir. Bu da revizyonist SSCB yönetiminin mevcut günlük sorunlarýný çözmek için
mi politika üretmelidir; yoksa sosyalizmin inþasýnýn gerçek sorunlarý için mi politika üretmelidir þeklinde genel bir görünüme sahiptir.
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mamýþtýr, ya da çözüm için yeterince geliþmemiþtir. Ýþte ikilem
sorunu da bu noktada ortaya çýkmaktadýr.
... insanlýk kendi önüne, ancak çözüme baðlayabileceði sorunlarý koyar, çünkü yakýndan bakýldýðýnda, her
zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme baðlayacak olan maddi koþullarýn mevcut olduðu ya
da geliþmekte bulunduðu yerde ortaya çýkar.68
Ancak bu insanlarýn, hiçbir biçimde kendi önlerine çözemeyecekleri sorunlarý koymazlar anlamýnda deðildir. Kimi zaman,
somuttan kopuk tezler ileri sürülebilinmektedir. Bir sorunun çözümü için gerekli maddi koþullar ortaya çýkmamýþken ya da yeterince geliþmemiþken, teorik olarak diðer sorunlarýn yanýna ve hatta
önüne konulabilinmektedir. Bu durumda ortaya ikilem çýkmakta
ve çözümde ehveni þer mantýðýyla üretilebilinmektedir.
Sosyalizmin inþasýnýn çeþitli evrelerinde, çeþitli nesnel zorunluluklarýn kendi içinde belli bir ikilem yarattýðý da bilinmektedir.
Bu konuda Ekim Devriminden sonra yaþanan ekonomik sorunlarda ortaya çýkan ikilemler ile bunlarýn Lenin tarafýndan çözümlenmesi oldukça eðiticidir.
Lenin 1920lerde verili bir ekonomik alanda sosyalist proletaryanýn nasýl bir ekonomi-politika izlemesi gerektiðini ortaya attýðýnda, görüntüsel olarak tam bir çýkmaz, yani ikilemler bulunmaktaydý. Ülkede meta deðiþimi varlýðýný sürdürmekte, yaygýn
bir küçük-meta üretimi bulunmakta ve bunlarýn ürünü olarak, kaçýnýlmaz bir biçimde kapitalizm varlýðýný sürdürmekteydi. Bu koþullar
altýnda yapýlmasý gereken tek doðru politika, tahýl ve hammadde karþýlýðýnda, küçük köylüye, büyük çapta sosyalist sanayinin
ürettiði mallardan bütün istediklerini vermek olarak gözüküyordu.69 Ama sosyalist sanayi, henüz böyle bir talebi karþýlayacak bir
geliþme durumunda deðildi. Böylece tek doðru politika hiç bir iþe
yaramýyordu. Bu durumda ya kapitalizmin geliþmesine göz yumulacak ve sonuçta bunlarýn proletarya iktidarýný devirecek güce
ulaþmalarýna olanak tanýnacaktý; ya da devlet gücüyle tüm kapitalist iliþkiler yasaklanacaktý ve sonuçta proletarya kendi ölüm fermanýný imzalamýþ olacaktý. Bir baþka ifadeyle, doðru sosyalist po68
69
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litikayý uygulamak için gerekli maddi temeller yeterince geliþmemiþken ortaya çýkan ikilem, ya kapitalizmin yasaklanmasý, ya da kapitalizmin serbest býrakýlmasý olarak belirginleþiyordu.
Ýþte Lenin, bu ikilemin dar sýnýrlarý içinde bir ehveni þer
tercih durumuyla karþý karþýya kalmaktan çýkýþ yolunu bulmuþtur:
Kapitalizmin geliþmesine kilit vurulmamalý, onu yasaklamaya çalýþmamalý, bunun yerine onu, devlet kapitalizmi kanalýna yöneltmeye çalýþýlmalýdýr.70
Lenin, ayný türden ikilemlerle daha önceleri de karþýlaþmýþ
ve her seferinde þaþmaz bir doðrulukla bunlarý aþmanýn yollarýný
bulmuþtur. Bu baðlamda Marksizmi geliþtirmiþtir.
Bilindiði gibi, Ekim Devrimi öncesinde, partinin en önemli
sorunu geri bir ekonomiye sahip ve demokratik devrimin her açýdan tamamlanmadýðý bir ülke olan Rusyada proletaryanýn politikasýný belirlemekti. Bu soruna menþeviklerin ve II. Enternasyonal
döneklerinin verdiði cevap, iktidarýn burjuvazinin elinde kalmasýný
saðlamak ve bu yolla demokratik devrimin her yönden tamamlanmasý ve ileri bir sanayinin ortaya çýkmasýyla, sosyalizmi inþa etmek
için gerekli maddi koþullarýn olgunlaþtýrýlmasýydý. Ayný soruya
Troçkinin yanýtý ise, proletaryanýn iktidarý tek baþýna ele geçirerek
doðrudan sosyalist ekonominin inþasýna giriþmesi ve bu amaçla
devlet gücünün kullanýlmasý gerektiði þeklindeydi.
Lenin, menþeviklerin ve Troçkinin içine sýkýþtýklarý ikilem
karþýsýnda çýkýþ noktasýný bulmuþtu. Leninin çözümü ise, iktidarý
ele geçirmenin olanaklý olduðu bir evrede, proletaryanýn bundan
kaçýnamayacaðý ve kaçýnmasýnýn bir cinayet olacaðý tespitine dayanýyordu. Dolayýsýyla Lenine göre proletarya iktidarý ele geçirmeliydi, ama böyle bir iktidar yalýn sosyalist hedeflere ulaþmak
için kullanýlmak durumunda olamazdý. Bu iktidar koþullarýnda, demokratik devrimin her yönden tamamlanmasý için gerekli önlemler alýnýrken, diðer yandan sosyalizmin inþasýna iliþkin uygulamalar
yapýlmak durumundadýr. Böylece, topraðýn millileþtirilmesine gidilerek burjuva demokratik bir önlem alýnýrken, sanayide sosyalist
büyük ölçekli üretim için gerekli önlemler alýnmýþtýr.
Revizyonizmin ikilemler karþýsýndaki çaresizliði, ayný zamanda ikilemler yaratýcýsý olmasýndan da kaynaklanmaktadýr. Çok70
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luk 1956 ya kadar uygulanan ekonomi-politika ile 1956daki 20.
Kongrede alýnan kararlar yeni bir ikilem yaratmýþtýr. Bu ikilem,
revizyonizmin Stalinizm adýný verdiði uygulamalar ile sürekli bunalýmlar üreten kendi uygulamalarý arasýnda sýkýþýp kalma þeklinde
ortaya çýkmýþtýr. Son tahlilde revizyonizmin her eleþtirisinin Stalin
uygulamalarýný savunmak þekline dönüþmesinin nedeni de budur. Ancak revizyonizmin yýllar boyu bu ikilemle karþý karþýya kaldýðýný da söylemek doðru deðildir. Zaman içinde revizyonist uygulamalar kendi iç sürecinin yarattýðý ikilemlerle karþýlaþmýþ ve
bunlarýn getirdiði açmazlarý yaþamýþtýr.
Ekonomi-politika alanýnda revizyonizmin kendi uygulamalarýnýn yarattýðý iç ikilemler ile eski dönemin ekonomi-politikalarýyla zýtlýðýnýn getirdiði ikilem karþýsýnda, revizyonizmin revizyoncularýnýn bulduðu çözüm, üçüncü bir seçenek olarak emperyalist-kapitalist ekonomi-politikalarýn uygulanmasýdýr. Böylece Stalinizm
adýný verdikleri uygulamalarýn sosyalist niteliði ile revizyonizmin
uygulamalarýnýn buna karþýt konumu durumunda, kapitalist yol
üçüncü yol olmuþtur, ama bu dünya çapýndaki iki sistemin mevcudiyetinin dýþlanmasýndan baþka bir þey olmadýðý gibi, diyalektik
çeliþki yasasýnýn da öznel olarak yadsýnmasý demektir. Kapitalizm
ile sosyalizm arasýnda orta bir yolun bulunmama gerçeði, geçmiþ
dönemlerde revizyonizmi oldukça zor durumlara soktuðu da bilinmektedir. Özellikle bunalým anlarýnda net biçimde ortaya çýkan
bu çeliþki (kutupsal zýtlýk) üzerinden atlamak, artýk olanaksýz
hale gelmiþtir.
Revizyonizmin kendi içinde ve kendi kendine yarattýðý ikilemlere bir örnek de savaþ-barýþ ikilemidir.
Revizyonizme göre, II. yeniden paylaþým savaþýndan itibaren, dünya, bir nükleer savaþla yok olma tehdidi altýnda bulunmaktadýr. Böyle bir tehlike karþýsýnda, ya nükleer savaþlarý önlemek
için emperyalist ülkelerle anlaþmaya varýlacaktýr ve gerekirse bu
amaçla çeþitli tavizler verilecektir; ya da bir nükleer savaþla dünyanýn yok edilmesine göz yumulacaktýr. Onlar için sorun böylesine
açýk bir ikilem durumundadýr ve bunun baþka bir alternatifi de
bulunmamaktadýr!
Oysa bir nükleer savaþ tehlikesi, emperyalizmin topyekün
olarak sosyalist ülkeleri yok etmek istediði koþullarda ortaya çýkmaktadýr. Böyle bir tehlike, nükleer silahlarýn emperyalizm tarafýn-
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dan sýnýrlý bir alanda, yani sosyalist ülkeler üzerinde kullanýlmasý
tehlikesi olarak vardýr. Bu durum karþýsýnda, sosyalist ülkelerin ellerindeki nükleer silahlarý kullanýp kullanmayacaðý, sadece kendisinin yok edilmesini önlemek için deðil, dünyanýn geri kalan
kýsýmlarýnda emperyalizmin en acýmasýz bir diktasýnýn kurulmasýný
önlemek için de söz konusudur. Ve emperyalizmin yitirdiði pazarlarý yeniden ele geçirmek için deðil, yeni pazarlar yitirmesinde
sosyalist ülkelerin devrimci mücadelelere katkýlarýný sona erdirmek için böyle bir nükleer silah kullanýmýna yönelebileceði, yani
böyle bir olasýlýk vardýr. Bunu önlemenin tek yolu, emperyalizmle
uzlaþma deðil, böyle bir savaþ baþlatýlmasý durumunda, kesin bir
kararlýlýk gösterileceðinin ilan edilmesiyle olanaklýdýr. Bu baðlamda, emperyalistler kendi sonlarýný kabul etmeksizin böyle bir savaþa
baþlayamayacaklardýr.
Revizyonizm, bu gerçekler yerine, kendi kavrayýþý içinde yeni
bir ikilem yaratmayý tercih etmek durumundadýr. Onlara göre,
nükleer savaþ tehlikesiyle insanlýðýn yok olma olasýlýðý, ya emperyalizmin pazar yitirmesine belli bir sýnýrlama getiririz; ya da dünyanýn yok edilmesini kabul ederiz þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bu
ise, açýk bir biçimde Amerikan emperyalizminin nükleer þantajýna
boyun eðmekten baþka bir çözümü içermemektedir.
Ayný konuda emperyalizm için herhangi bir ikilem bulunmamaktadýr. Onlar, taktik nükleer silahlar, kýsa menzilli ve orta
menzilli nükleer silahlar, nükleer mayýnlar vb. silahlar üreterek,
kendilerinin global bir nükleer savaþtan uzak kalmalarýný saðlamaktadýrlar. Ama bunlar, ayný zamanda kendilerinin stratejik
amaçlarýna ulaþmalarýný saðlan araçlar durumundadýr. Emperyalizm, devrimlerin eþitsiz geliþmesini tespit ederek, pazarlarýný parça parça yitirmeyi engellemeyi amaçlayan bir nükleer silah stratejisi
geliþtirmiþtir. Sýnýrlý nükleer savaþý da içeren bu strateji, taktik
nükleer silahlarýn pazarlarýn korunmasý amacýyla kullanýlmasýna
dayanmaktadýr. Bu da yeni Hiroþima ve Nagazakilerin tekrarlanacaðý tehdididir. Böylece, emperyalizm belli bir ülkedeki devrimcilerin ve devrimci halkýn topyekün yok edilmesini gündemde
tutmaktadýr. Ancak böylesine yerel kullanýmýn SSCB tarafýndan genel bir nükleer savaþ baþlangýcý olarak kabul edilmesi, uzun süredir bunun gerçekleþmesini engellemiþtir.
Revizyonizmin revizyoncularý, iþte tam bu noktada yeni
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düzenlemelere gitmek istemiþlerdir. Onlara göre, geçmiþ dönemdeki bu SSCB politikasý, yerel savaþlarýn nükleer savaþa dönüþmesine neden olabilecek bir politikadýr. Onlar bundan kurtulmak
istemektedirler. Asýl olarak 1962 Küba krizi sýrasýnda etkin olmuþ
olan bu politikadan kurtulmak için, açýk bir tutum yerine, bir yandan emperyalizmle anlaþma yaparken, diðer yandan yerel savaþlarýn
(devrimci savaþlar) desteklenmeyeceði mesajlarý verilmek suretiyle, silahlý devrimci mücadelelerin baþlatýlmamasýný saðlamak,
baþlamýþ olanlarýnýn da cüretini durdurmak istemektedirler.
Ýþte revizyonizmin sürekli ikilem yaratmasý ve bu ikilemleri çözememesi, ekonomik alanda, kendini sürekli birbirini dýþlayan
etmenlerden birisini tercih etmek sorunu olarak ortaya çýkarmaktadýr. Oysa tüm sorunlara yakýndan bakýldýðýnda, kendi çözümünü
kendi içinde taþýdýðý görülebilinmektedir.
Bugün SSCBde görülen en önemli ekonomik sorun, mevcut sanayi kuruluþlarýnýn teknolojik geliþmeye uygun olmamasý ve
bu geliþmeye uyum saðlayacak bir esnekliðe sahip olmamasýdýr.
SSCBde ortaya çýkan bu sorun, diðer sosyalist ülkeleri de etkileyen bir dizi sorun yaratmaktadýr.
Bu sorun, öncelikle, teknolojik olarak geri ekonomik
kuruluþlarýn eski tarzda üretimlerini büyük oranda sürdürmeleri ve
bu ürünlerin olaðanüstü sayýda üretilmiþ olmasý sorunu yaratmýþtýr.
Geri teknolojiye dayalý ürünlerin varlýðý, maliyetlerin dünya çapýndaki
maliyetlere göre çok daha fazla olmasýný getirmekte, böylece daha
çok kaynak tüketmek durumu yaratmaktadýr. Ýkinci olarak, üretim
mallarý üretimindeki eski teknoloji ürünleri, tüketim mallarý üretiminin de eski teknoloji kullanmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Üçüncü
olarak, diðer sosyalist ülkeler, bu ürünleri satýn alarak, bir yandan
SSCB üretim sürecindeki sorunlarý kendi iç yapýlarýna transfer etmektedirler; diðer yandan da, bu ürünlere daha yüksek bir toplumsal maliyetle sahip olmak durumunda kalmaktadýrlar. Sosyalist
ekonomik iþbirliðinin ve sosyalist standartlaþmanýn revizyonist
uygulamasýnýn bu geriletici durumu, kaçýnýlmaz olarak proletarya
iktidarlarýný baþka alternatifler aramaya itmektedir. Bu alternatif
de, emperyalist ülkelerle ticareti geliþtirmekten baþka birþey deðildir. Ama ayný zamanda bu ticarette, bir yandan emperyalizme
deðer transferi yaratýrken, diðer yandan ülkedeki tüm üretim bütünselliðini bozmak durumundadýr. (Bu durumun getirdiði döviz soru-
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nu ve dýþ ticaret açýðýna daha önce deðindiðimiz için, bir kez daha
yinelemek istemiyoruz.)
Ýkinci olarak, teknolojik geliþmeye uyumlu bir yapýya sahip
olmayan sanayi kuruluþlarý, toplumsal gereksinmelerin nicelik ve
niteliðindeki deðiþmelere uygun bir üretim artýþýna ve ürün
çeþitliliðine yönelememektedir.
Bu durum, bir yandan sosyalist toplumdaki insanýn yeni
gereksinmelerinin karþýlanmasýný engellediði gibi, diðer yandan ellerindeki gelirleri tüketmelerini de engellemektedir. Böylece bireylerin elinde büyük bir tüketilememiþ gelir fazlasý bulunmaktadýr.*
Bu büyük toplumsal birikim, yatýrýmlar için kaynak olarak kullanýlamamaktadýr. Bunun sonucu olarak, kentlerde, temel tüketim maddelerinin tüketiminde büyük bir artýþ ortaya çýkmakta; kýrlarda,
tarýmsal üretimin artmamasýný getirmektedir. Böylece, gýda talebinde nüfus artýþýnýn ötesinde bir artýþ ortaya çýkarken, gýda üretiminde nüfus artýþýný bile karþýlamaktan uzak bir durum ortaya
çýkmaktadýr.
Üçüncü olarak, gerek ikincinin bir sonucu olarak, gerekse
ekonomik dengelerin bozulmasýnýn bir sonucu olarak, temel sanayi
kollarýndan baþlayarak, tüm sanayinin ileri teknolojiye geçmesi ve
gelecekteki teknolojik geliþmelere uyum gösterebilecek esneklikte düzenlenmesi için gerekli kaynaklar bulunmamaktadýr. Böylece revizyonizm yeni bir ikilemle karþý karþýya kalmaktadýr: Ya
toplumda ortaya çýkan gelir fazlasýný zor yoluyla ekonomiye kaynak
olarak aktaracaklardýr; ya da ekonomi dýþý kaynaklara baþvuracaklardýr. Bunlardan ilkinin yapýlamayacaðý koþullarda, ikincisi kaçýnýlmaz olmaktadýr. Ama bu ikincisi, sosyalist nitelikteki bir ekonomi
dýþý kaynaklar durumundadýr, dolayýsýyla nükleer silah üretimi ile
uzay çalýþmalarýnda kullanýlan kaynaklardýr. Diðer sosyalist ekonomi dýþý kaynaklar ise, emperyalist finans kuruluþlarýdýr. Böylece,
tüm kaynaklar emperyalizmle ilintili olarak var olabilmektedir.
Dördüncü olarak, sanayinin yeniden yapýlanmasýna uygun
emek-gücü niteliði bulunmamaktadýr ve bunun sürekli saðlayýcýsý
olan bir eðitim sistemi yoktur. Revizyonizmin kendi sözcükleriyle
söylersek, gerçekte el emeði, bilimsel teknik devrim öncesi emek,
az kalifiye olan emek, üretimden uzaklaþýyor. Giderek daha çok
* Bu gelir fazlasý,bugün, SSCBde ulusal gelirin %40ýný oluþturmaktadýr.
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zihinsel bir karakter kazanan emeðin, bilimsel-teknik emeðin, yaratýcý, doða ve üretim süreçlerini dönüþtürücü, zorunlu toplumsal
deðerler yaratan emeðin rolü artýyor.71 Ama gerek SSCBde, gerek
diðer sosyalist ülkelerde bu tür emek sýnýrlý durumdadýr ve bunu
yaratacak bir eðitim sistemi bulunmamaktadýr.
Beþinci olarak, teknolojik gerilik ve kuruluþlar arasýnda uyumsuzluk emeðin verimliliðini sürekli olarak düþürmekte, ürünlerin
toplumsal maliyetini sürekli artýrmaktadýr.
Revizyonizmin revizyonistlerinin bu temel soruna ve buna
baðlý olarak ortaya çýkan sorunlara bulduðu çözümler, tam anlamýyla geçici niteliktedir ve daha büyük çeliþkiler yaratma potansiyelindedir.
Revizyonizmin bu konudaki ekonomi-politikasý, herþeyden
önce merkezi planlamanýn gücünü giderek azaltmak ve tek tek
sanayi kuruluþlarýnýn insiyatifini, özerkliðini artýrmak temelinde
oluþturulmuþtur. Bu politika, diðer proletarya iktidarlarýnýn, sosyalist ülkeler arasý merkezi ekonomik kuruluþlarýndan özerkleþme
leri, sosyalist standartlardan ayrýlmalarý ve kendi finans kaynaklarýný kendilerinin bulmalarý þeklinde temel çözümler içermektedir. Özelde ise, gruplarýn ve iþletmelerin özerklik sýnýrlarýný kesinlikle
geniþletmek, en yüksek nihai sonuçlarýn alýnmasýnda bunlarýn
sorumluluklarýný artýrmak72 yoluyla, her bir sanayi kuruluþunun
teknolojik dönüþümlerini kendisinin saðlamasý hedeflenmektedir.*
Böylece revizyonizm, merkezi planlama çerçevesinde,
sanayinin bir bütün olarak yönetilerek dönüþtürülmesini terk etmekte, kýsmi uygulamalarla, parçadan bütüne gitmeyi tasarlamaktadýr. Bu ise, kesinkes sosyalist planlama ilkelerine terstir, anti-Leninist
niteliktedir.
Komünizm, bütün ülkede büyük sanayinin en güçlü
bir biçimde merkezileþtirilmesini gerekli görür ve varsayar. Onun için bütün Rusyanýn yönetici merkezine,
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 1988 Tezleri
Gorbaçov, SBKP-MKnýn 27. Kongre Raporu
* Revizyonizmin teknolojik geliþmeyi kýsmi uygulamalarla üretime uydurma anlayýþý,
önemli bir iþsizlik sorunu da yaratacaktýr. Genel toplumsal istihdam sorunu, yeni
kaynaklarýn askeri alanda yapýlacak deðiþmelerle saðlanmasý, kaçýnýlmaz olarak, silahlý
kuvvetlerde belli bir indirimi ortaya çýkaracaðý için, iþsizliðin daha da büyümesi söz konusu
olabilecektir.
71
72
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hiç duraksamadan, belli bir daldaki iþletmelerin hepsini
araçsýz olarak yönetme hakkýný vermek gerekir.73 (Lenin) (abç)
Lenin, ayný yerde, Rus merkezinden tüm ülkedeki belli bir
daldaki bütün iþletmelerin araçsýz yönetme hakkýný geri almak
(...) bölgesel anarko-sendikalizm olur, yoksa komünizm deðil74
derken, revizyonist anlayýþýn ne anlama geldiðini de ortaya koymuþ
bulunmaktadýr.*
Tüm bunlara raðmen ve bunlar bilinirken, revizyonist
anlayýþla ve onun ürünü yöntemlerde ýsrar edilmemek zorundadýr.
Ancak bu ayrý birþeydir, revizyonizmin uygulamasý ayrý birþeydir.
Revizyonizm kendi mantýðý çerçevesinde ve kendi yöntemlerini
kullanýrken bile, kendi içinde þu üç ana sorunu çözmek zorundadýr:
Birinci sorun, iþletmeler arasý dengesiz geliþmedir. Ýkinci
ana sorun, teknolojik geliþmenin üretime uygulanmasýyla ortaya
çýkacak iþsizlik sorunudur; ve nihayet, üçüncü olarak, belirli bir süre kaçýnýlmaz olan üretim düþüþleri sorunudur. Bu yeni ve ek sorunlarýn her biri, önemli toplumsal sorunlar olarak ortaya çýkarlar.
Revizyonizmin bu sorunlara çözümü, asýl olarak küçükölçekli üretim üzerinde yükselmektedir.
Deneyimin de ortaya koyduðu gibi, teknik bakýmdan iyi donatýlmýþ küçük-ölçekli iþletmelerin çoðu zaman bir takým avantajlarý vardýr. Bu iþletmeler, teknolojik yenileþtirmelere ve talep deðiþikliklerine daha
hýzlý ve daha esnek biçimde uyabilmekte, küçük seri
mallara ya da ayrý kalemlere duyulan ihtiyaçlarý daha
hýzlý karþýlayabilmekte, özellikle küçük kasabalardaki
mevcut iþgücünden daha iyi yararlanabilmektedirler.75
(abç)

Revizyonizmin küçük-ölçekli iþletmeleri teþvik yoluyla sözüLenin, Anarþizm ve Anarko-Sendikalizm, s. 359-2 Haziran 1918
Lenin, Anarþizm ve Anarko-Sendikalizm, s. 359
* Buradaki anarko-sendikalizm belirlemesi oldukça önemlidir. Merkezi planlamanýn
ve merkezi yönetimin zayýflamasý sonucu, anarþist faaliyetlerin ortaya çýkmasý hemen
hemen kesin gibidir. 1989 sonlarýnda SSCBde meydana gelen kimi olaylar bunu açýkça
gösterir niteliktedir.
75
Gorbaçov, SBKP-MKnýn 27. Kongre Raporu
73
74
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nü ettikleri avantajlardan yararlanmayý tasarlamaktadýr. Böylece
teknolojik yenileþme yaygýnlaþacak, yeni tüketim gereksinmeleri
hýzla karþýlanabilecek, teknolojik geliþmeye uygun emek niteliði
yaratýlacak, temel sanayi kollarýndaki özerkliðin getireceði
boþluklar doldurulacak, sanayi ürünleri üretimindeki dengesizlik
çözümlenecek, ürün fazlasý ortaya çýkmayacaktýr. Hatta revizyonistlere göre, küçük-ölçekli üretimin teþvik edilmesiyle, özellikle küçük kasabalarda iþgücünün verimli bir tarzda kullanýmý
saðlanarak, önemli bir istihdam olanaðý da ortaya çýkacaktýr !
Görünüþte, her yönden düþünülmüþ ve tasarlanýlmýþ bir ekonomik belirlemeyle karþý karþýya olunduðu hissi veren bu plan,
sadece görüntüsel olgulara dayanmaktadýr. Bu nedenledir ki, pratikte, yani uygulamada, sözü edilen avantajlarýn hiçbir iþe yaramadýðý ortaya çýkacaktýr. Revizyonizmin bu revizyonu, kýsa bir süre
için iþe yarasa bile, orta ve uzun vadede tüm sorunlarý bir üst
boyuta çýkartarak yeniden üretecektir.
Herþeyden önce sanayinin tarihinin tanýtladýðý bir gibi, küçük
ölçekli üretim, her zaman ve her yerde, büyük-ölçekli üretime
göre, üretimi ilerletici özelliklere sahip deðildir. Bir baþka deyiþle,
küçük-ölçekli üretim, büyük-ölçekli üretim karþýsýnda her zaman
büyük dezavantajlara sahiptir. Revizyonizmin savladýðýnýn tersine,
ne teknolojik yenileþmeye uyum saðlayabilme özelliðine sahiptir,
ne de talep deðiþikliklerine uyum saðlama esnekliðine. Oysa büyük
sanayi, mevcut üretim sürecindi hiçbir zaman son ve deðiþmez bir
biçim olarak görmez ve ele almaz. Bunun içindir ki, büyük sanayinin teknik temeli devrimcidir ... Büyük sanayi niteliði gereði ... emekte deðiþmeyi, görevde akýlcýlýðý, iþçide genel bir hareketliliði zorunlu
kýlar.76
Hiç kuþkusuz revizyonistler de, Marksýn ortaya koyduðu gerçekleri bilmektedirler. Ancak onlar, dünyada yeni geliþmelerin ortaya çýktýðýný, SSCB ve ABDdeki geliþmelerin küçük-ölçekli üretim
yönünde bazý avantajlar yarattýðýný ileri sürerek, Marksýn belirlemelerini yetersiz ilan etmektedirler. Gerçekten Marksýn yýllar önce
büyük-ölçekli üretim için ortaya koyduklarý yetersiz midir? Daha
tam deyiþle, günümüzdeki geliþmeler küçük-ölçekli üretimin görece avantajlý konuma ulaþmasýný mý saðlamýþtýr?
76
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Elbette ki hayýr. Revizyonizm bilimsel ve teknolojik devrimin ürünü olan bazý olgularý, üretimin niteliðini deðiþtiren olgular
olarak ele almak durumundadýr.
Bilimsel ve teknolojik geliþmeler sonucu, ürün ve üretim
süreçlerinin faktör içeriklere göre parçalara ayrýlmasý olanaklý
olmuþtur. Bu da, her bir parçanýn tek bir ürünmüþcesine ya da
tek bir üretim süreciymiþcesine ele alýnmasýný ve farklý üretim birimlerinde gerçekleþtirilmesini saðlamaktadýr. Üretimin çokuluslaþmasýný getiren de bu olgudur. Bu olgu büyük çaplý üretimin eskisi
kadar önemli olmadýðý, küçük-ölçekli üretimin önem kazandýðý
þeklinde yorumlanamaz.
Ürün ve üretim sürecinin faktör içeriklere göre parçalara
ayrýlmasý, küçük-ölçekli üretimin deðil, büyük-ölçekli üretimin, yani
büyük sanayinin gerçekliðidir. Böylece insanlarýn belirli sanayi merkezlerinde toplanmasýnýn, iþe gitmesinin maddi koþullarý eskisi
kadar büyük bir yere sahip bulunmamaktadýr. Bir baþka deyiþle,
bu ilerleme, iþin insana gitmesinin geliþiminin bir ürünüdür. Ancak artýk insanlarýn çalýþmak için belirli sanayi merkezlerinde
toplaþmalarý gerekmemektedir. Bu baðlamda, kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin olduðu kadar, sanayi ile tarým üretimi arasýndaki ayrýmlarýn da ortadan kaldýrýlabilinmesi için maddi koþullar
olgunlaþmýþtýr. Bunun sosyalist toplum açýsýndan anlamý ise,
insanlarýn büyük kentlerdeki sanayi merkezlerinde toplanmalarýnýn sona erdirilebilir olduðu ve sanayi üretimi ile tarýmsal
üretimin mekansal olarak birbirine yakýnlaþtýrýlabilineceðidir.
Bu geliþme büyük sanayinin, ülkenin ve dünyanýn her yerindeki üretim birimlerini daha geniþ ölçüde kendisine baðlamasý
ve küçük-ölçekli kuruluþlarý daha çok kendisi için üretim yapmaya
yöneltebilmesini olanaklý kýlmaktadýr. Böylece küçük-ölçekli üretimin görece baðýmsýzlýk konumu hýzla sona ermekte, büyük sanayinin basit bir uzantýsýndan baþka bir þey olmamaktadýr. Bugün dünyanýn çeþitli yerlerinde yapýlan üretimlerin bu nitelikleri açýktýr.*
Sosyalizmin inþasýnýn maddi koþullarýnýn 1950lerden sonra
olaðanüstü olgunlaþmasýný görmezlikten gelen revizyonizmin bu
* Tarihsel olarak bu olgunun kökeni, fordizm ve taylorizmde bulunduðu söylenebilir.
Ancak günümüzdeki geliþmenin asýl dinamiði yeni-sömürgecilikten kaynaklanmýþtýr. 1960
sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkan montaj sanayi bu olgunun temeli
olmaktadýr.
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yeni revizyonunun en önemli sonucu, tarýmdaki kolektivizasyonun
ve büyük-çaplý üretimin daðýlmasýyla ortaya çýkacaktýr. Yýllar boyu
küçük-üreticilerin zor yoluyla deðil, büyük-çaplý üretimin üstünlüklerinin pratikte gösterilmesiyle sosyalist ekonomiye entegre edilmesini savunan bir partinin, þimdi küçük-ölçekli üretimin
avantajlarýný keþfetmesi, sadece sanayi ile sýnýrlý kalmayacak ve
hatta baþlýca sonuçlarýný tarýmsal üretimde verecektir. 1929-30 yýllarýndaki uygulamalarýn gösterdiði gibi, 1956 ve 1965 uygulamalarýnýn da kanýtladýðý gibi, sonuç, sadece küçük-üreticilerin kolektif
çiftliklerini hýzla terketmesi olacaktýr.*
Oysa ki, tüm bu bilimsel ve teknolojik geliþmeler, gerçekte
sosyalist bir ekonominin geliþim dinamikleri olarak tanýmlanan ve
dolayýsýyla sorunlarý kolayca çözen bir ortam yaratmaktadýr. Sosyalist ekonominin inþasý, herþeyden önce, üretimi sürekli olarak artýrýrken, proletaryanýn üretim sürecinde geçen zamanýný sürekli
azaltmak amacýný güder. Bu da iþgününün zaman içinde ve sistemli olarak kýsaltýlmasý demektir. Böylece proletarya, her yönden kendisini geliþtirme, üretim dýþý alanlarda yeteneklerini
kullanma ve geliþtirme olanaklarýna sahip olur.**
Ýþgününün üretici güçlerin geliþmesiyle kýsaltýlmasý amacý,
ayný zamanda, proletaryanýn daha büyük oranda tarýmsal üretime
katýlabilmesini de olanaklý kýlar. Hatta ürün ve üretim süreçlerinin
faktör içeriklere göre parçalara ayrýlmasýnýn getirdiði yeni
koþullarda, bu olanaðý, evrensel boyutlara ulaþtýrmasý olanaklýdýr.
Bu da tarýmsal üretim artýþý için gerekli emeðin, bireyin çok yönlülüðü çerçevesinde saðlanmasý demektir.
Ýþgününün kýsalmasý, sosyalist toplumsal yaþam tarzýnýn daha
* Son olarak 1989 Kasým ayýnda Yüksek Sovyet kooperatifler üzerine bazý yeni
kararlar almýþtýr. Yüksek Sovyet, son zamanlarda giderek artan biçimde kâr amacýna
dayalý alým-satým iþlerine aðýrlýk veren kooperatif sayýsýnýn büyüdüðünü tespit etmiþtir.
Küçük-ölçekli iþletme teþviki baðlamýnda ortaya çýkan yeni iþletmeler, özel giriþimci
kategorisinde bulunan kooperatiflerin yalýn bir biçimde ticaretle uðraþtýklarýný ve hatta
spekülatif kazançlar saðladýklarý görülmüþtür. Yüksek Sovyet, üretime dönük faaliyet
göstermeyen ve sadece kamu sektörünün ürünlerinin alým-satýmýyla kâr saðlayan
iþletmelerin üç ay içinde kapatýlmasýna karar vermiþtir. Revizyonizmin nasýl kýsa sürede
týkandýðý burada görülebilir.
** Bunun devletin sönmediði koþullarda, proletarya devletinin silahlý güçlerinin
güçlendirilmesinin yeni bir yolunu da açtýðýný belirtmek gerekir. Üretim zamanýnýn
kýsalmasý, proletaryanýn askeri görevlerle daha çok ilgilenmelerini olanaklý kýlacaktýr.
Proleter savaþ anlayýþý da ancak böyle olanaklý olabilir.
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geniþ ölçekte ve hýzla gerçekleþtirilmesini saðlar. Özellikle hizmetler sektörünün olaðanüstü geliþmesini zorunlu kýlarak, toplumun her kesiminin üretim birimleri dýþýnda birbirleriyle iliþki içinde
bulunmasýný gerçekleþtirir ve bu alandaki çalýþmayý sosyalist-toplumsal elbirliði haline getirir.
Ayný þekilde, iþgününün kýsalmasý, proletaryanýn siyasal
sorunlarla daha yoðun ve daha çok ilgilenmesi için gerekli zamaný
saðlar. Devlet aygýtýna daha yoðun katýlabilme koþullarýnda, sosyalist devleti kurmada etkin bir güç haline gelirler ve böylece kendi
kendilerini yönetme yönünde büyük ilerlemeler gerçekleþir. Böylece sosyalist demokrasi gerçek bir zemin üzerinde kurulup iþlerken, ideolojik-politik konularda entelektüel üretim, sadece bireyselleþmiþ bireylerin faaliyetleriyle sýnýrlý olmaktan çýkar.
Bu ve benzeri bir dizi geliþmenin temel dinamiði üretici
güçlerin her yönden geliþtirilmesinde bulunmaktadýr. Günümüz
diliyle söylersek, bilimsel ve teknolojik devrimin üretime uygulanmasý, yukarda ortaya koyduðumuz sorunlarý olduðu kadar, revizyonist ya da hatalý uygulamalarýn ortaya çýkaracaðý sorunlarý da
önemli ölçüde çözecektir. Böylece temel görev, bir bütün olarak
sosyalist sanayi üretimini, merkezi planlar çerçevesinde, teknolojik geliþmenin getirdiði yeniliklerle baðlantýlý olarak dönüþtürmek
olarak ortaya çýkmaktadýr.
Tarýmsal üretimin kolektivizasyonu, kolektif çiftliklerden tarým komünlerine doðru geliþim süreci olarak ele alýnacaktýr. Bu baðlamda, küçük-üreticilik sorunu, doðrudan tarým komünlerinin oluþturulmasý ve
giderek kent ile kýr arasýndaki çeliþkinin aþýlmasýyla
orantýlý olarak çözümlenecektir. Ancak, yalýn olarak
komünlerin tarýmsal nitelikte kalmalarý, giderek küçük-meta üretiminin daha geniþ ölçekte üretilmesine
yol açarak sosyalist inþada bozulmalara yol açacaðý
göz önüne alýnacaktýr. Bu nedenle, tarým komünleri
ile sanayi komünlerinin birleþtirilmesi hedefine baðlý
olarak, öncelikle tarým ve sanayi kolektiflerinin düzenli bir iliþkisi geliþtirilmek zorundadýr...
Özellikle nüfus artýþý gözönüne alýnarak, bu artýþý
aþan düzeyde ve kiþi baþýna düþen miktarý zaman
içinde artýran ve de bunun sürekliliðini güvence altý-
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na alan bir üretim artýþý saðlanmasýnda, bilimsel ve
teknik araþtýrmalara daha yoðun olanak ve katýlým
saðlanacaktýr. Bunun için bilimsel ve teknik araþtýrmalarýn kurumlaþtýrýlmasýyla, buralardan bireylerin
yararlanmalarý ve katýlýmlarýný saðlamak için gerçekçi
düzenlemeler yapýlmasý gerekmektedir. Araþtýrma ve
geliþtirme faaliyetlerinden saðlanan her yeni geliþme,
üretim mallarý üretiminde olduðu kadar tüketim mallarý üretiminde de uygulanacaktýr.
Her yeni biçim deðiþikliðini (nicelik ve nitelik olarak) yansýtacak biçimde tüketim ürünlerinin yaratýlmasý ve bunlarýn tüketilmeleri ile, eski ürünlerin süreç
dýþý kalmalarý arasýndaki çeliþki aþýlacaktýr. Bu da,
standartlaþmanýn dinamik ölçülere kavuþturulmasý ile
olanaklýdýr. Bir ya da daha fazla sayýda beþ yýllýk kalkýnma planlarý kapsamýnda sabit kalan tüketim standartlarý anlayýþýna sapýlmayacaktýr. Her türlü tüketim
ürünlerinde, nicel ve nitel deðiþiklikler, ürünün verimliliðini, kullanýmýný ve kullaným istemini artýrýcý olduðu oranda gerçekleþtirilmesi esas alýnacaktýr.
Toplumsal ve kültürel alanlarda, özellikle saðlýk,
eðitim ve konut üretiminde mevcut kaynaklarýn ve
emek-gücünün yoðun kullanýmýndan, geliþmiþ teknoloji kullanýmýna geçilecektir.77
Proletaryanýn iktidarda bulunduðu ülkelerdeki ikinci temel
sorun, tarýmsal üretimin geliþtirilememesi ve kýrsal yapýnýn
deðiþtirilememesidir. (Bu sorun Doðu-Avrupa ülkeleri için olduðu
kadar, SSCB için de önemli temel sorunlardan birisidir.)
Genel olarak ele alýndýðýnda, bu sorun, tarýmsal kolektivizasyonun istenilen nitelikte olmamasýndan ve büyük-çaplý tarýmsal üretimin yeterli ölçüde artýrýlamamasýndan kaynaklanmaktadýr.
Yani sorunun temelinde, tarýmda küçük-üreticiliðin etkin olmasý
yatmaktadýr. SSCBde bu olgu, revizyonizmin dilinde tarýmýn yüksek bir mesleki uzmanlýk ve yenileþme ruhuyla, aktif olarak kendisini çalýþmaya hazýrlamýþ insan78 unsurunun gerekliliði ile bu
77
78
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insanýn bulunmayýþý arasýndaki çeliþki olara ifade edilmektedir.
Bu soruna revizyonizmin bulduðu çözüm ise, pazar sosyalizmi ya da ticaret özgürlüðüne dayanmaktadýr. Leninin Aynî
Vergi Üzerine yazýsýna dayanýlarak savunulan bir çözümü Gorbaçov þöyle anlatmaktadýr:
Aslýnda söz konusu olan, bugünkü koþullar göz önüne alýnarak, yaratýcý bir anlayýþla Leninin aynî vergi düþüncesini uygulamaya koymaktýr.
Kolhozlarda ve sovhozlarda, beþ yýllýk dönem üzerinden yýllara göre kademelendirilmiþ, belirli ve deðiþmez
ürün artýþ planlarý saptanmak istenmektedir. Ayný zamanda, bunlar, planlananlardan fazla elde edilecek herþey
ile, patates, meyve ve baþka sebzeler açýsýndan da, planlanmýþ üretimin önemli bir kýsmýný istedikleri gibi kullanma imkânýna kavuþmaktadýrlar. Ýþletmeler, bu ürünü
devlete ek olarak satabilecekleri gibi, iþlenmiþ ya da iþlenmemiþ olarak, kolhoz pazarýnda ya da kooperatif ticareti
aracýlýðýyla da bunu satabilirler, yahut da özellikle kiþisel
ek gelir getiren iþletmelerin ihtiyaçlarý da içinde, baþka
ihtiyaçlar içinde kullanýlabilecektir.79
Daha önce de gördüðümüz gibi, revizyonizmin revizyonuyla
ortaya çýkan bu uygulama, kesinkes Leninin aynî vergi planýyla
ilintili deðildir. Leninin planýnýn sadece biçimi alýnmýþtýr ve iki temel
noktada ondan farklýlaþýr.
Birincisi, bunun sadece küçük-üreticiler baðlamýnda deðil,
ayný zamanda kolhoz ve sovhozlar açýsýndan da ele alýnmasýdýr.
Ýkincisi ise, tarýmsal üreticilerin talep edeceði tüm sanayi ürünlerini, bugün SSCB sosyalist sanayisi saðlayacak durumdadýr. Dolayýsýyla ortada Leninin planýndan farklý bir plan bulunmaktadýr. Bu
farklýlýðý günümüz sorunlarý ve günümüzün koþullarý diyerek
sýradanlaþtýrmak, sapmanýn sonuçlarýnýn görülmesini de engelleyecektir.
Revizyonizmin tarýmsal revizyonu, herþeyden önce, küçüküreticilik ile kolhoz ve sovhozlara, uzun vadeli olarak ve merkezi
beþ yýlýk plan güvencesi altýnda ticari özgürlük vermektedir. Böylece tarýmsal üreticilerin proletarya diktatörlüðünde, kaçýnýlmaz
79
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olarak, belirli bir süre sonra ellerinde biriken servete el konulmasýndan korunmuþ olmaktadýrlar. Böylece de, onlarýn elde ettikleri
kiþisel ek gelirlerini tarým üretimini artýrmak için bir çeþit sermaye olarak kullanmalarý, devletçe güvenceye alýnmaktadýr. Bunun anlamý ise, küçük-üreticilerin üretimi artýrmak amacýyla topraða
yapacaklarý ve kendi gelirlerinin fazlasýyla saðlayacaklarý finansmana dayalý yatýrýmlarýnýn merkezi plan dýþýna çýkartýlmasýdýr ve
bu da bir çeþit, küçük köylüye, topraðý uzun süre kullanma ve gelecekte bir baþkasýna devretme hakkýnýn tanýnmasý demektir. Bu
topraðýn alým-satýmýnýn özgün bir durumu olacaðý gibi, miras hakkýnýn da özgün bir durumunu yaratmaktadýr. Ancak bunlarýn sadece uygulamanýn bir sonucu olarak ortaya çýkacaðý sanýlmamalýdýr.
Bunlar, revizyonizmin revizyonuyla tam olarak tasarlanmýþ durumdadýr.*
Küçük-üreticilere, kolhozlara ve sovhozlara, uzun süreli toprak kiralama hakkýnýn tanýnmasý, böylece revizyonist anlayýþla tarýmsal üretimin artýrýlmasýnýn yolu olarak benimsenmektedir. Oysa
bu hakkýn tanýnmasý, yani mülkiyet iliþkilerinin belli oranda
deðiþtirilmesiyle üretim artýþýnýn saðlanamayacaðý deneyimlerle sabittir. Ama revizyonizm, her zaman bir Stalinizm kuruntusu taþýdýðý
için, böyle bir deneyimi kabul etmemektedir. Çünkü o, Stalinist
uygulamanýn yarattýðý ve zora dayanan yöntemlerin kullanýldýðý
bir deneyimdir!
1917-40 yýllarý arasýnda tarýmýn kolektifleþtirilmesi deneyimi,
açýk biçimde, küçük üretimin büyük-üretim karþýsýnda geriletilmesinin kendiliðinden olamayacaðýný göstermiþtir. Büyük-ölçekli tarýmsal üretimin üstünlüklerinin küçük-üreticilere gösterilmesi
yoluyla, sosyalist ekonomiye entegrasyonu belirli ölçüde saðlanabilmektedir. Sorunun nihai çözümünün gerçekleþtirilememesi, kaçýnýlmaz olarak, nüfus artýþýna paralel bir biçimde küçük-üreticiliðin
artmasýný ve yaygýnlaþmasýný getirmektedir. Küçük-köylü zihniyetinin de yaygýnlaþmasýna yol açan bu olgu, proletarya ideolojisinin,
bu alanlarda maddi bir güç haline gelmesini de engellemektedir.
Çayanovun tarýmsal üretimin birleþtirilerek büyütmeye doðal bir
* 1989 sonlarýnda A. Sakhorovun sürekli olarak Yüksek Sovyetin mülkiyet sistemindeki deðiþiklikleri bir an önce yapmasýndan söz etmesinin nedeni de, revizyonizmin
buna karþý olmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Aradaki tek sorun zamanlama ve nasýl
biçimleneceði sorunudur.

136

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

sýnýr koyduðu savýnýn gerçekliði de burada yatmaktadýr. Bir baþka
deyiþle, Çayanovun iddia ettiði doðal sýnýr, bizzat tarýmsal üretimden deðil, tarýmsal üretimdeki küçük-köylülükten ve küçükölçekli üretimden gelen bir sýnýrdýr. Eðer tarýmsal üretimde bu unsurlarýn varlýðý ortadan kaldýrýlabilinirse, kaçýnýlmaz olarak ortada
bir sýnýr bulunmayacaktýr.
Deneyimler göstermiþtir ki, küçük-ölçekli üretimin tam olarak sosyalist ekonomiyle bütünleþememelerinin en önemli engeli,
bu üretim içinde bulunanlarýn toprak isteminde somutlaþan mülkiyet sorunudur. Üretim aracý olarak topraðýn toplumsal mülkiyeti
(devlet mülkiyeti olarak), bu üretim tarzýnýn, toplumsal üretimle
bütünleþmesini engellemektedir. Bu gerçek karþýsýnda, mülkiyet
iliþkilerinin, sadece bu düzeyde ve sadece bu unsurlar için, biçimsel olarak deðiþtirilmesi, sosyalist ekonomiyle bütünleþmelerini yaratacaðý düþüncesi de doðru deðildir. Kiþisel emeðe dayanan bir
üretim tarzýnýn, özel mülkiyet koþullarýnda, egemen üretim iliþkilerine eklemlenmesi olanaklý olmakla birlikte, toplumsal mülkiyete dayanan üretim iliþkilerine eklemlenmesi olanaklý deðildir. Bu
nedenle sorunun çözümü burada bulunmamaktadýr.
Çözümün ana halkasý, tarýmsal üretimin, her ürün düzeyinde büyük-çaplý üretim haline dönüþtürülmesi temelinde kýrsal yapýnýn deðiþtirilmesinde bulunmaktadýr. Bu düzeyde büyük çaplý
tarýmsal üretim birimlerinin yaratýlmamasý, yalýn bir biçimde, küçükköylülerin kooperatif düzeyinden kolhoz düzeyine ve oradan tarým
komünleri düzeyine geçiþ süreci olarak sýnýrlandýrýlmamasý gerekmektedir. Özellikle sovhozlar bu konuda önem kazanmaktadýr.
Ancak sovhozlarýn ilk andan itibaren oluþturulmuþ biçimiyle yetinilmemesi gerekmektedir. Küçük-köylülerin kolektif bir tarýmsal
üretim içinde birleþtirilmelerine benzer bir planlama sovhozlar içinde yapýlmasý gerekmektedir. Bu nedenledir ki, küçük-üreticilerin
ve diðer tarýmsal ücretlilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi þeklinde
bir düzenlemeyle, ne kýrsal yapý deðiþtirilebilir, ne de büyük-ölçekli üretim geliþtirilebilir.
Sosyalizmin inþasýnda tarým sorununun bu temel sorunu
dýþýnda, bugün, sosyalist ülkelerde bir baþka sorun bulunmaktadýr.
Bu da, bu ülkelerdeki küçük-köylülerin toprak istemidir ve bu topraktan elde ettikleri geliri tüketmek istemeleridir. Yani tarýmdan elde edilen gelirlerin üretim artýþý amacýyla ek yatýrýmlarda kullanýl-
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masýnýn yasal bir mülkiyet güvencesine kavuþturulmasý istenmektedir. Bu istem, mevcut durumun yarattýðý sorunlarýn küçük-köylülük
tarafýndan geleneksel anlayýþla çözümlenmesi istemi olarak ortaya
çýkmaktadýr. Yani yalýn bir mülkiyet hýrsýnýn ürünü deðildir. Bu
nedenle kapitalist iliþkiler içindeki küçük-köylülükten ayrýlmaktadýr. Elindeki geliri tüketemeyen küçük-köylü, bunlarý uzun süre
tasarruf edebileceði toprak ve eklentilerine yatýrma eðilimindedir.
Onun bu geleneksel eðilimi, ancak onlarýn ellerine geçen geliri artýrmak dýþýnda (gerektiðinde artýrma koþullarýnda), onlarýn kendi
gereksinmelerini karþýlamak amacýyla kullanmalarýný saðlamakla,
mülkiyet dýþý alana yöneltilmesi olanaklýdýr.
SSCBde eskiden küçük-köylüler, gelirlerini sanayi ürünleri
satýn alma yoluyla belli ölçüde tüketmeleri ve bu yolla üretimi artýrmalarý, bugün, artýk hangi sanayi ürünleri sorusunun yanýtlanmasýný gerektirecek kadar önemli bir geliþme göstermiþtir. Leninin
Aynî Vergi yazýsýnda belirttiði düzeyde, küçük-köylü sanayi ürünlerine yönelik bütün talepleri, asýl olarak tarýmsal girdiler (traktör,
harman makinasý, kimyasal girdiler vb.) olarak belirginleþmekteydi.
Bugün ise, tüm bu talepler, sosyalist sanayi tarafýndan ve tarým
makineleri istasyonlarý tarafýndan büyük ölçüde saðlanmaktadýr.
Üstelik, bu girdiler, ucuz olduðu kadar, dayanýklý ürünler durumundadýr. Hemen hemen tüm küçük-köylü, kooperatifler ve kolhozlar aracýlýðýyla bu sanayi ürünlerini almaktadýrlar. Ama buna
raðmen ellerinde önemli miktarda bir gelir fazlasý bulunmaya devam etmekte ve bunlarý tüketememektedir. Onlarýn, ne zaman ve
nasýl tüketeceklerini bilmedikleri bir gelir fazlasýný artýrmak için
üretimi artýrmalarýný beklemek de olanaksýzdýr. Mülkiyet hakkýnýn
ve miras hakkýnýn geniþletilmesi, iþte bu baðlamda, bir itici güç
olarak ele alýnmaktadýr.
Bugün proletaryanýn iktidarda bulunduðu ülkelerin çoðunda, ayný tür gelir fazlasý kentlerdeki nüfus için de vardýr. Ancak kýrsal alandaki gelir fazlasý, kentlerdeki süreçten daha farklý olarak
ortaya çýkmýþtýr. Küçük-köylü, çoðu durumda, elde ettiði gelirin bir
kýsmýyla gýda ürünleri satýn almak durumunda deðildir. Bu nedenle elindeki gelirin artýþ hýzý, kentlere göre çok daha fazladýr. Bu koþullarda, mülkiyet iliþkilerinde belli bir deðiþiklik yapýlarak, tarýmsal
üretimin artýrýlmasý olanaksýzdýr. Çünkü sorun, mülkiyet sorunu
deðil, bizzat küçük-köylü üretimi sorunudur.
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Küçük toprak mülkiyeti, nüfusun büyük çoðunluðunun kýrsal olmasýný, toplumsal deðil, tecrit olmuþ emeðin
egemenliðini öngörür ve bu nedenle de, bu koþullar altýnda zenginlik ve yeniden üretimin geliþmesi, bunun
hem maddi, hem de manevi önkoþullarý ve dolayýsýyla
ayrýca da rasyonel ekimin önkoþullarý söz konusu olamaz.80 (abç)
Marksýn bu belirlemesi de, mülkiyet sorunuyla, tarým sorunun sosyalist bir tarzda çözümlenmesinin olanaksýz olduðunu tanýtlamaktadýr.
Yapýlmasý gereken, kýrsal yapýnýn bütünsel olarak geliþtirilmesiyle yeni gereksinmelerin ortaya çýkmasýnýn saðlanmasý ve bunlarýn karþýlanmasýna paralel olarak küçük-köylülerin üretimi artýrmaya
yöneltilmesidir. Bu uygulama, büyük çaplý tarýmsal üretimin hemen her ürün düzeyinde geliþtirilmesiyle ve egemen kýlýnmasýyla
desteklenmesi gerekmektedir. Bu geliþmeyle, büyük çaplý üretimin üstünlüklerini tanýtlamak da olanaklý olabilecektir. Þüphesiz
böyle bir geliþme saðlanabilmesi için, Gorbaçovun sözünü ettiði
gibi, tarýmda yüksek bir mesleki uzmanlýk ve yenileme ruhuyla
donanmýþ yeni bir üretici kitleye gereksinme bulunmaktadýr. Bu
üretici kesim, tarým proletaryasýndan baþkasý deðildir.
Burada iki sapmadan uzak durulmasý gerekmektedir. Birinci sapma, kýrsal nüfusun elindeki artýðý almak için kapitalist tüketim normlarýný kullanarak yapay tüketim yaratmak; ikincisi ise,
fiyat makasý politikasýný uygulamaktýr. Bu iki yolda, sosyalist ekonominin inþasýnda geriletici sonuçlar doðuracaðý gibi, sosyal huzursuzluðu da artýrmaktadýr. (Bu konuda 1970 sonrasý Macaristan ve
Polonya açýk örnek durumundadýr.)
Macaristanda kapitalist tüketimi artýrýcý yöntemlerin etkisiyle ya da doðrudan bu yöntemlerin ülke içinde kullanýlmasýyla,
kentlerdeki fazla gelirler eritilmek istenmiþtir. Emperyalizmin son
otuz yýlda hemen hemen her yönden geliþtirdiði pazar açma
yöntemlerinin birisi olan biçim ya da marka deðiþikliði yoluyla
tüketim artýrma, Macaristanda dýþsal olarak kullanýlmýþtýr. Öyle
ki, neredeyse emperyalist ülkelerde ticarete konu olabilen her türlü kiþisel tüketim mallarý, ülkeye ithal edilerek satýþa sunulmuþtur.
80
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Macaristan bu iliþkiler ile sosyalist bloðun serbest pazarý olarak
tanýmlanýr olmuþtur. Temelinde her cinsten kiþisel tüketim mallarý ticareti yatmaktadýr. Ýlk yýllarda bu uygulama fiyat makasý
yoluyla belli bir olumluluk yaratmýþsa da, gerek ithalatýn artan büyümesi, gerekse elde edilen kârlarýn üretken alanlarda kullanýlamamasý sonucu dýþ ticaret açýðý büyümüþtür. Bu açýðý kapatmak
amacýyla yapýlan her düzenleme, açýðý büyütmekten baþka bir sonuç vermemiþtir.
Kiþisel tüketim mallarýnýn iç pazarda geniþ ölçüde bulunmasý, ücretlerin büyük bir kýsmýnýn bu ürünlerin alýmýnda tüketilmesini getirmiþtir. Çoðu durumda, kitlelerin yapay olarak yönlendirildikleri tüketim mallarýnýn karþýlanmasý için, ücretlerin mevcut
düzeyi yetersiz kalmaya baþlamýþtýr. Bu da ücretlerin, üretim artýþýna baðlý olmaksýzýn yükseltilmesi talebini ortaya çýkarmýþ ve bu
talep etrafýnda önemli bir toplumsal hareketlilik baþlamýþtýr. Bu
iliþkilerin, uzun dönemde sosyalist ilkelerle baðdaþmayacaðýný düþünen kesimlerde geldikleri düzeyi koruma amacýyla baðýmsýzlýk
isteminde bulunmaya yönelmiþlerdir. (Macar milliyetçiliðinin mevcut geliþimi bu istemle ilintilidir.) Revizyonist bir partinin bu koþullar
altýnda yapabileceði tek þey, gerçeði kabul etmek ve gelinen düzeyi esas alarak kendini buna uydurmak, yani deðiþtirmektir.
(Macaristan Sosyalist Ýþçi Partisinin kendisini feshetmesinin nedeni de burada yatmaktadýr.)
Polonyada ise, genel olarak fiyat makasý politikasýndan
esinlenilerek, sanayi ürünlerin yüksek fiyattan satarken, tarým ürünlerinin düþük fiyattan satýn alýnmasýna gidilmiþtir. Bunun bir sonucu olarak kýrsal nüfusun gelir düzeyi hýzla düþmüþ ve kentlere
önemli bir göç baþlamýþtýr. Göç yoluyla ortaya çýkan kitle hareketliliði ülke çapýnda etkin olmaya baþlamýþtýr. Kentlere yeni göç eden
kesimlerin, anayasal haklarý olan çalýþma hakkýný kullanmalarý,
hemen hepsinin fabrikalarda iþçi olarak çalýþmalarýný getirmiþtir.
Böylece geliþen kitle hareketliliðinin öncülüðünü iþçiler yapmaya baþlamýþlardýr. Ancak bunun kaynaðý ve temel gücü, her zaman köylüler olmuþtur. 1977 yýlýnda kabul edilen emeklilik yasasýyla
küçük-köylünün prim ödemeleri artýrýlmýþ ve emeklilik maaþý düþürülmüþtür. Bunun üzerine ilk büyük köylü hareketi Lublin bölgesinde, süt boykotu ile baþlamýþtýr. 1980 baþýnda küçük-köylülük, çýkartýlmýþ olan yasanýn miras ve özel mülkiyet haklarýný kýsýtlayan
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maddelerinin iptal edilmesi istemini ileri sürerek, hareketi bir adým
ileriye götürmüþlerdir. Ve Polonya tarihinin ilk büyük genel grevi,
16 Haziran 1980de Lublinde baþlamýþtýr. Bundan tam bir ay sonra
Gdanskdaki Lenin Tersanesinin iþgali ile eylemler doruk noktasýna ulaþmýþtýr. (Gdansk Tersanesi, bilindiði gibi, Dayanýþma Sendikasýnýn (!) merkezi durumundadýr.)
Bu iki olay, revizyonizmin kendi içinde taþýdýðý bunalýmlarý
ortaya koymasý bakýmýndan da önemlidir.
Proletarya iktidarýnýn tarýmsal üretimi artýrmak amacý yanýnda, üretimden tüketime kadar uzanan iþlemlerde olaðanüstü
düzeyde ortaya çýkan ürün kaybý sorunu da bulunmaktadýr. Hasat, taþýma, depolama ve iþleme evrelerinde meydana gelen kayýplar SBKP raporlarýna göre %20 ile %40 arasýnda deðiþmektedir.
Bu, SSCBnin yýllýk 185 milyon ton olan tahýl üretiminin 40 milyon
tonunun bu evrelerde kaybolmasý anlamýna gelmektedir. (Bu miktar
Polonyanýn yýllýk tahýl üretiminin yaklaþýk iki mislidir.) Revizyonizm, bu sorunun çözümünün çalýþmayý özendirmeyi daha etkin
ve yetkin kýlmak, örgütlü ve disiplin ruhunu güçlendirmek, savsaklamayý önlemekle çözümleneceðini söylemekle birlikte, bunu yapabilecek durumda deðildir. Çünkü bunlar, ancak sosyalist bilince
sahip proletarya tarafýndan verilebilir niteliklerdir. Bir bütün olarak
yeni sosyalist insanýn çözümleyebileceði sorunlar dizisinden olan
bu sorunu revizyonizmin çözme yeteneðine sahip olamamasý, bu
gücün ortaya çýkmasýný saðlayamamasýnda aramak gerekir.
Bugün proletaryanýn iktidarda bulunduðu ülkelerde ekonomiye iliþkin üçüncü temel sorun, revizyonist planlama ve bunun terk edilme gerekliliðidir.
Revizyonist planlamanýn en önemli özelliði, sosyalizmin inþasýnda, bireylerin ve topluluðun yeni gereksinmelerinin ortaya çýkmasýnýn kaçýnýlmazlýðýný ve bu baðlamda, bu gereksinmelerin karþýlanmasýnýn zorunluluðunu kabul etmemek ya da kapitalist normlara
göre deðerlendirmektir. Revizyonistler, tüketim toplumu olarak
tanýmlanan emperyalist-kapitalist ülkelerdeki ekonomik ve sosyal
iliþkiyi, sosyalizmin inþasýndaki geliþmelerle ortaya çýkan yeni gereksinmelerle karýþtýrmaktadýrlar. Bu karýþtýrma, kimi zaman kapitalist normlarýn tümüyle yadsýnmasý þeklinde merkezi bir plan ortaya
çýkarýrken, kimi zaman (ki çoðu durumda ilk yönelimin baþarýsýzlýðý
görüldüðünde ortaya çýkmaktadýr) kapitalist normlarý kullanarak
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merkezi plan oluþturmaktadýrlar.
Sosyalizmin inþa sürecinde bireylerin ve toplumun yeni gereksinmelerinin ortaya çýkmasý, kapitalist kâr amacýyla üretilmiþ
tüketim ürünlerine gereksinme yaratýlmasýyla karýþtýrýlamayacaðý
gibi, proletarya enternasyonalizminin getirdiði fedakârlýklarla ertelenmesi, dolayýsýyla bir çeþit baský altýna alýnmasý söz konusu olan
gereksinmeler de deðildir. Bu konuda konut sorunu bir örnek olarak ele alýnabilir.
Sosyalist ekonominin merkezi planlara göre inþa edilmesi
ve bunun kitleler tarafýndan tam olarak bilinmesi koþullarýnda, konut sorununun ilk ve yakýn amaçlarý ile zaman içinde elde edilecek amaçlar arasýnda belli bir bütünlük oluþturarak çözümlenmesi
söz konusu olacaktýr. Ancak her durumda konut sorunu, ancak,
toplum en aþýrý noktasýna günümüz kapitalist toplumu tarafýndan
getirilmiþ olan kent ve kýr arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasýna doðru bir baþlangýç için yeterince deðiþtirilebildiði zaman çözümlenebilir81 bir sorun olduðu unutulamaz. Nüfusun, ülke
çapýnda mümkün olduðu kadar eþit ve dengeli daðýlýmý, sanayi ve
tarým üretimi arasýndaki yakýn iliþki nedeniyle kaçýnýlmaz hale
gelmiþ ve ulaþým araçlarýnýn geliþimi ile yeni geliþme olanaklarýna
kavuþmuþtur. Bu koþullarda, konut sorunu, kendisini, proletarya
iktidarýnýn ilk yýllarýnda ortaya koyduðu gibi, acil ve hýzlý bir çözümünü gerektirmemektedir. Çözümün tam olarak sosyalist amaçlara
göre üretilmesi ve bu amaçlara doðru ilerlemenin bir parçasý olmasý gerekmektedir. Bunun somutluðu ise, konutlarýn, sadece barýnma gereksinmesi açýsýndan ele alýnmasýnýn yetersiz olduðu ve
proletaryanýn kent ya da kýrda, ülkenin her yerinde, ayný koþullara
sahip bir konut bulmasý konusunun ortaya çýktýðýdýr. Bu ayný zamanda iþçilerin kendi konutlarýna sahip olmalarý türünden bir çözümün getirdiði baðýmlýlýk iliþkisinin de ortadan kaldýrýlmasýný içermektedir. Böylece, kent ve kýrda, ülkenin her yerinde, tüm konutlarýn üretici güçlerin gelmiþ olduðu seviyeye baðlý olarak ve bunun
olaðan evrimi çerçevesinde planlanmasý ve üretilmesi gerekmektedir. Otomotiv sanayinde meydana gelen geliþmeler, kitle ulaþým
araçlarýndaki büyük atýlýmlar, her düzeyde proletaryanýn kendi konutuna baðlý kalmasýný gereksiz hale getirmektedir. Daha bugün81
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den kapitalizm koþullarýnda bu gereksizlik ortaya çýkmýþtýr. Ancak
sosyalist toplumda, ilerleme, sadece genel nitelikte olmayýp, ayný
zamanda özel nitelikte de ilerlemedir. Bunun somutluðu ise, konutlarýn iç donanýmýnýn kent ya da kýrda olmasýna bakýlmaksýzýn
birbirine yakýn bir düzeyde olmasý gerektiðidir. bu iç donaným, bir
yandan eviþini en aza indirirken, diðer yandan kamu-iþi haline
getirilen eviþinin uyumluluðu saðlanacaktýr.
Ýþte revizyonizmin üzerinde fazlaca durmadýðý ya da önemsemediði noktalar, konut sorunu örneðinde görüldüðü gibi, geliþmenin ortaya çýkardýðý sorunlarla ilintilidir. Ama revizyonizmin revizyoncularý için sorunlar belli bir biçim altýnda vardýr. Dolayýsýyla
sorunlarýn çözümünde sürekli yanýlgýlar üretmek durumundadýrlar.
Sosyalist toplumda, bireylerin tek ve sürekli belli
bir üretim dalýnda, tek bir iþle sýnýrlý faaliyetine olanak
verilmeyecektir. Bir baþka deyiþle, bireylerin iþbölümünün yabancýlaþtýrýcý etkisinden kurtarýlmasý yanýnda, böyle bir yabancýlaþmanýn yeniden üretimine de
olanak tanýnmayacaktýr. Bu nedenle poli-teknik eðitimden geçmiþ bireylerin, deðiþik üretim alanlarýnda ve
dallarýnda çalýþmalarý saðlanacaktýr. Bunun yolu ise,
genel üretimin bir bütün olarak toplum tarafýndan
planlanmasýndan geçer.82
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
SOSYALÝST TOPLUMSAL YAÞAM
VE REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU

Sosyalist toplumun bir bütün olarak inþasýnýn, siyasal iktidarýn proletarya tarafýndan parçalanarak ele geçirilmesi temelinde
egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn yukardan aþaðýya
eylemiyle gerçekleþtirilmesi hiçbir tartýþmaya yer vermeyecek kadar açýktýr. Ancak SSCBde 70 yýllýk geliþmelerin gelmiþ olduðu düzey ve Doðu-Avrupa ülkelerindeki 40 yýllýk iktidar koþullarý, bu belirlemenin revizyonizm tarafýndan geçersiz ilan edilmesinin gerekçesi olarak kullanýlmaktadýr. Böylece, temel bir Marksist-Leninist
tez daha tartýþma konusu haline gelmektedir. Revizyonizm için
bunun anlamý, yenileþmedir, dogmatizmden kurtulmadýr vs.
Ama ne taraftan bakýlýrsa bakýlsýn, genel Marksist-Leninist ilkelerden ve tezlerden bir kopuþun olduðu açýktýr.
Sosyalizme geçiþin bir biçimi olarak proletarya diktatörlüðü kavrayýþý, çoðu durumda, geçiþin bütünsel, yani ekonomiksosyal-siyasal ve kültürel olduðunun unutulmasýný getirmiþtir. Lenin
ve Stalinin sýk sýk vurguladýklarý gibi, toplumun bir bütün olarak
deðiþtirilmesi (devrimci tarzda) eylemi, kaçýnýlmaz olarak, gerçekleþmesi olanaksýz olanlarýn yapýlmasýný deðil, gerçekleþtirilmesi olanaklý olanlarýn gerçekleþmesinin koþullarýnýn yaratýlmasýný birincil sorun haline getirir.
Bir bütün olarak sosyalist bir toplumsal örgütlenmenin
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oluþturulmasý, iki ana düzeyde deðiþiklikler gerektirmiþtir ve hâlâ
da gerektirmektedir. Bunlardan birincisi, proletarya diktatörlüðüdür; ikincisi, ekonominin sosyalist ilkelere göre inþa edilmesidir.
Ekim Devriminden bugüne kadar, bu iki düzeyde önemli
geliþmeler ortaya çýkmýþtýr. Ancak bu geliþmelerin kendisini bütünsel olarak toplumun sosyalist örgütlenmesi halinde ortaya koyamadýðý da görülmüþtür. Ekonomik ve siyasal düzeyde kesin ve
açýk bir üstünlük kurmuþ olan sosyalizm, ayný üstünlüðünü toplumun diðer alanlarýnda, özellikle de sosyal alanda gerçekleþtirememesinin nedeni de burada yatmaktadýr. Bugün dünya çapýnda,
emperyalist kapitalizmin sosyal alan düzeyinde hegemonyasýndan
söz etmek pek yanlýþ olmayacaktý. Ama bu sosyalizmin, böyle bir
hegemonyayý yýkmak ve kendi hegemonyasýný kurmak için gerekli maddi ve manevi önkoþullara sahip olmadýðý ve bunun dinamiklerinin bulunmadýðý demek deðildir. Tersine sosyalizm, bu önkoþullara sahiptir ve pek çok düzeyde bunlarý görmek olanaklýdýr. Ancak bütünsel, düzenli ve sistematik bir iliþki olarak var olamamýþtýr.
Sosyal yaþam alanýnda emperyalist-kapitalizmin yaratmýþ olduðu geliþmeler (ki son yýllarda ortaya çýkan hegemonya bunla
ilintilidir), tümüyle III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerine göre
ve nedeniyle olmuþtur. Emperyalizmin pazarlarýnýn üçte birini yitirmesi durumunda karþýlaþtýðý talep yetersizliði (aþýrý-üretim sorunu), kaçýnýlmaz olarak, iç ve dýþ pazarlarýn dikey olarak geliþtirilmesini gerektirmiþtir. Böylece emperyalist ülkelerdeki iç pazarlarýn geniþlemesi temelinde yeni iliþkiler ortaya çýkmýþtýr. Bu yeni
iliþkiler, sadece tekelci-kapitalizmin kârýný azamileþtirmesi tarafýndan belirlenmemiþtir; bu iliþkiler, ayný zamanda, emperyalist ekonomiye karþý kitlelerin tepkileri tarafýndan da belirlenmiþtir.
Kapitalizmin kaçýnýlmaz olarak sosyalizme dönüþeceði gerçeði, artýk her açýdan olgunlaþmýþ koþullara sahiptir. Bu olgunluk,
kendisini en açýk biçimde en geliþmiþ emperyalist ülke düzeyinde
ortaya koyar. Bu, I. bunalým döneminde Ýngiltere iken; II. ve III. bunalým döneminde ABDdir. Bu açýdan, bugün için en geliþmiþ emperyalist-kapitalist ülke olarak ABDyi ele almak ve burada ortaya
çýkan sosyalist toplum dinamiklerini irdelemek, ayný zamanda, sosyalist ülkelerin çeþitli sorunlarýnýn çözümü açýsýndan da önem taþýmaktadýr. (Kapitalizmden öðrenmekin Marksist anlamý da bu-
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dur.)

Bu deðerlendirmenin önemini belirtmek ve belli açýlýmlar
saðlamak için 1920-25 arasýnda SBKP ve Komintern düzeyinde ortaya çýkan Bolþevizmin Amerikanlaþtýrýlmasý tartýþmalarýný anýmsatmakta yarar vardýr.
Bizim, Marksist eðitim alanýnda, olaylarýn geniþ bakýþ
açýsýna ve geniþ teorik tahlilinde eski Rus aydýnlarýnýn iyi
özelliklerini içeren ve Amerikan pratik damgasýný taþýyan
bir psikolojik tipe gereksinmemiz var ... Bizim ihtiyacýmýz, Marksizm Amerikanizm dir.83 (Buharin)
Biz Rus halkýnýn yaþayan en iyi özellikleri ile Amerikanizmin en iyi özelliklerini birleþtirmeliyiz.84 (Zinovyev)
Amerikanlaþtýrýlmýþ Bolþevizm, emperyalist Amerikanizmi fethedecektir.85 (Troçki)
Leninizm, özel tipte parti ve devlet militanlarý yetiþtiren, çalýþmada özel bir tarzý, Leninist tarzý yaratan teorik
ve pratik bir okuldur. Bu tarzýn ayýrt edici çizgileri nelerdir? Özellikleri nelerdir?
Bu özellikler ikilidir: a) Rus devrimci atýlýmý ve b)
Amerikan pratiði anlayýþý.
(...) Ama Amerikan pratiði anlayýþý, Rus devrimci atýlýmýyla birleþmezse, yozlaþýr, dar ve ilkesiz iþgüzarlýk derekesine düþebilir (...) Rus devrimci atýlýmýyla Amerikan
pratiði anlayýþýnýn birleþtirilmesi, iþte parti içinde ve devlet aygýtýnda çalýþmada Leninizmin özü budur. Ancak bu
ikisinin birleþtirilmesi, bize, tam Leninist militan tipini ve
çalýþmada Leninist tarzý verir.86 (Stalin)
1924 yýlýnda, hemen hemen tüm Bolþevik parti yöneticileri
tarafýndan benimsenen Bolþevizm ve Amerikanizm birlikteliði,
Stalinde olduðu gibi, kadrolarýn niteliði ve sorunlarý çözmede kullanacaklarý yöntem uygulamasý olarak belirginleþmektedir. Buharinin eðitim alanýnda Amerikanizm in gerekliliðini vurgulamasý,
ayný yýllarda Sovyet eðitim sisteminin nasýl olmasý gerektiði konusundaki tartýþmalarla ilintilidir. Böylece Amerikanizm, kendisini
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yeni sosyalist insan düzeyinde, Marksizm-Leninizmle birlikte
tanýmlanmýþ bir nitelik olarak ortaya koymaktadýr.
Amerikanizmin ABDde gerçekleþtirilecek bir sosyalist devrimle kazanýlmasý sorunu, yani Amerikanýn Bolþevikleþtirilmesi
sorunu, sosyalizmin dünya ölçeðinde kurulmasý açýsýndan öneminin kabul edilmesi oldukça önemlidir. Geciken Avrupa devrimi ve
dünya devrimi, kaçýnýlmaz olarak tek ülkede sosyalizm sorununu ortaya çýkarmýþtýr. Bu sorunun, ayný zamanda evrensel ölçekte
bir sosyalizmin inþasýnýn bir parçasý olarak ele alýnmasýný gerektirmektedir. Bu da, Amerikanizm konusunun öne çýkmasýný gerektirdiði gibi, tezlerin tarihin arþivinde farelerin kemirici eleþtirisine
terkedilmesini de getirmiþtir.
III. bunalým döneminde Amerikan emperyalizminin mutlak
hegemonyasýnýn oluþmasý ve buna baðlý olarak toplumun yeniden
biçimlenmesi, bu konuyu oldukça ikincil konular arasýna itmiþtir.
Ama Vietnam savaþýyla birlikte baþlayan ve giderek yaygýnlaþan
yeni kuþak ve onlarýn yeni iliþkileri bir kez daha bu konunun
gündeme gelmesine yol açmýþtýr. Genel olarak Amerikan tipi yaþam, dünya çapýnda basýn-yayýn araçlarý ve sinema-tv aracýlýðýyla
sunulmuþtur. Genellikle burjuva ideologlarýnýn ortaya koyduklarý
ilkelere baðlý olarak belirlenen bu yaþam tarzý, ilk andan itibaren,
iþçi aristokrasisinin Amerikan biçimleniþinden baþka bir þey deðildi. Ancak Vietnam savaþý sürecinde bu yaþam tarzý tümüyle
çökmüþtür. Böylece ortaya önemli bir sosyal iliþki boþluðu çýkmýþtýr.
Bu alan, 1970den itibaren, büyük ölçüde anti-militarist kitle hareketi tarafýndan doldurulmaya baþlanýlmýþtýr. Böylece de, bireylerin
toplum ve üretimle olan iliþkilerinden baþlayarak cinsler arasý
iliþkiler, aile iliþkileri tam anlamýyla bir deðiþim sürecine girmiþtir.
Ekonominin askerileþtirilmesinin ürünü olarak birikim hýzý daha
da artan tekelci sermayenin, artan oranda tüketim mallarý üretimi
alanlarýna yatýrým yapmalarý ve tekeller oluþturmalarý, yeni iliþkilerin
yayýlmasýnda önemli etkiler saðlamýþtýr. 1950 sonlarýndan baþlayarak
fiilen 1975lere kadar süren bir kargaþa dönemi tüm Amerikan
toplumunu etkilemiþtir. Bu etkileme, anti-militarist hareketlerin yarattýðý yaþam tarzý ile, yani sürekli protesto faaliyetinde bulunan
bir kitle hareketi koþullarýnda, giderek toplumsal iliþkileri dönüþtürmeye baþlamýþtýr. Bu noktada Amerikan pragmatizmi, yok edemiyorsan, sen onlara katýl kavrayýþý içinde, ortaya çýkan hareketi
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özümsemeye yönelmiþtir. Böylece kapitalizmin ekonomik ve siyasal iliþkileri alanýnda yeni bir toplumsal iliþki ortaya çýkmaya
baþlamýþtýr.
Proletaryanýn tarih sahnesine çýktýðý andan itibaren, kendisiyle birlikte üretim sürecinde ortaya çýkan iliþkiler yeni bir toplumsal iliþkiler alaný ortaya çýkarmýþtýr. Burjuva iliþkilerinin dýþýnda
ve sadece iþçilerin yaþadýklarý yerlerde ortaya çýkan bu toplumsal
iliþkiler, iþçi sýnýfýnýn geliþmesine ve emperyalist koþullarda aristokratlaþmasýna paralel olarak tüm toplum kesimlerine yayýlmýþtýr. Bu
yayýlmayla, iþçi aristokrasisi ile küçük-burjuvazinin iliþkilerinin birleþmesiyle önemli ölçüde bozulmuþ ve proleter karakterini önemli
ölçüde yitirmiþ ya da silikleþmiþtir.
Ýþte 1950 sonlarýnda ortaya çýkan ve 1975lerde en üst boyutuna çýkan yeni toplumsal iliþkiler, bu temel üzerinde geliþmiþtir
ve bu proleter karakterinin silikleþmesi oranýnda, düzenle uyumlandýrýlmýþtýr. Bu noktada Amerikan pratikliði, bir kez daha devreye girmiþ ve tüm sosyal-siyasal yapýyý tehdit etme potansiyeline
sahip hareketi daðýtmýþ ve düzenle entegrasyonunu saðlamýþtýr.
Böylece kendisine yeni bir meþruiyet saðlayan yeni iliþkiler, yeni
Amerikan yaþam tarzý olarak, ikinci kez dünya çapýnda yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Bu yaygýnlaþtýrma kendisini en etkin bir biçimde
Batý-Avrupa kapitalist ülkelerinde ortaya çýkarmýþtýr. Ýngiltere ve
Fransanýn uzun süre direnen geleneksel yapýsý ve bunu destekleyen siyasal durumu bir yana býrakýlacak olursa, bu etki kendisini
1980 sonrasýnda büyük ölçüde açýða vurmuþtur. Bu yaþam tarzý,
otomotiv sanayindeki geliþmeyle birleþerek geniþ bir toplumsal hareketlilik ortaya çýkarmýþtýr. Bunun sonucu olarak tekelci burjuvazinin bilimsel ve teknolojik geliþmeyle ortaya çýkan yeni tip personel
temini de olanaklý olmuþtur. (Teknokratlar-yuppiler esprisi)*
1974 petrol þoku ile ABDde önemli bir gerileme ortaya
çýkmakla birlikte, yeni toplumsal iliþkiler sistemle bütünleþmesini
sürdürecek koþullara sahip olmuþtur. Bu bütünleþme, bir yandan
toplumdaki hareketliliði belli oranda sýnýrlarken, diðer yandan ins* Yeni yaþam tarzýnýn kendisi, bir süre sonra üretilmiþtir. Genellikle küçük-burjuva
aydýnlarý tarafýndan üretilmiþ olarak, Amerikan proletaryasýnýn gerçek yaþam öðelerinden
sürekli olarak uzaklaþmayý getirmiþtir. Bir baþka deyiþle, bu eni yaþam tarzý, Amerikan
proletaryasýnýn gerçek yaþam tarzýna denk düþmemektedir. Bu nedenle de, bu kesimlerde
geniþ bir alan bulamamýþtýr.
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anlarýn belli bir yere ve konuta baðlanmasý ortadan kalkmýþtýr.
Ailenin burjuva anlamda daðýlmasý (çözülme) kýsmen gerçekleþmiþtir. Bu geliþme, ayný zamanda eðitim sistemi üzerinde etkide
bulunmuþtur.
Böyle bir toplumsal iliþki geniþlemesi, bir süre sonra, siyasal
planda yeni dengeler oluþturmuþtur. Bu hareketin ilerletici öðelerinin bu son kullanýmýyla, ABDde yasama organý, yürütme karþýsýnda
kýsmi güç kazanmýþtýr.
Simgesel olarak 1956larda rockn rollla baþlayan, 1965lerde hippy hareketi ile kitleselleþen ve 1970lerde anti-militarist bir
demokratik kitle hareketine dönüþen bu yeni toplumsal iliþki
süreci, küçük-burjuva anlamda ve düzeyde, birey-devlet iliþkisini
en geniþ ölçüde tartýþma konusu yapmýþtýr. Devletin özüne ve sýnýfsal niteliðine bakýlmaksýzýn, devlet karþýsýnda bireyin haklarýnýn
yüceltilmesine yönelik bu tartýþmalar, soyut devlet, soyut birey
ve soyut demokrasi anlayýþýnýn yeni bir güçlenmesini getirmiþtir.
Öte yandan da, belli bir yere, konuta ve iþe sürekli baðlýlýðý dýþlayan
bu sosyal hareketlilik, tekelci-burjuvazinin, özellikle tüketim mallarý üretiminde sürekli teknolojik araçlar kullanmasýný da zorunlu kýlmýþtýr. Böylece temel sanayi kollarýnda sürekli çalýþan ve tarihsel
olarak proletaryayý oluþturan nüfus düþerken, tüketim sektörü ile
hizmetler sektöründe çalýþan nüfus sürekli olarak artmýþtýr. Sürekli
olarak azalan proletarya niceliði, ayný zamanda sendikal örgütlenmenin giderek güçsüzleþmesini getirmiþtir. Bu da sendikalý iþçi
sayýsýndaki azalmaya paralel olarak, sendikalarýn toplumsal iliþkiler
alanýndaki etkileri azalmýþtýr. Böylece yeni iliþkilerin getirmiþ olduðu yeni toplumsal örgütlenmelerin sendikal bir açýlýmý ortaya çýkamamýþtýr. Bir baþka deyiþle, iþçi sendikalarý yeni iliþkilerin yarattýðý
toplumsal örgütlenmelerin dýþýnda kalmýþtýr.* Diðer emperyalist ülkelerin bir kýsmýnda Komünist Partiler bulunmasýna raðmen, ayný
durum onlar içinde ortaya çýkmýþtýr. (Tabi bunda bu partilerin revizyonist nitelikleri de belirleyici durumdadýr)
Hizmetler sektöründe meydana gelen büyük geniþlemelere
paralel olarak gönüllü sosyal hizmetler, bir yandan siyasal iliþkilerin
* Bu örgütlenmeler, çevre korumasý, kadýnýn aile içi baskýya karþý korunmasý, çocuklarýn ebeveynlerin kötü davranýþlarýna karþý korunmasý gibi, sosyal görevler alanýný içeren
gönüllü örgütlenmelerdir.
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dýþýnda geliþirken, diðer yandan ekonomik faaliyet dýþýnda kalmýþlardýr. Bu durum, gerek tekelci-burjuvazinin, gerekse kilisenin etkisine açýk bir konum yaratmýþtýr. (Ekonomik kaynaklara sahip olmama
esprisi).
ABDde toplam hane halký sayýsýnýn %58i evli olup, aile oluþturmayan hane sayýsý %23.7dir. Çalýþan nüfusun %62.4ü, yani 61
milyon kiþi hizmetler sektöründe çalýþmaktadýr. Bunlarýn beþte biri,
gýda pazarlarý, genel maðazalar, giyim maðazalarý, lokanta, büfe,
motel, otel, sinema vb. yerlerde çalýþmaktadýrlar.
Amerikan toplumsal ve siyasal yapýsý, 1965-75 arasýnda büyük
bir ekonomik ve sosyal sorunlarla yüzyüzeyken, 1980 sonrasýnda
bunlarý içselleþtirerek önemli ölçüde çözmüþtür. Özellikle gönüllü
sosyal kuruluþlara belirli bir yasallýk tanýnarak, bunlarýn çeþitli sorunlarýn çatýþma doðurmasýný önleyici mekanizmalar haline getirilmesi saðlanmýþtýr.*
Emperyalist-kapitalist ülkelerde, üretici güçlerin geliþiminin
engellenmesinin ürünü olan sosyal hareketlilik ve bu hareketliliðin
ortaya çýkardýðý toplumsal iliþkilerin sistem içi entegrasyonu (evcilleþtirilmesi) 1980 ortalarýndan itibaren büyük ölçüde tamamlanmýþtýr. Amerikan tipi yaþam tarzýnýn bu yeni çehresi, sosyalist
üretim iliþkileriyle belli bir uyum saðlayabilme özelliðine sahip olmasýyla, hemen hemen tüm geliþmiþ ülkelerde içselleþtirilebilinme
özelliðine sahiptir.
Sosyalizmin inþasýnda, özellikle ekonomik alanda büyük ilerlemeler saðlamýþ olan SSCBde yükselen reel ücretler, bir yandan
kitlelerin satýn alma gücünü artýrýrken; diðer yandan ellerinde biriken gelir fazlasýný artýrmaktadýr. Hemen hemen ulusal gelirin
üçte birini oluþturan bir düzeye yükselmiþtir. Öte yandan, iþçilerin
üretim sürecinde geçen zamanlarý sürekli azalmýþ, boþ zamanlar
sürekli olarak artmýþtýr. Yýllýk 253 güne düþen çalýþma süresi, kaçýnýlmaz olarak boþ zamanlarýn önemini artýrmýþtýr. Ayrýca SSCBnin
ekonomik yapýsý ve potansiyelleri, daha bu günden Batý-Avrupa
iþçilerinin kapitalizm koþullarýnda ileri sürdükleri 35 saat çalýþma
süresini gerçekleþtirebilecek niteliktedir. Yani boþ zamanlar soru* Kamu hizmeti yaptýðýný kanýtlayan ve belirli bir katýlýmcýya sahip olan her örgütlenmenin yasal güvencelere sahip olmasýna iliþkin yasalar çýkartýlmýþtýr. Böylece gönüllü
sosyal kuruluþlar çalýþmalarýný bu hükümlere göre yapma yönünde itilmekteler ve buna
baðlý olarak faaliyetleri için devletten mali destek alabilmektedirler.
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nu, kýsa sürede daha büyük bir önem kazanma eðilimindedir.
Bu durum, gerek mevcut geliþmesiyle, gerekse potansiyel
geliþme dinamikleriyle, bireylerin tüm günlük yaþantýsýný deðiþtirecektir. Üretimde geçen zamanýn azalmasýyla artan diðer zamanlarýn kullanýmý, kaçýnýlmaz olarak yeni biçimler ortaya çýkaracaðý
gibi, yeni gereksinmeler ve buna baðlý yeni talepler ortaya çýkaracaktýr. Bu gereksinmelerin, yeni toplumsal iliþki biçimleri altýnda
karþýlanmasý, üretimde artýþlar gerektirdiði gibi, kitlelerin elindeki
fazla geliri, bu üretim için kaynak olarak kullanma olanaðýný da
yaratacaktýr. Ama bu gereksinmeler, mevcut ürünlerin önemli ölçüde geniþlemesini, yani deðiþik tüketim mallarý üretimini zorunlu
kýlacaktýr. Bu ise, hizmetler sektöründe önemli bir geliþmeye
denk düþer. Bu alanlardaki faaliyetler, ekonomik ve siyasal faaliyetler gibi kararlý unsurlarý daha az gerektirir. Bunlarýn deðiþken
özelliði, kaçýnýlmaz olarak sanayi üretimindeki merkezileþme, planlama ve çalýþma disiplini ile belli oranda karþýtlýklar ortaya çýkabilecektir. Böylece, bir yanda yoðun bir merkezileþme, planlama ve
çalýþma disiplinine baðlý sanayi üretimi ve yönetimi bulunurken;
diðer yanda bunlarla belli bir karþýtlýk içinde bulunan toplumsal ve
kültürel iliþkiler alaný ortaya çýkmaktadýr. Birincisinde (ki buna siyasal yönetim de dahil edilebilir) toplumsal ve kolektif faaliyet söz
konusuyken, ikincisinde bireyler ve bireysel aileler söz konusu olmaktadýr.
Bu karþýt durum, gerçekte temel ile üst-yapý iliþkilerinde,
birincinin belirlediði iliþkiler olarak kendisini biçimlendirememesinin ürünüdür. Yani gerçek bir karþýtlýk bulunmamaktadýr. Sanayinin getirmiþ bulunduðu merkezileþme, planlama ve çalýþma disiplini
ile þekillenmiþ bir toplumsal iliþkiler alanýndan söz etmek daha
doðru olmaktadýr. Ama revizyonizm, bu düzeyde, sosyal ve kültürel alandaki geliþmeleri kendisine çýkýþ noktasý olarak aldýðý için,
temel ve siyasal alanlarý buna baðlý olarak ve bunun paralelinde
düzenlemeyi tasarlamaktadýr. Bu ise, onlarýn, Stalinizm diyerek
suçladýklarý ve olumsuzladýklarý bir dönemin sosyal ve kültürel alanda merkezileþme, planlama ve disiplin uygulamalarýnýn baþarýsýzlýðý
(!) olarak bir temele yerleþtirmek istemelerini getirmiþtir. Onlara
göre, bilimsel ve teknolojik devrim, yeni bir emek türü yaratarak
yeni bir iþçi sýnýfý doðurmakta ve bu da mevcut sosyal ve kültürel
geliþmelere uygun ekonomik ve siyasal düzenlemeleri olanaklý
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kýlmaktadýr.
Oysa bilimsel ve teknolojik devrimin getirdiði yeni emek türü, her þeyden önce iþçilerin kendi içlerinde kalifiye düzeyine göre
ayrýlmasýný sona erdirmek durumundadýr. Öte yandan ise, iþçi sýnýfýnýn sosyalist eðitiminin daha da yükseltilmesini gerektirmektedir.
Ama bunlarla baðlantýlý olarak, bilimsel ve teknolojik devrim, üretim sürecinde daha geniþ ölçekte bir merkezileþmeyi, merkezi yönetimi zorunlu kýlarken, planlamayý ve çalýþma disiplinini daha üst
boyutlarda yeniden üretmektir.
Buna bilimsel çalýþmalarýn kendi iç iþleyiþi yeterince kanýt
vermektedir. Örneðin, pratik uygulamasýyla birlikte bilimsel bir faaliyet olan uzay çalýþmalarý, hemen her düzeyde onlarca yýlý kapsayan bir planlamaya dayanmaksýzýn gerçekleþmemektedir. Bu
planlama, genel olarak uzay çalýþmalarýnýn nasýl sürdürüleceðine
iliþkin planlamadan çok, bu çalýþmalarýn her bir faaliyetinin düzenlenmesi düzeyinde iç planlamada ortaya çýkmaktadýr. Her hangi
bir gezegene ulaþmasý 10-15 yýl (kimi zaman daha da fazla) zamaný gerektiren bir uzay aracýnýn fýrlatýlmasý, gerek hazýrlýklar açýsýndan, gerekse atýldýktan sonra geçecek zaman açýsýndan uzun yýllarý
kapsayan bir iç planlamayý zorunlu kýlmaktadýr. Ve bu zaman süresince, bu projede çalýþan tüm personelin, tüm faaliyeti saniye saniye izlemeleri, denetlemeleri, düzenlemeleri vb. gerekmektedir. Bu
ise, çalýþma disiplininin en üst boyutta üretimi demektir. Ayrýca
dünyanýn çeþitli yerlerinde bulunan uzay çalýþma istasyonlarý, dinleme istasyonlarý, uydu sistemleri, elde edilen bilgilerin izlenmesi,
kontrolü ve yönetilmesini merkezileþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Ayný durum için genetik mühendisliðini, mikro cerrahiyi, bilgisayar tasarým ve üretimini, nükleer santralleri örnek olarak verebiliriz. Tüm bunlar, insanlarýn gittikçe ayrýntýlaþan çalýþma konularý
ortaya çýktýkça ve çýktýðý ölçüde, bu parçalarýn bütünle iliþkisine
iliþkin bilgiye sahip olmayý daha çok gerektirmektedir. Bu da eðitim
sisteminin artan oranda poli-teknik eðitim olmasýný getirmektedir.
Bu nedenledir ki, ekonomik düzeyde sanayinin temel nitelikleri ve bununla biçimlenen proletaryanýn sýnýf nitelikleri deðiþmemekte, tersine daha da güçlenmektedir. Doðal olarak böyle bir
güçlenmiþ sýnýf niteliklerine sahip proletaryanýn yarattýðý ve geliþtirdiði toplumsal iliþkiler farklý olacaktýr. Ýnsanlýk tarihinde tüm bireylerin, topluluk olarak birlikte ve toplumsal bir alýþkanlýkla üretme
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olanaklarý ile birey olarak yaþayabilme olanaklarý son derece geliþmiþ durumdadýr. Bireyin çýkarlarý (özel çýkar) ile toplumun çýkarý
(genel evrensel çýkar) arasýndaki çeliþkinin gerçek aþýlmasý için
koþullar artan oranda olgunlaþmaktadýr. Özel çýkar ile toplumsal
çýkar, bireyin çýkarý ile genel çýkar arasýndaki yeni bir biçimleniþ,
ancak ekonomik temeldeki özelliklerin diðer alanlarda kendisini
biçimlendirmesiyle olanaklý olduðu açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr.
Üretim sürecinde elde ettiði disiplin, alýþkanlýk ve buna göre biçimlenmiþ bilinç sahibi olarak, kendi bireysel faaliyeti ile toplumun
genel faaliyeti arasýnda zorunlu iliþkiyi yaþama geçiren bir proletaryanýn gerçek bir komünist toplum yaratabileceði, bugün açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr. Proletaryanýn bu bilinci ve alýþkanlýðýdýr ki, onlarýn kendi tarihlerini kendileri tarafýndan bilinçli olarak yapmalarýný olanaklý kýlar.
Böyle bir tarihsel evrim içinde proletaryanýn iktidarda bulunduðu ülkelerde pek çok geliþmenin olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu
geliþmelerin gerçekleþmediði koþullarda bir dizi sorunun ortaya
çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bu sorunlar kendisini sosyal iliþkiler alanýnda en etkin biçimde ortaya koymaktadýr ve kendi önünü açmanýn
kuraldýþý yollarýný yaratmaktadýr. Bu sorunlar, sosyal hizmetlerin
yeni biçimleri alanýnda, eðitim alanýnda, aile alanýnda, gençlik alanýnda ortaya çýkmaktadýr.
Bunlar içinde en önemli sorun, eðitim sorunu olarak belirginleþmektedir. Gerek bilimsel ve teknolojik geliþmenin gerektirdiði bilgiye sahip olan bir proletaryanýn oluþmasý açýsýndan, gerekse
sosyal iliþkilerin yeniden biçimlenmesi için, eðitim, birincil bir konu
durumundadýr.
Bugün SSCBde, ilk ve orta öðretimden yüksek öðretime
geçiþ oraný %14 civarýndadýr. Bu oran ABDde %30 düzeyinde bulunmaktadýr. SSCB de bir öðretmene düþen öðrenci sayýsý 15 düzeyinde bulunmaktadýr. ABD de bu sayý 30 civarýndadýr. Bu da
SSCBde eðitimin niteliðinin yüksek olmasý ve daha da yükseltilebilinmesi için gerekli koþullarýn varlýðýný ortaya koymaktadýr. Ancak SSCB eðitim sistemi bundan yararlanabilecek özelliklere sahip
bulunmamaktadýr. Bir baþka deyiþle, SSCBde (ve diðer proletarya
iktidarlarýnda uygulanan) eðitim sistemi, gerek sosyalist bir ekonominin geliþmesinin, gerekse bilimsel ve teknolojik geliþmenin gerisinde kalmýþtýr. Bu gerilik, geri bir kapitalist ülkede iktidarýn ele ge-
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çirilmesi koþullarýnda, ilk amaç olarak toplumun genel eðitim düzeyinin hýzla yükseltilmesi temelinde oluþturulmuþ bir eðitim sisteminin, zaman içinde geliþtirilmesi ve deðiþtirilmesi gereken yanlarýnýn
yapýlmamasýyla ortaya çýkmýþtýr. 1945 öncesinde uygulanan eðitim
sisteminin yeni bileþimi, revizyonizmin elinde küçük reformlar
yoluyla çarpýk bir sistem haline dönüþmüþtür. Dolayýsýyla kendi
içinde geliþme dinamiklerine sahip bir sistem, bu dinamiklerini
kullanamayacak hale gelmiþtir. Bu ise, eðitim sisteminin, bugün,
topyekün deðiþtirilmesi gibi, büyük bir sorun yaratarak, deðiþmenin
en güç konusunu yaratmýþtýr.
Bugün özellikle SSCBdeki eðitim sistemi, okulun yaþamdan
daha da soyutlanmasýný getirmiþtir. Krupskaya, Lunaçarski gibi eski
Bolþeviklerin üzerinde çalýþtýklarý ve dönemin gerekleri nedeniyle
geniþ ölçüde uygulanamayan birlikte sosyalist üretim okullarý sistemi kuramsal olarak geliþtirilmediði gibi pratik olarak hiçbir deðere sahip olamamaktadýr. Çocuk merkezli eðitimin en yetkin biçimi
olarak tasarlanmýþ olan birlikte sosyalist üretim okullarý her yönden geliþtirilip uygulanmasý, bugün deðiþtirilecek eðitim sisteminin yeni yönelimini ortaya çýkarmaktadýr. Mevcut SSCB eðitim sistemi öðretmen merkezli olup, sýnýrlandýrýlmýþ bir poli-teknik eðitim
hedefleriyle sürdürülmeye çalýþýlmaktadýr. Kitlelerin, toplumsal-kolektif mülkiyet karþýsýndaki konumlarý (ilgisizlikleri), eðitim sistemiyle bu mülkiyetin içleþtirilmesi ve kendiliðindenmiþcesine benimsenmesinin saðlanamamasýnýn ürünüdür. Yaþamda karþýlarýna çýkacak olan tüm iliþki ve kurumlarýn gerekliliðini (ama sosyalist
açýdan gerekliliðini) öðrenmesi gereken bir öðrencinin, yaþamdan
soyutlanmýþ bir eðitim içinde bulunmasý, kaçýnýlmaz olarak ekonomik-sosyal-siyasal konulara ilgisiz bir toplumun oluþmasýný getirecektir. Sosyalist eðitim sisteminin pek çok öðesi, gerek Ekim
Devriminden sonra, gerekse günümüzdeki devrimci mücadeleler
içinde büyük ölçüde ortaya çýkmýþtýr. Sorun, bu verilerin toplanmasý, düzenlenmesi ve sistematik hale getirilmesidir. Bu da, iktidara geçmiþ proletaryanýn, kendi dar ulusal deneyimleriyle sosyalist
eðitim sistemini tek baþýna oluþturamayacaðýnýn da açýk kanýtýdýr.
Bu sorun bile, tek tek proletarya iktidarlarýnýn, kendi sorunlarýný
enternasyonalist bir temel olmadýðý sürece, kendi baþlarýna çözemiyeceklerini gösterir.
Proletarya iktidarý ele geçirdiði andan itibaren el
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emeði ile kafa emeði arasýndaki ayrýmýn ifadesi olan
uygulamalara son vermeye giriþmek zorundadýr. Doðrudan üreticilerin üretim araçlarýndan ve ürünlerinden ayrýlmasý ve üretim sürecinin dýþsal olarak bölünmesi nedeniyle, iþin sýradanlaþmasý ve ürünün yabancýlaþmasýnýn önüne geçilecektir. Bu amaçla, tüm
bireylerin, bütün üretim sürecine iliþkin bir eðitimden geçirilmesi ve bunun bilgisine sahip kýlýnmalarý
amacýyla poli-teknik eðitim gerçekleþtirilecektir.
Diðer yandan, entelektüel üretim ve kültür üzerindeki özel mülkiyet tekeli yýkýlarak, bu alanlarda tüm
bireylerin faaliyette bulunmalarý saðlanacaktýr. Her
bireyin kendi yeteneklerini geliþtirmesi için gerekli
koþullar saðlanacak, bireylerin zihni faaliyetleri için
gerekli her türlü araçtan yararlanmalarý gerçekleþtirilecektir. Bugünden ortaya çýkmýþ olan iletiþim araçlarýndaki geliþmeler, insanlýðýn tarihsel birikiminin ürünü olan her türlü bilgiye ulaþmalarýna olanak saðlayacak durumdadýr. (...)
Yüzyýllar boyunca çalýþan sýnýflarýn her türlü entelektüel üretim faaliyetlerinden sürekli olarak dýþlanmýþlýklarý, ezilen sýnýflarýn evrensel ölçekte kalýcý bir
kültürün oluþumuna yönelik çok az veri biriktirmelerini getirmiþtir. Proletarya iktidarýnda, insanlýðýn tarih-öncesi olarak tanýmlanan bu geçmiþin getirdiði
kültürün özel sýnýfsal niteliðini ortadan kaldýrarak,
evrensel bir insanlýk kültürünün yaratýlmasý için gerekli düzenlemeler yapýlacaktýr. Bu evrensel kültürün
temeli ise, kendisini sýnýf olarak ortadan kaldýracak
olan bir sýnýfýn, yani devrimci proletaryanýn kültürel
birikimidir.
Öz olarak kültür devrimi olarak adlandýrdýðýmýz
bir toplumsal eylemle evrensel kültürün oluþmasý ve
sömürücü sýnýflarýn biçimlendirdiði kültürel yozluktan kurtulunmasý için gerekli maddi ve entelektüel
faaliyetler organize edilecektir. Burada ulusal kültür
öðelerinin kalýcý ve insani yanlarýnýn, proletaryanýn
evrensel nitelikleriyle biçimlendirilmesi esastýr. Özel-
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likle proletaryanýn kapitalist üretim iliþkileri içinde,
yalýtýk iliþkiler içine sokulduðu koþullarda geliþtirmeye
çalýþtýðý toplumsal yaþam unsurlarýnýn özel bir deðeri
olduðu göz önüne alýnacaktýr.87
Proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelere iliþkin diðer önemli
bir toplumsal sorun da, aile-kadýn ve gençlik sorunu olarak ortaya
çýkmaktadýr.
Daha önce gördüðümüz gibi, kapitalizm hemen her yönden eski geleneksel aile yapýsýný daðýtmaktadýr. Ailenin kaçýnýlmaz
çözülüþü SSCBde yeni yeni belirginleþmektedir. SSCBdeki aile
yapýlarý ile ABD ve diðer emperyalist ülkelerdeki yapýlarýn belli bir
farklýlaþmasý ortaya çýkmýþtýr.
Tek kiþiden oluþan hane oraný
2 kiþiden oluþan aile oraný
3 kiþiden oluþan aile oraný
4 kiþiden oluþan aile oraný
5 kiþiden oluþan aile oraný
6 kiþiden oluþan aile oraný
7+ kiþiden oluþan aile oraný
Ortalama hane halký sayýsý

SSCB
%11.5
%26.3
%25.5
%20.3
%8.4
%3.6
%4.4
%3.5

ABD Almanya
%23.7
%31.3
%31.6
%28.7
%17.8
%17.6
%15.8
%14.4
%7.0
%8.0
%2.6

%1.5

%2.7
%2.4

Bu verilerden SSCBdeki aile yapýsýnýn önemli bir dönüþüm
geçirmek üzere olduðu görülmektedir. Ancak emperyalist ülkelerde kapitalizmin yarattýðý aile daðýlmasýna kýyasla, oldukça geri durumda bulunulduðu da açýktýr. Bu durum, proletarya iktidarlarýnda,
kapitalizmin ekonomik iliþkileriyle saðladýðý daðýtma eyleminin, düzenli bir geliþmeyle süreç olarak gerçekleþtirilmesi þeklinde yorumlanabilir. Daha dengeli, önemli toplumsal sorunlar yaratmaksýzýn
ve süreç içinde ailenin kaçýnýlmaz çözülmesinin saðlanmasý, sonuç açýsýndan, kapitalizmin tarihsel eðiliminin sonuçlarýyla ayný olmak durumundadýr. Proletarya iktidarlarýnda böyle düzenli bir çözülme saðlanmasý, ayný zamanda çözülme koþullarýnda yeni iliþkilerin yaratýlmasý için gerekli zaman ve olanaklarýn yaratýlmasýný
da saðlayacaktýr. Öte yandan kapitalizm koþullarýnda ailenin daðýlmasýnýn 1960 sonrasýndaki olaðanüstü geliþimi, yalýn biçimde ka87
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pitalizmin olumsuzluðu olarak kavranýlmasý, kesinkes küçük-burjuva bir anlayýþýn ürünüdür. Ýnsanlýðýn tarihsel evriminin aile yapýlarýný önemli ölçüde deðiþtirmesi ve giderek dar aile tiplerinin
ortaya çýkmasýný saðlamasý, bir ilerleme öðesi olarak ele alýnmasý
gerekmektedir. Bu ayný zamanda, ailenin ekonomik bir birim olmaktan çýkmasý demektir.
SSCBdeki aile çözülmesinin, giderek yeni sosyal iliþkilerin
temeli haline gelmesi yeni sorunlar yaratan açýk olgu durumundadýr. Ancak ailenin bu çözülmesi ayný zamanda önemli bir konut
sorunu da doðurmak durumundadýr. Yani, insanlar yeni iliþkiler
geliþtirdikleri için, bunlara denk düþen maddi koþullarda ortaya
çýkmasý zorunludur ve çýkmadýðý koþullarda sorunlar ortaya çýkar.
Ailenin sosyalist iktidar koþullarýnda düzenli ve dengeli çözülmesi
süreci, ayný zamanda çözülen aile bireylerinin barýnma koþullarýnýn
da yaratýlmasýný gerektirir. Bunlar arasýndaki uyum, sosyalist merkezi planlamanýn en önemli unsurlarýndan birisini teþkil eder.
Öte yandan ailenin çözülmesiyle ortaya çýkan durum, kendisi için gerekli ve yeni sosyal iliþkiler yaratabilmesi için, uygun
mekanlar ve araçlar bulmak zorundadýr. Bu açýdan konut sorunu,
bir yandan bireylerin barýnma sorunu olmakla birlikte, diðer yandan bireylerin yeni toplumsal iliþkilerini sürdürmeleri ve yeniden
üretmeleri için gerekli mekanlarýn saðlanmasý olarak da vardýr.
Bu sorunun diðer boyutu ise, kadýnýn durumuna iliþkindir.
Dünya çapýnda ortaya çýkan bir olgu da, kadýnlarýn artan nüfusu ve
artan yaþam süreleriyle, kamu iþlerinde daha çok yer almalarýdýr.
Bu olgu, sosyalist bir toplumda, kadýnýn bilinçli ve istemsel olarak
eviþinden ayrýlmasý ve kamu içinde çalýþmaya yöneltilmesi þeklinde
belirginleþir. Bu da geleneksel aile yapýsýnýn daðýlmasýný öngerektirdiði gibi, daðýlmasýný ortaya çýkarýr. Dolayýsýyla kadýnýn toplum
içindeki yerinin sürekli deðiþmesi ve geliþmesi, kendini yeniden
üreten iliþkileri ve bunun maddi olanaklarýný gerektirmektedir. Burada sorun, yalýn bir biçimde kadýnlarýn ekonomik yönetim ile siyasal yönetime daha fazla katýlmalarý ve söz sahibi kýlýnmalarý deðildir.
Kaçýnýlmaz geliþmeler, kadýnlarýn, artan oranda üretim sürecinde
ve toplumsal iliþkilerde, birey olarak yer almasýyla baðlantýlý olarak
ekonomik ve siyasal yönetimde daha çok sayýda yer almalarýný getirecektir. Bunun bazý yasal düzenlemelerle sýnýrlandýrýlmasý kapitalizm koþullarýnda ortaya çýkmýþtýr. Emperyalist ülkelerde sýnýr-
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landýrýlmýþ ve bu baðlamda yasal güvenceye alýnmýþ kadýn katýlýmý, gerçek bir katýlým olarak ortaya çýkmamaktadýr. Proletarya
iktidarlarýnda ise böyle bir düzenlemeye gereksinme bulunmaz.
Proletarya iktidarlarýnda kadýnlarýn kamu yönetimine katýlýmýný saðlayan her türlü yasal güvence bulunduðundan, sorun, bunun toplumsal iliþkiler alanýnda yeniden üretiminin saðlanmasý ve bunun
için gerekli maddi koþullarýn oluþturulmasý sorunudur.
Kadýnýn toplumsal alandaki etkinliðinin artmasý, kaçýnýlmaz
olarak, konut sorununu geniþletmektedir. Özellikle konutlarýn iç
yapýlarý ve donanýmý artan oranda ön plana geçmek durumundadýr. Bir yandan ev iþi doðrudan kamu iþi haline getirilirken ve bu
baðlamda geniþ ölçekli faaliyetler ortaya çýkartýlýrken; diðer yandan, ev iþinin günlük yaþam içinde en az süreyi alan bir duruma
getirilmesi da gereklidir. Konutlarýn boyutlarý ile iç donanýmýn belirlenmesi, bu geliþmelere baðlý olarak biçimlenecektir.
Ýnsanlarýn toplumsal iliþkilerinin baþlangýcý olan
kadýn-erkek iliþkisi, toplumun sosyalist örgütlenmesinde her türlü ekonomik çýkardan ve baskýdan arýndýrýlacaktýr.
Karý-koca ailesini toplumun ekonomik birimi olarak tutan özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla, kadýn, toplumdaki gerçek yerini alacaktýr. Cinsler arasýndaki
toplumsal farklýlýklar ortadan kaldýrýlacaktýr. Bunun
için her þeyden önce ev iþi kamu sanayi haline getirilecektir. Bu da yerel birimlerde özel ev iþi konusu
olan faaliyetlerin kamu faaliyetleri halinde düzenlenmesi demektir.
Sosyalist üretim iliþkileriyle hýzla geliþecek olan
üretici güçlerin yaratacaðý yeni olanaklarla barýnma,
beslenme, vb. iþlerin kamu kuruluþlarýnca yerine getirilmesi, kadýnýn ev iþlerine kölece baðlýlýðýný sona
erdirecektir. Buna baðlý olarak aile reisliði kavrayýþý,
kavrayýþ olarak ortadan kalkacaktýr.88
Ancak revizyonistler için sorun ailenin güçlendirilmesi
sorunudur.89 Bu baðlamda, bugün revizyonistler ailenin bir buna88
89
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lýmda olduðunu ve bu bunalýmdan kurtarmak için çeþitli tedbirlerin alýnmasýný öngörmektedirler. Bu baðlamda aileyi korumak için
gençliðin evlilik yaþantýsýna hazýrlanmasý gerektiðini düþünmektedirler.90 Emekçi aileleri geniþ ölçüde yüceltmek, güzel aile geleneklerine özendirmek, gençleri, yaþlý kuþaklarýn deneyimlerine
dayanarak eðitmek91 revizyonizmin temel politikasý olmaktadýr.
Sosyalizmde, yeni bir kuþak yetiþince, yaþamlarýnda bir kadýný asla parayla ya da baþka bir toplumsal güç aracýlýðýyla satýn almamýþ olacak bir yeni erkekler kuþaðý; kendini gerçek aþktan baþka hiçbir nedenle bir erkeðe vermeyecek ya da bunun iktisadi
sonuçlarýndan korkarak kendini sevdiði kiþiye vermekten vazgeçmeyecek olan yeni bir kadýnlar kuþaðý
ortaya çýkacaktýr. Ýþte bu insanlar dünyaya geldiði zaman, bugün onlara nasýl davranmalarý gerektiði üzerine düþünülen þeylere hiç kulak asmayacaklardýr;
kendi pratiklerini ve herkesin davranýþlarýný yargýlayacaklarý kamuoyunu kendileri yaratacaklardýr.92
Bu baðlamda gençlik sorunu da kendi içinde çözümü ortaya çýkarmak durumundadýr. Burada proletarya iktidarýnýn yapacaðý tüm iþ, bu geliþmeler için gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekli maddi olanaklarýn üretilmesini planlamak, gerekli mekanlarýn kullanýlmasýný saðlamakla sýnýrlý olacaktýr.
Ancak tüm bunlarýn belirli ölçüde gerçekleþtirilmesi, toplumsal alandaki deðiþik sorunlarýn ortadan kalkacaðý demek deðildir.
Bu konuda özellikle Demokratik Almanya deneyimi oldukça önemli
ipuçlarý ortaya çýkarmýþtýr. Demokratik Almanyadaki sosyal yaþam
iliþkilerini bir parti yöneticisi þöyle anlatmaktadýr:
Ulusal cephe komiteleri, özellikle halkýn yaþama ve
çalýþma koþullarýnýn daha iyileþtirilmesine, kültürel ve
entelektüel düzeyin yükseltilmesine katýlýmdaki gönüllü
yaratýcýlýðýn gerçekliðe dönüþmesi koþullarýný saðlamayý
amaçlýyorlar.
Kent ve kasabalarý güzelleþtirmeyi amaçlayan bir yýðýn
90
91
92
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hareketi, yýllardan bu yana faaliyet gösteriyorlar. Çalýþma
saatlerinden sonra gerçekleþtirilen toplumsal amaçlý gönüllü çalýþmalar, cumhuriyetin ekonomik ve sosyal geliþmesine esaslý bir katký yapýyor (...) Konut inþaatý toplumsal politikamýzýn temelinde bulunuyor (...) Burada, kentlerdeki apartmanlarýn korunmasýna etkin biçimde yardým etmek ve bu konutlarýn konforunun artýrýlmasýna
aðýrlýk veriliyor. Bu konutlarda oturanlar da kendi paylarýna çok þey yapýyorlar: Kapý ve çerçevelerdeki ufak tefek tamiratlarý ve boyama iþlerini yapýyorlar, balkonlarý
ve merdivenleri temiz tutuyorlar, buralarý kendi zevklerine göre dekore ediyorlar. Konutlarýn çevresindeki yeþil
alanlarýn bakýmýný üstleniyorlar ve bahçelerini güzelleþtiriyorlar. Bu konut bakýmý merkezleri aðý, isteyene mesleki
bilgi, tavsiye ile gerekli araç ve gereçleri saðlýyor. Bu sayede, konutlarda oturanlar, küçük tamiratlarýn yaklaþýk dörtte birini kendileri yapýyorlar.
Yaþlýlarýn ilgi ve bakým görmesi, toplum açýsýndan temel bir insanlýk görevidir. Yurttaþlýk giriþimi programýnýn
sürekli yönlerinden birini de komþularýn yardýmýyla, yaþlýlarýn konutlarýnýn yýldan yýla bakýmý ve tamiri oluþturuyor.
Çok sayýda gönüllü, kentsel ve kýrsal alanlarda eðitim,
saðlýk ve toplumsal kuruluþlarýn binalarýnýn, kültür ve eðlence merkezlerinin, kafeteryalarýn temizlenmesi, bakýlmasý ve tamir edilmesine yardýmcý oluyor. Yurttaþlýk bilincine sahip kadýn ve erkekler, okullarda, çocuk yuvalarýnda ve bakým evlerinde, oyun sahalarýnda, spor, dinlence ve eðlence komplekslerinde gönüllü olarak yardýmda bulunuyorlar.
Ulusal Cephenin aktivistleri, yerel halk konseyleri ve
vekilleriyle ve ayný zamanda da, kamu ve devlete ait
olan, artýk malzeme toplama iþletmeleri ile yakýn iþbirliði
içindedir. Düzenli olarak kullanýlmýþ metal, kaðýt, plastik
ve cam toplamasýnda ve bu çalýþmalarýn kolaylaþtýrýlmasý
için toplanma merkezleri aðýnýn geniþletilmesinde yakýn
iþbirliði yapýyorlar (...) Bir baþka önemli yurttaþlýk giriþimi
de, tarýmsal üretimde verimi artýrmak amacýyla yerel halk
meclisleri, tarým kooperatifleri ve halk çiftlikleriyle ger-
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çekleþtirilen iþbirliði oluþturuyor. Kýrsal yerleþim birimlerinin iyileþtirilmesi ve buralardaki çalýþma ve yaþama
koþullarýnýn yükseltilmesi sürekli dikkat merkezindedir.
Gerektiði durumlarda, Ulusal Cephe ekin ve hasat zamaný çalýþacak ek iþgücü bulunmasýna da yardýmcý oluyor.
Kent ve kasabalarda yaþama ve çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesine yönelik yurttaþlýk giriþimi, Ulusal Cephenin ülkede geliþmiþ bir sosyalist toplumun kurulmasýna yaptýðý özgün katkýyý oluþturuyor. Barýþý ve herkes
için refahý amaçlayan doðru politikanýn desteklenmesi
bakýmýndan bu harekette söz ile edim birbirleriyle uyumlandýrýlmýþtýr. Halkýn yaþam koþullarýný ve kültürel düzeyini halkla birlikte yükselten yurttaþlýk giriþimi sosyalist demokrasinin milyonlarýn demokrasisi olduðunu gösteriyor.93 (abç)
Görüldüðü gibi Demokratik Almanyada toplumsal yaþama
iliþkin kolektif faaliyetler, teorik tespitlere oldukça yakýn bir biçimde ortaya çýkartýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak buna raðmen 1989 sonlarýna doðru Federal Almanyaya yüzbini aþkýn yurttaþýn gitmesi,
herþeyin bunlarla sýnýrlý olmadýðýný göstermektedir. Perestroykaya
karþý üç yýl sürdürdükleri itirazlarda, Demokratik Almanyanýn SSCB,
Polonya ve Macaristan gibi sorunlarý olmadýðýný sýk sýk dile getirmelerine raðmen, 1989 sonlarýnda partinin tüm üst yönetimi deðiþtirilmiþtir.* Bunlar herþeyin dýþtan görüldüðü gibi olmadýðýný, kendi
içinde çeþitli sorunlar içerdiðini göstermesi yanýnda, revizyonist biçimde reform için belli bir karþý dinamiðin de bulunduðunu göstermektedir.
Bugün emperyalist Almanyaya geçen nüfusun ekonomik
ve sýnýfsal bileþimini tam olarak bilmediðimiz için, kesin bir yargýya varmak durumunda deðiliz. Ancak bunlarýn genel istemlerinin
W. Kirchhoff-ADC Ulusal Cephe Konsey Baþkan Yrd., Dünyaya Bakýþ, Aralýk 1988
* Demokratik Almanyanýn görece farklýlýklarý oldukça açýk bir gerçektir. Perestroykayý
destekleyen Þili Komünist Partisinin 15. Kongresinde alýnan þu karar bir örnek olarak verilebilir: 15. Kongreye sunulan MK Raporu, yenilenme sürecine sürekli katkýda bulunmanýn her devrimcinin ödevi olduðunu belirtir. Bu süreç çeþitli ülkelerde özgül niteliklere
sahiptir. Onlarýn tümünün ekonomik duraðanlýk ile baþý dertte deðil ve her biri farklý sorunlarla karþý karþýya. Örneðin ADC sosyalizmin günümüzün sorunlarýna yanýt verme, iyi
yaþam standardý saðlama, yüksek teknolojiye sahip olma ve çeþitli etkinlik alanlarýnda
baþarýlar elde etme yeteneðini sergiler. Mayýs 1989 [Dünyaya Bakýþ, Kasým 1989]
93
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bireysel özgürlük ve tüketim ve çalýþma çeþitliliði olduðu açýktýr.
Ýþte proletarya iktidarlarýnda yeni tip iþçi sorunu da bu noktada
devreye girmektedir. Yukarda gördüðümüz gibi Demokratik Almanyada çalýþma saatleri dýþýnda kalan zamanlarda gönüllü toplumsal faaliyetlerin çok yoðun olduðu açýktýr. Bunun üretim sürecinde
ve bu sürecin kendi iç iþleyiþiyle, dýþtan bir zorlayýcý güç olmaksýzýn ortaya çýkan, yani açlýk korkusuna dayalý94 olmayan, ama
teknik bakýmdan üst düzeyde geliþmiþ üretim biçimlerinin koþullarý
içerisinde oluþturulmuþ ortak çalýþmaya dayalý bir disipline sahip
olmayan bireyler için ne denli sorun olacaðý, özgürlüðün kýsýtlanmasý anlamý taþýyacaðý anlaþýlabilir birþeydir. Diyebiliriz ki, bugün
hemen hemen tüm proletarya iktidarlarýnda sorunlarýn temelinde
insan sorunu yatmaktadýr ve çözümlerde bu insanýn niteliðine
iliþkin belirlemelere göre ortaya atýlmaktadýr.
Bu konunun önemi ve niteliðini Lenin þöyle ifade etmiþtir:
Toplumun tümü, çalýþma ve ücret eþitliðiyle, artýk
tek bir büro, bir tek fabrikadan baþka bir þey olmayacaktýr (...) Ama proletaryanýn kapitalistleri yenip sömürücüleri alaþaðý ettikten sonra, toplumun tümüne yayacaðý
bir fabrika disiplini bizim için asla ne ülkü, ne de son
erektir; bu sadece toplumu kapitalist sömürünün bayaðýlýk ve alçaklýklarýndan tamamen kurtarmak ve ileriye doðru sürekli gidiþi saðlamak için zorunlu bir basamaktýr...
Gerçekten herkesin toplumsal üretimi yönetmeyi öðreneceði ve fiilen yöneteceði zaman, kesin kayýt-kuyut
iþine ve asalaklarýn, haramzadelerin, üç kaðýtçýlarýn ve
baþka kapitalizm gelenekleri koruyucularýn denetimine
bizzat gireceði zaman, bütün halk tarafýndan uygulanan
bu kayýt ve denetimden paçayý kurtarmak, herhalde öylesine inanýlmaz bir güçlükle ve öylesine ender bir istisna halinde olacaktýr ki, bu kayýt ve denetimden kurtulma öyle çabuk ve öyle bir sert ceza görecektir ki (silahlý
iþçiler pratik bir yaþam anlayýþýna sahiptirler, onlar duygusal küçük entelektüeller deðildirler ve kendileriyle alay
edilmesine asla izin vermeyeceklerdir), tüm insan toplumunun basit, fakat esaslý kurallarýna uymak zorunluluðu
94
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çok çabuk bir alýþkanlýk haline gelecektir.95
Demokratik Almanyada 1989 sonlarýnda yaþanan göçler,
kaçýþlar ve hareketlilik, bu ülkenin toplumsal yaþamýnýn örgütlenmesinin olaðanüstü görkemi ile meydana gelen olaylar arasýndaki
zýtlýk, sosyalizmin inþasýnýn deðiþik evrelerindeki sorunlarýn çözümlenmesinin, o evrenin aþýlabilinmesi için kesin bir gereklilik olduðunu göstermektedir. Bunu da ancak devrimci bir tarzda yapmak
olanaklýdýr.
Burada iki düzey açýða çýkmaktadýr:
Birinci düzey, üretim süreci dýþýndaki toplumsal iliþkilerin
düzenlenmesinde toplumsal insiyatif, parti öncülüðü ve proleter devlet güvencesi arasýnda doðru bir iliþkinin kurulma gerekliliðidir. bu iliþki, belirli bir dönemin koþullarýna uygun olarak doðru
kurulmuþ olsa bile, bir baþka dönemde yetersiz kalabilmektedir.
bu nedenle sürekli geliþen ve ilerleyen bir süreç olarak (devrimin
sürekli kýlýnmasý) toplumsal iliþkilerin ele alýnmasý gerekmektedir.
Diðer taraftan ise, gönüllü çalýþmanýn çalýþma saatleri dýþýndaki
zamanýn açýk ve net bir tanýmlamaya sahip hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanýlmasýný getirecek zorunlu görev olarak gösterilmemesi ve gösterilmeyecek tarzda örgütlenmesi gereklidir. Toplumsal insiyatif ile partinin ortaya koyduðu amaç ve görevlerin birbirleriyle çatýþmasý, doðrudan bu tür faaliyetlerin siyasal bir örgütlenme düzeyinde kurumsallaþtýrýlmasýyla ortaya çýkabildiði hesaba
katýlmasý gerekmektedir. Bu durum, proletarya partisi olmayan yurttaþlar için özellikle önem taþýyan bir sorun oluþturmaktadýr. Parti
üyeleri açýsýndan, bu tür gönüllü faaliyetler, bir parti üyesinin
görevi olarak deðil, parti üyesi olabilmenin koþulu olarak ele
alýnmasý gerekmektedir.
Bu kurumsallaþtýrmama, kesinkes revizyonist dildeki desentralizasyonla ayný þey deðildir. Kurumsallaþtýrmama, doðrudan toplumsal yaþamýn sosyalist örgütlenmesi açýsýndan, geliþmenin
ortaya çýkardýðý toplumsal dinamizmin, partinin ideolojik-politik öncülüðü altýnda ve proleter devletin maddi ve yasal güvenceleriyle
güçlendirilmesi ve yönlendirilmesinin bir yoludur. Parti, bu tür toplumsal faaliyetlerin gönüllü olarak gerçekleþmesini saðlamak amacýyla, bu faaliyetlerin niteliðini ve yönelimini kendi üyelerinin nite95
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liðiyle belirlerken, proleter devlet, bu nitelik ve yönelime baðlý olarak maddi ve yasal güvenceleri toplumsal insiyatife vermesi esastýr. Böylece sosyalizmin inþasýna iliþkin gönüllü faaliyetler her
yönden desteklenirken, farklý yönelime sahip olanlar dýþlanmamýþ
olacaklardýr. Þüphesiz böyle bir yolun izlenebilinmesi için, ekonomik geliþmenin, bireylerin hareketliliðini saðlayacak ve bunun getireceði gereksinmeleri karþýlayabilecek bir düzeye ulaþmýþ olmasý
þarttýr.
Demokratik Almanyada nüfusun ülke çapýnda belli bir daðýlýmý saðlanmýþ ve bu yolla, kýrdan kente göç düzenli ve sistemli bir
iliþki haline getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Kýrsal nüfusun, kapitalist mülksüzleþme veya kentlerin çekim odaklarý olmasý sonucu, kapitalist
toplumlarda ortaya çýkan düzensiz ve hýzlý bir göçle azalmasý ve
kentlerde önemli bir konut ve beslenme sorununun ortaya çýkmasý,
bu yolla engellenilmiþ olmaktadýr. Bu baðlamda, ülke içi serbest
yerleþim sýnýrlandýrýlmýþ olmaktadýr. Bireylerin ülke içi hareketliliklerinin bu tarz sýnýrlandýrýlmasý, pek çok sosyalist ülkede ortaya
çýkmýþtýr. Küçük-köylülerin ve orta köylülerin mülksüzleþtirilmesine
dayanmaksýzýn sosyalizmin inþasýna girildiði ülkelerde, bu uygulamalar kaçýnýlmaz olmaktadýr. Ancak zaman içinde bu sýnýrlandýrmalara baþvurmaksýzýn, toplumsal hareketliliðin göçe dönüþmeksizin saðlanmasý olanaklarý ortaya çýkmýþtýr. Kýrsal alanlardan
kentlere ya da kentler arasý günlük hareketlerin (bunun hangi nedenden olduðu önemli deðildir) otomotiv sanayi ve kitle ulaþým
araçlarýnýn iç düzenlenmesiyle saðlanabilme koþullarý mevcuttur.
Planlý bir ekonominin bunlarý maddi koþullar ortaya çýkar çýkmaz
belirleyebilmesi ve buna göre plan hedeflerini düzenlemesi olanaklý þeylerdir. Ama bugün sosyalist ülkelerde bunlarýn hiçbiri gerçekleþmemiþtir. Böylece merkezi planlama, toplumsal geliþmenin
engeli durumuna geldiði gibi, üretici güçlerinde geliþmesinin engeli haline gelmiþtir. Bunun net ifadesi ise, kendini geliþtirebilen ve
yenileyebilen kapitalizm (!) ile kendini geliþtiremeyen ve yenileyemeyen sosyalizm görüntüsünün propagandaya egemen olmasýdýr.
Son on yýlda ABDde baþlayan ve Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerinde yaygýnlýk kazanan yeni yaþam tarzýna dayalý emperyalist propaganda, proletarya partileri üzerinde büyük bir baský
yaratmýþtýr. Emperyalist kültür olarak popüler dilde devriklenen
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yeni emperyalist ideolojik saldýrý, klâsik Marksist-Leninist propaganda kalýplarý içinde etkisizleþtirilememektedir. Okulsal eðitim olarak uygulanan bir Marksist-Leninist eðitimin hiçbir etkinliði olamayacaðý da bu dönemde görülmüþtür. Bu saldýrý karþýsýnda çaresiz kalýnmasýnýn temel nedeni, revizyonizmin, emperyalizmi her
yönden ve tarihsel evrimi içinde teþhir edebilme durumunda olmamasýdýr. Geçmiþ dönemde bu teþhir, bir çeþit kendiliðinden bir
tarzda, yani emperyalizmin halk kurtuluþ savaþlarýna müdahalesinin gerçekliði karþýsýnda kendi kendini teþhir etmesiyle ortaya
çýkmýþ olmasý, uzun süre revizyonizmin bu konudaki yetersizliðini
gizlemeyi olanaklý kýlmýþtýr.
Emperyalizmin her yönden ve özellikle 1980 sonrasýndaki
yeni yaþam tarzý propagandasýnýn etkisizleþtirilmesinin yolu, bunun tam ve gerçekçi bir biçimde açýklanmasý zorunlu olmaktadýr.
Ama revizyonizmin böyle bir açýklama eylemini gerçekleþtirebilecek
doðru bir emperyalizm tahlili bulunmamaktadýr.
Son dönemde emperyalizmin yeni ideolojik saldýrýlarý (yeni
sað ideolojisi olarak), sistem içinde sosyal-demokratlarý olduðu
kadar revizyonist komünist partilerini de etkisiz kýlmýþtýr. Özellikle
Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerinde geniþ bir kitle temeline sahip olan, dolayýsýyla dünya çapýnda etkinlik kurabilecek olan KPleri
Avrupa Komünizmi ya da modern revizyonist perspektifleri nedeniyle tam bir açmaza düþmüþlerdir. Mevcut düzen içinde, düzenin kendi iç mantýðý ile sorunlarýný çözmeye yönelmiþ bir KPnin
adýndan baþka bir komünist niteliðe sahip olmamasý burada önemli
olmamaktadýr. Çünkü emperyalist propagandanýn hedeflerinden
birisi de bu partileri tümüyle etkisizleþtirmektir. Özellikle 1980 dünya
kapitalist ekonomik buhraný döneminde bu partilerin herhangi bir
alternatif gösterememeleri, emperyalist propagandanýn en temel
konusu olmuþtur. Gerçek ve tek alternatifin proletarya devrimi
olduðu ve böyle bir devrimin, bu tür ekonomik sorunlarý ortadan
kaldýracaðý þeklindeki genel propaganda, mevcut sosyalist ülkelerin içinde bulunduklarý ekonomik sorunlar darboðazý karþýsýnda
etkisizleþmiþtir. (Zaten bu revizyonist-pasifist partilerin devrim diye
bir sorunlarý bulunmamaktadýr.)
Kimi zaman yeni sað olarak tanýmlanan emperyalist ideolojik saldýrý, öylesine güçlü etkiler yaratmýþtýr ki, eviþinin kapitalist
tekellerin faaliyetleri içinde büyük sanayi üretimine konu olmasý
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karþýsýnda Batý-Avrupanýn emperyalist ülkeleri bile uzun süre direnememiþlerdir. Örnek olarak hazýr yiyecek konusunda Fransanýn
uzun yýllar süren karþý direniþi gösterilebilir. Ama 80lerin ortalarýnda tüm toplumsal yapýnýn artan oranda Amerikanlaþmasý karþýsýnda Fransýz milliyetçiliði direnemez hale gelmiþtir. Ayný durum
Federal Almanyada da ortaya çýkmýþtýr. Bu da, bu ülkelerde aþýrý
milliyetçilerin güçlenmesini getirmiþtir.*
Yeni bir yaþam tarzý olarak dünya çapýnda etkinlik kuran
emperyalist propaganda olgularý karþýsýnda, proletaryanýn toplumsal yaþam tarzýnýn çýkartýlamamasý, ideolojik düzeyde en önemli
konu olmaktadýr. Kapitalist toplumsal iliþkilerin bir üst düzeyde
aþýlmasý olarak sosyalist toplumsal yaþam tarzý, uzun süreden beri
çeþitli nitelikleriyle belirginleþmiþ bulunmaktadýr. Özellikle devrimci mücadelenin sürdürüldüðü ülkelerde, bu yaþam tarzýnýn önemli
öðeleri belirgin olarak gözlenmektedir. Bu ülkelerde ancak iktidarýn ele geçirilmesinden sonra sistemli hale getirilebilecek olgular ve nitelikler, mevcut proletarya iktidarlarýndaki potansiyellerle
birleþerek evrensel bir sosyalist yaþam tarzýný ortaya çýkarma
olanaðýna sahiptir. Bu nedenle sorun, doðru bir emperyalizm tahliliyle birlikte, bu proleter yaþam tarzýnýn sistemleþtirilmesi ve genelleþtirilmesidir.
Demokratik Almanya deneyiminin gösterdiði diðer olgu da,
ideolojik mücadelenin yeni araçlarýnýn etkin olarak kullanýlmasýnýn ne denli önemli olduðudur. Bu araçlar, asýl olarak kitle iletiþim
araçlarýdýr ve özel olarak da televizyon yayýnlarý olarak somutlaþmaktadýr. Proletarya iktidarlarý, her türlü ulusal sýnýrlarý aþabilen teknolojiyle, bu araçlarý kullanma konusunda yetersiz kalmýþlardýr. Gerekli
teknoloji bulunmasýna raðmen, ideolojik mücadelenin gelmiþ olduðu boyutlara uygun olarak kullanýlmasý mümkün olmamýþtýr.
* Þüphesiz aþýrý milliyetçilik olayý, salt bu açýdan deðerlendirilemez. Geleneksel
sað partiler düzeyinde ortaya çýkan parçalanmalar, çokuluslu þirketler ile ulusal pazar
için üretim yapan kapitalistler arasýndaki çeliþkinin bir ürünüdür. Kapitalizmin tarihsel
eðiliminin ulusal sýnýrlarý parçalama ve dünya pazarý yaratma özelliði, kendi içinde karþý
bir hareket doðurmadan var olan bir eðilim deðildir. Ayrýca temel sanayi kollarýndaki
çokuluslu þirketlerin, zaman içinde yoðunlaþan sermayelerini, kâr oranlarýný düþürmemek
için kendi üretim alanlarýnda kullanmamalarý, dolayýsýyla baþka alanlara, özellikle de tüketim mallarý üretimi alanlarýnda yatýrýmlara yönelmeleri, bu alanda faaliyet gösteren kapitalistlerle aralarýndaki çeliþkiyi keskinleþtirmiþtir. Aþýrý milliyetçilik de bu kesimin
ideolojik silahý durumundadýr.
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Böylece emperyalizmin ideoloji yayma araçlarý dünya çapýnda tekel kurmuþtur. Bu tekel dünya çapýnda bilgi alýþveriþinde
belirleyici konumdadýr. Bu sayede burjuvazi tarihsel olarak Ekim
Devrimiyle yýkýlan entelektüel üretim ve yönetim tekelini, bir baþka
boyutta yeniden ele geçirmiþtir. Geçmiþ dönemlerde yazýlý basým
araçlarýnýn özel mülkiyetinin burjuvazinin elinde olmasýyla saðlanan
tekel, bugün, bu alanda tam olarak daðýtýlmýþtýr. Ancak teknolojik
geliþme, dünya çapýnda kitlelere ulaþmanýn yeni araçlarýný ortaya
çýkarmasý, bir basýmevine (matbaa) göre muazzam bir kaynaðý
gerektirmektedir.
Proletarya iktidarlarý 1930larda radyo yayýnlarýnýn baþlamasýyla birlikte emperyalist burjuvaziye bu alanda tekel kurma olanaðý
tanýmamýþ ve radyoyu çok iyi bir biçimde kullanarak, emperyalist
propagandaya karþý yeni mevziler elde edilmesini saðlamýþtýr. Ancak yeni araçlar, özellikle televizyon yayýnlarý karþýsýnda, bu yeni
ideoloji yayma araçlarýnýn emperyalist kullanýmýnýn etkisizleþtirilebilinmesi için, emperyalist sistem içindeki ülkelerin devrimci güçlerinin yeni yollar bulmalarý ya olanaksýzdýr, ya da bu alanda demokratik bazý haklarýn elde edilmesiyle kýsmi olarak olanaklýdýr. Ama
proletarya iktidarlarý, gerek kendi toplumsal yapýlarý açýsýndan, gerekse dünya çapýndaki emperyalist tekeli kýrmak açýsýndan bu
olanaklarý kullanabilecek durumdadýrlar. Ama revizyonist anlayýþ
bunu olanaklý kýlmamaktadýr. Çünkü bunun gerçekleþebilmesi için,
bu araçlarýn proleter enternasyonalist bir kavrayýþla ve yönelimle,
insanlýðýn evrensel özelliklerini iþleyen bir kullanmayla ilintilidir.
Bunlarda revizyonizmin sahip olmadýðý þeylerdir.
Revizyonizmin sosyalist yaþam tarzý konusundaki tüm yanýlgýlarý, revizyonizmin revizyonuyla daha da netleþmiþtir. Yeni sosyalist iþçi yaratýlmasý, onlarýn dilinde iþçi sýnýfýnýn deðiþmesi olarak
farklý bir boyut kazanmýþtýr. SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin teorisyenleri 88 tezlerinde þöyle yazmaktadýrlar:
Gerçekte el emeði, bilimsel teknik devrim öncesi
emek, az kalifiye emek üretimden uzaklaþýyor. Giderek
daha çok zihinsel bir karakter kazanan emeðin, bilimsel-teknik emeðin, yaratýcý, doða ve üretim süreçlerini
dönüþtürücü, zorunlu toplumsal deðerleri yaratan emeðin
rolü artýyor. Ýþçi sýnýfý yok olmuyor. Yalnýzca deðiþiyor.
Yalnýz mühendis ve teknikerlerin deðil, ayný zamanda
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bilim adamlarýnýn, çok çeþitli faaliyet alanlarý temsilcilerinin ve bu arada üretici olmayan alana geleneksel olarak dahil edilen kiþilerin de, bugün bütünsel iþçi kavramýna girmesiyle, bu kavramýn kendisi geniþlemiyor
mu?96
Bu deðerlendirmenin kýsmi bazý olgulara dayandýðýndan söz
etmek olanaklý olmakla birlikte, asýl olarak, 1956 sonrasýndaki Kruþçev revizyonist tezlerinin yeni bir düzenlenmesinin ürünüdür. Eski
dönemin halkýn devleti anlayýþýnýn glastnost ortamýnda dile getiriliþinden baþka bir þey deðildir. Geçmiþte revizyonizm, halk diyerek proletarya iktidarlarýnda sýnýf mücadelesinin sona erdiðini
ilan ederken, bu söylemi iþçi kavramýnýn emekçi halk kavramý
düzeyinde geniþlemesinden söz ederek ileri sürüyordu. Þimdi ise,
küçük-üreticiler dýþýnda kalan herkesin iþçi sýnýfý içine alýnmasý
söz konusudur. Böylece olgularýn çarptýrýlmasý ile ulaþýlmýþ bir tanýmlama ortaya çýkmaktadýr. Bu durum, ayný zamanda, partisizler kitlesine oynamak ya da bu kitleyle flört etmektir ve Leninin
ortaya koyduðu gibi, bu da, Marksizmden temelden uzaklaþmak
týr.97
1956 sonrasýnda ortaya çýkan revizyonistler gibi, revizyonizmin revizyonistleri de, kendi tezleriyle, proletarya diktatörlüðü ve
sosyalizmin inþasýna iliþkin Marksist-Leninist evrensel tezlerin önemli ölçüde geçersiz olduðunu ilan edebilmek durumuna gelmiþlerdir.
Proletarya diktatörlüðü altýnda sosyalizmin inþasýnýn, asýl olarak
proletaryanýn evrensel çýkara göre gerçekleþtirilmesi, SSCBde diðer
dost sýnýflarýn niceliksel olarak nüfus içinde çoðunluk oluþturmalarý
revizyonizmin çözüm üretemeyeceði boyutta sorunlar doðurmuþtur.
Proletarya kavramý üzerinde ister halk þeklinde bir geniþlemeyle,
ister yeni tezlerin ifade ettiði gibi kavramýn kendisinin geniþlemesiyle olsun, yapýlacak her deðiþiklik, Marksist-Leninist evrensel tezlerin deðiþtirilmesini getirecektir. Marksist-Leninist belirlemelere
göre yeni bir toplumun (sosyalist) inþasýnýn revizyonistlerce gerçekleþtirilememesi, onlarý, kaçýnýlmaz olarak, mevcut durumu esas
almaya itmiþtir. Çok partililik, çoðulculuk hep bu esasýn ürünleri durumundadýr.
96
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Revizyonizmin revizyonu, kendi dillerinde Stalinizm olarak yorumladýklarý Marksist-Leninist anlayýþýn, sosyalizmde insanýn
rolünü bir vidaya indirgediðini, dolayýsýyla bu insanlarýn topluma yabancýlaþmasýna neden olduðunu ileri sürerken de, ayný
kavrayýþ içindedirler. Onlar, proletarya iktidarlarý altýnda ve yetmiþ
yýllýk geçmiþe raðmen, toplumsal mülkiyetin egemen biçimi olan
devlet mülkiyetinin sahipsiz bir mülkiyet olarak önemli ölçüde
deðerden düþmesi98 tespitinden hareket ederek, Stalin tarafýndan
dogmalaþtýrýlmýþ Marksist-Leninist tezlerin terk edilmesinin zorunlu olduðunu söylemektedirler. Sosyalist yaþam tarzýný geliþtirme ve
düzenleme yeteneðine sahip olamayan revizyonizm, bunun getirdiði sorunlarý, bir yandan Marksist-Leninist evrensel tezlerin baskýsýndan kurtularak kurtulmak isterken, diðer yandan kapitalist bazý
normlarý kullanarak çözmek istemektedir. Onlara göre, büyük sermaye, bazen kendi ayrýcalýklarýnýn bir kýsmýndan bile vazgeçerek,
üretimin yönetimine ve kâra katýlýmý öngören çeþitli sistemler yardýmýyla, ücretli emeðe özgü olan yabancýlaþma olgusunun üstesinden gelmeye yöneliyor.99 Öyleyse kendileri de, bu düzeyde çözümler üreterek, kiþisel mülkiyeti yeniden tesis etmek adý altýnda
sosyalist ülke yurttaþýnýn devlet mülkiyeti altýndaki üretim araçlarýna sahiplenmelerini saðlamaya yönelebilirler!100
Bu sahiplenme eylemi, bir yandan küçük-köylülerin, desteklenmesi ve yasal güvencelere kavuþturulmasýyla, diðer yandan
yerel özerkliklerin sýnýrlarýný geniþleterek her üretim birimini baðýmsýz birim haline dönüþtürerek, bu birimlerde çalýþanlarýn üretimden daha çok pay almalarýný saðlayarak gerçekleþtirilmek istenmektedir. Böylece sosyalist kavrayýþýn en temel belirlemelerinden
olan genel toplumsal üretimin ve refahýn artýrýlmasýna paralel olarak tek tek bireylerin refahlarýný yükseltmekten vazgeçilmektedir.
Revizyonizmin revizyoncularý, emperyalizm koþullarýnda tekelci-burjuvazinin uyguladýðýný iddia ettiði yöntemlerden yola çýkarak refahý tabana yaymaya karar vermiþtir. Kolhoz ve sovhoz
üyelerinin özerklik adý altýnda, merkezi planlamanýn belirlemiþ
olduðu kotalarýn üzerindeki her üretim fazlasýný özgürce kullan98
99

SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 88 Tezleri
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 88 Tezleri
SBKP-MK Toplumsal Bilimler Akademisinin 88 Tezleri

100

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

169

ma ve elde edilen geliri, birim düzeyinde bölüþerek yabancýlaþmanýn ortadan kalkacaðýný varsaymaktadýrlar. Onlar toplumsal
mülkiyeti parçasal toplumsal mülkiyet101 haline dönüþtürmek istemektedirler ve bunu haklý çýkarabilmek içinde, dünya çapýnda sürecin desentralizasyona doðru geliþtiðini ileri sürmektedirler:
Geliþmiþ çaðdaþ toplumlarda çeþitli biçimlerde ve
farklý sosyal temellerde de olsa, desentralizasyon (merkezleþmeme), mülkiyetin bir daðýlýmý süreci geliþiyor.102
Böyle bir süreç varsa ve söylendiði gibi geliþiyorsa, üstelik
bu olgu farklý sosyal temelleri önemsiz kýlabilecek duruma getiriyorsa, yani böylesine genel ve global ise, emperyalist-kapitalizmin kullandýðý yöntemleri, sosyalizm adýna kullanmanýn hiçbir teorik ve ahlâki engeli olamaz ve de böyle bir engel ileri sürülemez!
Ama böyle bir iddiada bulunmak, Marksizm-Leninizmin tarihsel
kazanýmlarýný yok saymak ve onu deðerden, itibardan düþürmek
demek olduðu revizyonistleri, hiç ama hiç ilgilendirmemektedir.
Bilindiði gibi yabancýlaþma kavramý Hegel tarafýndan iþlenmiþ ve belli bir süre Marks-Engels tarafýndan da kullanýlmýþ bir
kavramdýr. Marks, yabancýlaþma olgusunun kapitalizmin bir ürünü ve olgusu olduðunu söyleyerek, bunun aþýlmasýnýn yolunun
sosyalizmden geçtiðini açýk biçimde ortaya koymuþtur. Öyle ki, bu
olguyu ortaya çýkaran bizatihi kapitalist üretim iliþkileridir, dolayýsýyla kapitalizm bunu ortadan kaldýramayacaðý gibi, yavaþlatýlmasýný
da saðlayamaz, çünkü o, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetine dayanan bir üretim tarzýdýr.
Kapitalizm etkinliðini ilkel gereksinmelerinin karþýlanmasýna baðýmlý kýlarak, insaný kendine, kendi gerçek
varlýðýna da yabancý kýlar. Bunu sonucu, onun evrensel
bir etkinlikte bulunmasýný saðlayan türsel niteliklerini yitiren insan, kendi gerçek eðilimine karþýt olarak, yalýtýk ve
bencil bir birey durumuna gelir.
Ýnsaný kendi öz doðasý ile uyuþmazlýk içinde koyup,
onu insanlýðýndan yoksun býrakarak, özel mülkiyet rejimi onu öteki insanlarla da karþýtlýk ve çatýþma içine sokar.
101
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Ona yabancýlaþýp düþmanlaþan öteki insanlardan ayrýldýktan sonra birey, insani topluluktan soyutlanmýþtýr.
Bundan ötürü, hep birlikte özgürce yapýlmýþ emekte doyum ve sevinçlerini bulacak yerde, insanlar karþýt kategoriler biçiminde bölünürler.
Ýnsanlarýn bu karþýt kategoriler durumundaki bölünüþü, en geliþmiþ biçimini, kapitalist rejimde, proletaryayý burjuvazinin karþýsýna diken sýnýf savaþýmýnda bulur.103
Marks tarafýndan tam olarak geliþtirilmemiþ ve bir süre sonra terk edilmiþ bir konuyu, kesin belirlemelere sahipmiþçesine ele
alan revizyonizm, bu yaklaþýmýyla, Marksýn yabancýlaþma kavramýnýn aþýlmasýna yönelen insanýn üretken ve yaratýcý faaliyeti
konusundaki belirlemelerini, elde olmayan sebeplerle bir yana
býrakmak durumundadýr. Marksýn kapitalizm koþullarýnda aþýlamayacaðýný belirttiði yabancýlaþmanýn emperyalist aþamada kapitalistlerce üstesinden gelmeye yönelindiðinden sözeden revizyonistler, böylece tüm Marksist yöntemi ve felsefeyi altüst etmektedirler.
Yine ayný konuyla ilintili olarak insanlar, gerçek komünizmde, bencil erekler izlemekten vazgeçeceklerinden, kiþisel mülkiyet
isteði ve onunla birlikte bireyler arasýndaki karþýtlýk da yok olacaðý belirlemesi, revizyonizmin dilinde belirsiz bir geleceðin sorunu olmaktadýr. Dolayýsýyla kiþisel mülkiyeti yeniden tesis etme
yönündeki faaliyetleri hiçbir teorik ve bilimsel engelle karþýlaþmaksýzýn yürütülecektir!
Revizyonizm, böylece sosyalist yaþam tarzýnýn örgütlenmesi
konusundaki tutumu, bu hedefin evrensel yanlarýný dýþlamak ve
emperyalist ülkelerle yapýlacak bir anlaþmayla saðlanmýþ garantiler altýnda belli oranda gerçekleþtirmek þeklindedir. Bunu yaparken kapitalizmden öðrenmek adý altýnda emperyalist aþamanýn
özellikleri bir yana itilmektedir. Oysa emperyalist ülkeler, bazen
kendi ayrýcalýklarýnýn bir kýsmýndan vazgeçmeksizin, emperyalist
sömürü yoluyla elde ettiði kârlarýn bir kýsmýyla ülkesinde iþçi aristokrasisi yaratmakta ve bunlarýn bir kýsmýnýn zaman içinde yönetime sýnýrlý oranda katýlýmý olanaklý hale gelmektedir. Revizyonizm
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bu olguyu görmezlikten gelerek, ayrýcalýklarýn bazýlarý olarak gördüðü Komünist Partisinin öncü rolünün anayasal güvencesinden
vazgeçmekten baþka yapacaðý birþey kalmadýðýný anlayamamýþtýr.
Böylece emperyalizmin dünya çapýnda yeni yaþam tarzý olarak
sunduðu iliþkileri bir çeþit özümseme, Amerikan yaþam tarzýnýn
propagandif öðelerinin içselleþtirilmesi ortaya çýkmaktadýr. Bu
da yeni sosyalist iþçinin oluþmasýna baðlý olarak ortaya çýkan
yeni sosyalist yaþam tarzýnýn örgütlenmesi ve geliþtirilmesinin
kesinkes dýþlanmasýný getirmektedir.
Revizyonizm, mevcut durumda yeni sosyalist iþçinin tam
olarak yaratýlamadýðýný kavramadýkça, kendi iþçi kavrayýþýnýn kendiliðindenci bir anlayýþýn yansýmasý olduðunu görmedikçe,
Bolþevizmin Amerikanlaþtýrýlmasý tezlerini derinliðine irdelemedikçe, kapitalizm koþullarýnda olduðu kadar proletarya iktidarlarýnda da, devrimci mücadele sürecinde de ortaya çýkmýþ olan sosyalist
yaþam tarzýnýn temel öðelerini evrensel boyutta ele almadýkça,
sosyalist bir toplumun inþasýnýn içsel sorunlarýný çözme yeteneðini
gösteremeyecektir. Böyle bir tutum ise, revizyonizmin revizyonizm
olarak ortadan kalkmasýndan baþka bir þey deðildir.
Dünya çapýnda proletarya iktidarlarýnýn gerçekleþtiði koþullarda nihai çözüme ulaþacak olan kýr
þehir çeliþkisi, proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði her
yerde ve ele geçirdiði andan itibaren çözümüne yöneleceði sorunlarýn baþýnda gelir. Bu faaliyette, nihai
çözüme baðlý olarak, dünya-tarihsel çözüm faaliyetleri öne geçecektir.
Kapitalist sanayileþmenin þehirlerde merkezileþmesi ve þehir çevresinde yoðunlaþmasý, herþeyden
önce önemli bir konut ve çevre sorunu yaratmýþtýr.
Haberleþme ve ulaþým araçlarýnýn az geliþmiþliðinin
ve üretim tekniðinin geri düzeyine denk düþen kapitalist sanayileþme, saðlýksýz konutlar ve çevre kirlenmesi olarak belirginleþen sorunlarý, tarih sahnesine
çýktýðý andan itibaren güncelleþtirmiþtir. Doðanýn insanileþtirilmesinin en önemli engeli olan kapitalist
mülkiyet, burada doðanýn özel tahrip edilmesiyle daha
aðýr sorunlar üretmektedir.
Çeþitli burjuva unsurlarca ileri sürülen çözümler
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bir yana býrakýlarak, gerçek yaþam olgularýndan yola
çýkýlarak bu sorunlarýn bilinçli bir çözümüne yönelinecektir. Ulaþýmda meydana gelen geliþmeler, insanlarýn üretim merkezlerinde yerleþik olarak bulunmalarýný gereksiz kýldýðý gibi, üretim tekniðindeki geliþmeler üretimin belli merkezlerde toplanmasýný da gereksiz hale, daha bugünden getirmiþtir. Bugünün teknolojisiyle bile, ulaþým araçlarýnýn toplumsal mülkiyet altýnda bedelsiz olarak kullanýlmasýyla, bireylerin
üretim alanlarýna istediði ve istenilen zamanda ulaþmasý mümkündür. Öte yandan ürün ve üretim süreçlerinin faktör içeriklere göre parçalara ayrýlmasý ve
her bir parçanýn tek bir ürünmüþcesine, farklý üretim
yerlerinde gerçekleþtirilebilecek ölçüde geliþmesiyle,
insanýn iþe gitmesi yerine iþin insana gelmesi coðrafi
olarak mümkün hale gelmiþtir. Tüm bunlarýn gerçekleþtirilir, maddeleþebilir olmasý için üretim araçlarý
üzerindeki özel mülkiyetin kaldýrýlmasý zorunludur.
Aksi halde, bu parçalanma iþin daha da bölünmesini
getirerek, toplumun içsel olarak çöküþüne yol açacaktýr.
Sanayinin bazý dallarýnda üretim sürecinin bölünmezliði söz konusu olduðu oranda, bu üretim dallarý
belirli bir merkez olmayý sürdüreceklerdir. Ancak
ulaþým araçlarýndaki geliþme, bu üretim alanlarýnda
belli bireylerin faaliyetlerinin yerleþik ve sürekli kýlýnmasýnýn önüne geçecek olanaklarý saðlamýþtýr. (...)
Yine özel mülkiyet konusu olan topraðýn kamu mülkiyeti haline getirilmesiyle, insanlarýn saðlýklý konutlarda yaþamalarý önündeki engeller tümüyle kaldýrýlacaktýr. Böylece konut sorunu, sonal olarak çözümlenme koþullarý içinde bulunacaktýr. Kýr ve kentin ayrýlmasýna dayanan kentleþme ve kent mimarisi, sosyalist toplumda insanlarýn toplu yaþama gereksinmeleri ile bireysel yaþam alanlarý arasýndaki uyumla yer
deðiþtirecektir. Ýnsanlarýn kendi üretimleriyle yaþam
birimlerinin yeniden düzenlenmesi, mevcut kentleri
giderek gereksiz hale getirecek ve sözcüðün tam an-
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lamýyla, bu kentleri birer tarih müzesine ve sanat kültür merkezleri haline dönüþtürecektir.104
Hiç þüphe yok ki, sosyalist toplumsal yapýnýn düzenli ve
sistemli iþleyiþi kadar, kuruluþu da þu iki temele baðlýdýr: Devrimci
proletaryanýn komünizme baðlýlýðý ve sosyalist ekonominin saðlamlýðý. Her durumda doðru devrimci düþüncelerin, kitlelerce benimsendiðinde maddi bir güç olacaðý gerçeði göz önünde tutulmasý
gereklidir.
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ALTINCI BÖLÜM
MARKSÝZM-LENÝNÝZM
VE REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU

Revizyonizmin revizyonu 12 Eylül sonrasýnda, örgütsel konumlarýný hýzla yitirmiþ ve yakýn bir zamanda devrim beklentisinin
düþ kýrýklýðý içinde bulunan insanlarýn, artan oranda bireyleþtiði
bir dönemde, ülkemiz solunda önemli ideolojik sorunlar yaratmasý kaçýnýlmazdý ve öylede oldu. Özellikle 1980 öncesi siyasal
örgütler içinde bulunan, ama askeri darbenin etkin olmasýyla birlikte eski iliþkilerine yabancýlaþan ve onun etki alanýndan çýkýþý bir
çözüm olarak gören pek çok sol unsur, yeni bir örgüt arayýþý
içindeyken, revizyonizmin revizyonundan etkilenmeye açýk bir durumda bulunuyorlardý. Bir proleter siyasal örgütlenmenin, sadece
günlük ya da kýsa vadeli amaçlar için oluþturulan güç ve eylem
birliðinden öte bir deðer taþýmayacaðýný gören bu unsurlar, daha
kalýcý, daha kitlesel, daha ideolojik örgütlenme arayýþýna
girmiþlerdir. Kimi zaman TBKP türü oluþumlarda çýkýþ noktasý bulmaya yönelirken, kimi zaman legal kitle partisi anlayýþlarý bir
çözüm gibi ortaya çýkabilmiþtir.
Böyle bir arayýþýn örgütlenmesinin, kaçýnýlmaz olarak asgari program düzeyinde bir yapýlanmadan çok, azami program düzeyinde bir yapýlanma olmasý, revizyonizmin uygulamalarýnýn ve
belirlemelerinin daha fazla önemsenmesini kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Azami programýn, proletarya diktatörlüðünden komünizmin
kurulmasýna kadar uzanan bir tarihsel dönemi kapsama özelliði,
SSCB deneyiminin göz önünde tutulmasýný, tahlil edilmesini ge-
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rektirmekte oluþu, ister istemez revizyonizmin revizyonunu da ele
almayý gerektirmektedir. Böylece, pratikte arayýþçýlarýn örgütlenme sorunu, bunun programýnýn oluþturulmasý ve devrim teorisi,
parti anlayýþý ve çalýþma tarzý konularýnýn bir bütün olarak ve tek
tek çözümlenmesi ve belirginleþtirilmesi baðlamýnda geniþ bir kapsama ulaþmaktadýr.
Nasýl bir sosyalizm sorusunun yanýtý, ayný zamanda iktidar
mücadelesi yürütmesi tasarlanan örgütün niteliðini belirlediði gibi,
biçimini ve iç iliþkilerini de biçimlendireceði, hemen herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Ancak Marksizm-Leninizmin bu konulardaki teorik ve pratik çözümleri, 70 yýllýk deneyimin ortaya çýkardýðý gerçeklerle önemli eksiklikleri içerdiði, dolayýsýyla pek
fazla güvenilir olmadýðý revizyonizmin revizyonuyla yaygýnlýk kazanmýþtýr. Kimilerinin bilimsel kuþkuculuk adý altýnda, kimilerinin Stalinizm karþýtlýðý içinde, kimilerinin reel sosyalizmin gerçekleri kýlýfý altýnda, Marksizm-Leninizmin tarihsel teorik ve pratik
birikiminden kopuþlarý, Marksist-Leninist ilkelerin bir kez daha ortaya konulmasýný ve tartýþýlmasýný kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Öyle ki, dünya
çapýnda revizyonizmin revizyonu, pratik uygulamalarý ve sosyalizmin inþasýna iliþkin hatalar ve sorunlar karþýsýndaki kýsmi tutumlarý
ortalýkta kol gezerken, genel (global) ölçekte Marksizm-Leninizm
konusunda yeni bir þeyler söyleyememesi, bu alanlardaki bireysel
ideoloji üreticisinin, yani küçük-burjuva aydýnlarýnýn etkin olmasý
içinde uygun bir zemin saðlamýþtýr. Artýk herhangi bir disipline
baðlý olmaksýzýn ve üretim sürecinden elde edilmiþ herhangi bir
disiplin sahibi olunmaksýzýn, saf bilimsellik adýna küçük-burjuva
aydýnlarýnýn entelektüel üretimleri, proletarya ideolojisine karþý burjuva ideolojisinin teorik geri kalmýþlýðýný giderici rol üstlenmeye
baþlamýþtýr. Böylece herhangi bir disipline, dolayýsýyla örgütlenmeye
baðlý olmayan, herhangi bir devrimci hedef ya da politik iktidarýn
ele geçirilmesini hedeflemeyen, sadece ve sadece bireyselleþmiþ
bireylerin dünya sorunlarýna karþý duyarlýlýðý ve buna baðlý olarak
bireysel bakýþ açýlarýnýn ürünü tezler ileri sürmek etkin bir olgu durumuna gelme olanaklarý kazanmýþtýr. Yýllar önce Marksizm-Leninizmin ustalarýnýn çeþitli polemiklerle ya da eleþtirilerle ortaya koyduklarý ve tarihsel olarak doðruluðu kanýtlanmýþ tezleri, bu yolla
tartýþma konusu yapýlmýþtýr. Üstelik bunlar, kendilerini sadece revizyonizmin revizyonistlerinin kendi uygulamalarýný haklý göster-
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mek amacýyla ortaya koyduklarý ve büyük ölçüde tahrif edilmiþ
gerçeklere dayandýrýlan gerekçelerinden baþka dayanaða sahip bulunmamaktadýr.
Ýþte böyle bir ortamda ve dönemde, 80 öncesinin ideolojik
seviyesi düþük bireylerin ve kýsmen örgütlerin, teorik bilgilerini geliþtirmek için istikrarlý bir ortama gereksinme duymalarý, revizyonizmin revizyonistlerinin global ölçekte istikrar istemleriyle çakýþmýþtýr.
Daha önce gördüðümüz gibi, revizyonizmin revizyonistleri,
son kýrk yýlda, özellikle SSCBde ortaya çýkan sorunlarý global düzeyde tekil olgular olarak ele almaktadýr. Bu baðlamda, yýllar boyu
süre gelen revizyonizm eleþtirileri, kendilerini tarihsel olarak
doðrulamýþ bulunmaktadýr. SBKP revizyonizminin genel olarak
eleþtirisinin böylesine tarihsel bir doðruluða sahip olmasý, bugünkü revizyonistlerin niteliklerini sergilemekte yeterli olduðunu söylemek de olanaksýzdýr. Çünkü bu yeni revizyon eylemi, yalýn bir
biçimde Stalinizmin revizyonu deðil, ayný zamanda eski revizyonist uygulamalarýnda revizyonu durumundadýr. Dolayýsýyla 1956
sonrasý revizyonizme yöneltilen eleþtirilerin bir kýsmýný benimser
görünmektedir. Bu da yeni ideolojik sorunlar ortaya çýkarmýþtýr.
Revizyonizmin revizyonunun, pratik uygulamalara sahip olmasý (iktidar partisi durumunda bulunmasýnýn kaçýnýlmaz sonucudur), kaçýnýlmaz bir biçimde eleþtirilerin, mevcut olduðu söylenen sorunlara pratik çözümler de getirmeleri gerektiði þeklinde bir kavrayýþýn
doðmasýný getirmiþtir. Bunun olmadýðý koþullarda, eleþtirilerin gerçekleri kavramamakla, dogmatizmle suçlanarak etkisizleþtirilmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bilindiði gibi, SBKPnin 20. Kongresinde kabul edilen barýþ
içinde birarada yaþama stratejisi temelinde ortaya çýkan revizyonizmin devrim, devlet, proletarya diktatörlüðü, proletarya enternasyonalizmi konularýnda temel Marksist-Leninist tezleri tahrif
etmesi ve bir kýsmýnýn geçersizliðini ilan etmesi, revizyonizmin eleþtirilmesinde temel oluþturmuþtur. Yani SBKP revizyonizmine yönelik eleþtirinin temelinde Marksist-Leninist tespitler ve revizyonizmin
bu tespitlere ters ve hatta zýt teori ve pratiðe sahip olmasý olgusu
bulunmaktadýr. Bu baðlamda, modern revizyonizmin eleþtirisinin
olumlu içeriði, eleþtirinin kendisinde deðil, dayandýðý MarksistLeninist teori ve pratikte bulunmaktadýr. Ancak bu eleþtiriler, reviz-
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yonizmin her somut uygulamasýný ayrýca ele alarak eleþtiriyi de
kapsamýþtýr. Özellikle proleter enternasyonalizminden sapmaya
denk düþen uygulama ve kararlar ile devrim teorisine iliþkin olarak
kardeþ partiler düzeyinde ortaya atýlan sapmalara karþý yönelen
eleþtiriler, bu niteliktedir. Dolayýsýyla bu eleþtiriler, ayný zamanda
karþý tezi ya da politikayý somutlaþtýrmýþ olmaktaydý.
Ancak zaman içinde bütünsel eleþtirinin, artan oranda modern revizyonizmin pratik politikalarýna ve bunlarýn sonuçlarýna
yönelmesi, bütünün gözden kaçýrýlmasý tehlikesini de doðurmuþtur.
Tek tek olgularýn ele alýnmasý ve eleþtirilmesi, zaman içinde, bunlarýn tek tek düzeltilmesi durumunda revizyonizmin ortadan kalkacaðý inancýný doðurduðu da gözlenmiþtir. Böylece modern revizyonizmin eleþtirisi, kimi durumlarda diyalektik yöntemin süreçlere
iliþkin kullanýmý yerine, þeylerin tekil olarak ele alýnmasýna yönelik bir yöntem, bir mantýk ortaya çýkmasýný da getirmiþtir. Genel
olarak olguculukun yaygýnlaþmasý olarak deðerlendirilebilir bu
sapma, revizyonizmin revizyonuyla kendisini dýþa vurmuþtur. Yeni
SBKP yönetiminin kýsmi eleþtirilerine bakýlarak, bu yönetimin
geçmiþten ders aldýðý, revizyonist sapmalarý düzelteceði umudunun doðmasýný getirmesinin nedeni de burada aranmalýdýr. Oysa
gerek bu umutun dayandýðý mantýk, gerekse revizyonizmin revizyonunun dayandýðý mantýk, diyalektik mantýðý büyük oranda
dýþlayan ve artan oranda soyut akýl yürütmelere dayanan bir mantýk durumundadýr. *
Revizyonizmin revizyonu, sadece proletaryanýn iktidarda bulunduðu ülkelerde ortaya çýkan ya da iktidarý ele geçirdiði zaman
gündeme gelecek bir yeniden yapýlanma sorunu gibi ele alýnmasý ve bu baðlamda olumlanmasý, onun glastnostunun proletarya
enternasyonalizmi düzeyinde tek tek ülkelerdeki devrimci mücadeleler ve örgütler açýsýndan ortaya çýkaracaðý zorunlu ve mantýkî
görevlerin görülmesini engellemiþ ve bireyselleþmiþ bireylerin
* Ülkemiz solunda 12 Eylül sonrasýnda ortaya çýkan bireyleþme olgusu, devrim ve
örgüt sorunlarýnda tekil bakýþ açýsýný ifade ettiði için, revizyonizmin revizyonu çok uygun
bir zemin bulmuþtur. Genellikle anti-revizyonist bir geçmiþe sahip olan bu olgu, ister istemez, revizyonizmin revizyonuna kesin bir tâbiiyet ortaya çýkarmamaktadýr. Ancak tekil de
olsa, nicelik birikiminin nitel bir deðiþimi kaçýnýlmaz kýlacaðý gerçeði, bunlarýn ulaþacaklarý
yerin neresi olacaðýný açýklamasa bile, çýkýþ noktasýnýn tersine ulaþmanýn kaçýnýlmazlýðýný
tanýtlar.
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yaklaþýmlarýnýn masum ve iyi niyetli ifadeleriyle gizlenmiþtir.
Ülkemizde TBKPnin reformizmi olarak özelleþtirilen bu yan, pek
çok durumda kardeþ KPlerin geleneksel pasifizm ve teslimiyetçiliði yüzünden önemsenmemiþtir. Oysa revizyonizmin revizyonunun
getirdiði politikalar, 20. Kongrenin barýþ içinde birarada yaþama
stratejisinin bir devamýdýr ve ayný temellere sahiptir. Bir baþka
deyiþle, glastnost, revizyonist dünya ve emperyalizm tahliline dayanarak üretilmiþ devrim dýþý yollarý içermektedir ve bu nedenle
Leninizmin þiddete dayanan devrim tezinin geçersizliðinin açýklýkla ilan edilmesidir.
Kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði, milli krizin kesikli olduðu,
dolayýsýyla devrimci mücadelenin evrim ve devrim aþamalarý olarak birbirinden kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkelerde uzun süren bir
evrim aþamasýnýn taktiði olarak deðil, tüm ülkeler için geçerli tek
bir yol olarak sunulan yeni çizgi, revizyonizmin niteliðini sergilemesi açýsýndan oldukça önemlidir.
Bizim gibi kapitalizmin iç dinamikle geliþmediði, emperyalist hegemonya altýnda bulunan ülkeler için, revizyonizmin revizyoncularý, yerli tekelci-iþbirlikçi burjuvaziyle uzlaþma saðlayarak
toplumsal ilerleme ve demokrasinin sýnýrlarýnýn geniþletilmesi
amacýyla mücadele edilmesini önermektedirler. Bu öneri yapýlýrken, bizim gibi ülkelerdeki oligarþik yönetim ve sömürge tipi faþizm
olgularý, toplumun iç dinamiðinin çarptýrýlmasýnýn bir ürünü olarak
deðil, istemsel bir olgu ya da suni bir uygulama ürünü olarak
sunulmaktadýr. Onlara göre, eðer emperyalizm ve iþbirlikçi burjuvazi isterlerse, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde faþizm de, askeri
yönetimler de olmayacaktýr!
Genel olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ve özel olarak
da ülkemiz toplumu, siyasal zor ile dengesini bulmaktadýr. Toplumumuzdaki siyasal zoru ortaya çýkaran, oligarþinin subjektif niyeti (keyfiyet durumu) deðil, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin ülkemiz üretici güçleriyle çeliþmesidir. Oligarþinin üstlendiði siyasal zor, üretim iliþkilerinin ona zorla uygulattýðý bir zordur.105
Revizyonizmin ortaya koyduðu tahliller ve saptamalar,
kesinkes yanlýþta olsa SBKP tarafýndan ileri sürüldüðü için, gülüp
105
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geçilecek, ciddiye alýnmayacak þeyler olarak deðerlendirilemez.
Bunlarýn, tarihsel olarak SBKP revizyonizminin mantýkî sonuçlarý
olduðu ve genel olarak dünyanýn revizyonist tahliliyle ilintili olduðu
açýkça ortaya konulmasý gerekmektedir.
Bilindiði gibi SBKP revizyonizmi 1956 yýlýndan itibaren emperyalizmin III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerini tahlil ederken, sürekli olarak, olgularý emperyalizmin niteliklerinin deðiþmesinin bir yansýsý olarak ele almýþtýr. Bu ele alýþ, giderek SBKP tarafýndan emperyalizmin özünün deðiþtiði þeklinde bir kavrayýþýn
yerleþmesini getirmiþtir. Özellikle yeni-sömürgecilik olgusu, eskisömürgecilik sisteminin tasfiyesi olgusuna bakarak, emperyalizmin özünün deðiþtiði tespitine ulaþýlmasý için temel oluþturmuþtur.
Ne de olsa, emperyalizm, 1900 yýlýndan beri bir sömürgecilik sistemi ya da imparatorluðu olarak tanýmlanmýþtýr ve þimdi artýk
gerçek bir imparatorluk bulunmamaktadýr!
Oysa ne emperyalizm yalýn bir biçimde imparatorluktur,
ne de deðiþen özdür. Söz konusu olan emperyalizmin sömürü
yöntemlerinin belli bir deðiþime maruz kalmasýdýr. Eski-sömürgecilik yöntemleri yerini büyük ölçüde yeni, sömürgecilik yöntemlerine býrakmýþtýr. Ýçte ekonomisini askerileþtiren Amerikan emperyalizmi, dýþta yeni-sömürgecilik yöntemlerine baþ vurmasý, onun
özünü deðiþtirdiði tezi kesin bir gerçek dýþýlýða sahiptir. Bu baðlamda, emperyalist dönemin Marksizmi olan Leninizmin evrensel
tezleri geçerliliðini korumaktadýr. Bunun en temel unsuru olan þiddete dayanan devrim tezi, revizyonizmin niteliðini gösteren en
önemli konu olmaktadýr.
Emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin, ne içte
ekonomisini askerileþtirmesi, ne de dýþta yeni-sömürgecilik yöntemlerine baþvurmasý, kendisinin istemlerine baðlý deðildir. Bu bir
yandan sermayenin artan merkezileþmesi ve yoðunlaþmasýnýn ürünüyken; diðer yandan emperyalizm, proleter devrimler ve kurtuluþ
savaþlarýyla sürekli olarak pazar yitirmesinin ürünüdür. Emperyalist burjuvazinin ve ideologlarýnýn yaptýklarý tek þey, nesnel koþullarýn
dayattýðý biçim deðiþikliklerini kabul etmek, ve buna hýzla uyum
saðlamak olmuþtur. Bu da, pragmatizmin ülkesi olan Amerikanýn,
emperyalist sistem içindeki hegemonyasý koþullarýnda gerçekleþtirilebilinmiþtir. Gerek emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçiminin deðiþmesi, gerekse emperyalistler arasý entegrasyonun ger-
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çekleþmesi, emperyalistlerin istemsel ve bilinçli olarak gerçekleþtirdikleri þeyler deðildir. Dolayýsýyla bu olgular Kautskynin ultra-emperyalizminin gerçekliði de olmamaktadýr.
Ama revizyonizm, emperyalizmin III. bunalým dönemi iliþki
ve çeliþkilerini, onlarýn bilinçli bir uygulamasýnýn aðýrlýkta olduðu
bir nesnel deðiþiklik olarak ele almaktadýr. Bir bakýma, modern
revizyonizm, III. bunalým döneminin olgularýný, bazý nesnel zorunluluklar olmakla birlikte, esas olarak insanlarýn bilinçli eylemiyle
baðlantýlý bir nesnel zorunluluk ürünü olarak kabul etmektedir. Bu
kavrayýþ, Marksizm-Leninizmin temel ile üst yapý arasýndaki diyalektik iliþki kavrayýþýnýn terk edilmesinden baþka bir anlama gelmemektedir. Ama revizyonizm, kendi tezlerini, gene de Marksizm-Leninizmin bu belirlemeleriyle doðrulamaya çalýþmaktadýr.
Marksizm-Leninizm, temel-üst yapý iliþkisini, temelin belirleyiciliði düzeyinde ele alýr. Temel koskocaman üst yapýyý genel
olarak belirler. Ancak üst-yapýda edilgen deðildir. Bir kez temel
tarafýndan belirlendi miydi, kendisini olduðunca baðýmsýz hareket etmeye yöneltir ve temel üzerinde de etkide bulunur.
Materyalist tarih anlayýþýna göre, tarihteki belirleyici
etken, son kertede, gerçek yaþamýn üretimi ve yeniden
üretimidir. Daha çoðunu hiçbir zaman, ne Marks ileri
sürdü, ne de ben. Eðer biri bu görüþü iktisadi etken tek
baþýna belirleyicidir anlamýnda bozarsa, böylece onu boþ,
soyut, saçma bir söze dönüþtürmüþ olur. Ýktisadi durum
temeldir, ama üst yapýnýn çeþitli öðeleri: Sýnýf mücadelesinin siyasal biçimleri ve sonuçlarý savaþ bir kez muzaffer sýnýf tarafýndan kazanýlýnca yapýlan anayasalar vb
hukuksal biçimler ve hatta bütün bu gerçek savaþýmlarýn,
bu savaþýmlara katýlanlarýn kafasýndaki yansýmalarý, siyasal, hukuksal, felsefi teoriler, dinsel görüþler ve bunlarýn dogmatik sistemler olarak daha sonraki geliþmeleri
de, tarihsel savaþýmlarýn gidiþi üzerinde etkilerini gösterir ve birçok durumda, onlarýn biçimini baskýn bir tarzda
belirler.106 (abç)
Bugün revizyonizmin revizyonistleri, eski revizyonizmin üretici güçler teorisinin tek yanlýlýðýný, bu Marksist-Leninist belirleme106
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ler üzerinde yaptýðý küçük ve masum vurgularla ortadan kaldýrmaya çalýþmaktadýr. Üst-yapýnýn son kertedede temel tarafýndan belirlenmesiyle eski tezleri savunurken, edilgen olmamasýna vurgu yaparak kendilerinin bugünkü politikalarýný haklý ve mazur
göstermeye çalýþmaktadýrlar. Bunun sonucu olarak III. bunalým
döneminde emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerini bilinçli
olarak seçtiðini ve ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýna müdahalelerinin temelin baskýsýyla deðil, emperyalizmin siyasal ideolojisinin ve ideologlarýnýn baskýsýyla gerçekleþtiðini ileri sürebilmektedir. Bu anlayýþýný, Stalinin Leninizmi (Stalinin mekanik materyalizmi) sözleriyle, olumlu anlamda deðil, olumsuz anlamda
Leninizmin evrensel tezlerinin biçimleniþindeki farklýlýklarý benimsetmeye çalýþmaktadýr.
Emperyalizmin ekonomisini askerileþtirmesini öznel bir tercih olarak deðerlendiren ve bu baðlamda bunun sivilleþtirilebilineceðini düþünen bugünün SBKP revizyonistleri, dün, yeni-sömürgeciliði uygarlaþmýþ ya da uygarlaþmaya yönelmiþ bir emperyalizmden sözeden revizyonizmin bir devamý durumundadýr. Uygarlýktan, niteliði bilinmeyen bir insanlýktan söz eden revizyonizmin revizyonistleri, bu tür tümel tanýmlarla kendilerini haklý göstermeye çalýþmaktadýrlar.
Bugün için olduðu kadar, geçmiþ tarih için de uygarlýk
verili bir evredeki üretici güçlerin ulaþmýþ olduðu seviyeyi ifade
etmekten öte Marksist bir anlamý ve içeriði yoktur. Bu tür tümel
kavramlar, dünyayý bir bütün olarak, sýnýfsýz ve ayrýmsýz olarak ele
alýr, yani onlarýn ele aldýðý iliþkiler globaldir. Dolayýsýyla sýnýflarý
ve sýnýflý toplumlarýn varlýðýný, genel olarak dýþlar. Bu nedenle
kullanýldýðý koþullarda, global düzeyde egemen olan sýnýfýn belirlediði sosyal ve ekonomik düzeyi esas alýr ve egemen sýnýfýn özel
çýkarlarýnýn yalanlaþtýrýlmýþ bir ideolojiyle genel çýkar olarak sunulmuþ hayalini gerçek olarak kabul eder. Bu da günümüzde sýnýflarý
ve sýnýf iliþkilerini dýþlayan sosyoloji anlayýþýnýn hareket noktasý,
alaný ve yönteminin belirlediði bir düzeydir. *
* 1980 sonrasýnda SBKP, Marksist felsefeden ayrý bir bilim kolu olarak sosyolojinin
varlýðýný kabul etmiþtir. Bu durumda, yeni bilim dalýnýn alaný ve yöntemi üzerinde üretilmiþ
düþünceler ileri sürmeleri ilginç bir rastlantý oluþturmaktadýr. Diðer ilginç rastlantý da,
tezlerin SBKP-MKsýna baðlý olarak faaliyet gösteren Toplumsal Bilimler Akademisi tarafýndan üretilip geliþtirilmesidir.
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SBKP revizyonizminin dünya tahlillerinde sýnýf perspektifinden uzaklaþmasý ya da sýnýflar üstü kavramlar kullanmasý, 1956
sonrasýnda özellikle nükleer silahlar düzeyinde ortaya çýkan savaþ kavrayýþýnda sýk sýk görülmüþtür. O dönemde nükleer silahlar
sýnýf ayrýmý yapmaz deyiþiyle barýþ için emperyalizmle uzlaþýlmasýný haklý göstermeye çalýþmýþlardýr.
Revizyonizmin revizyonistleri, eskiden olduðu gibi, geçici ve
konjektürel olaný kalýcý ve sürekli öðe; sürekli ve kalýcý olaný geçici
ve konjonktürel öðe olarak tanýmlamaktadýrlar. Onlarýn tüm tezlerinin arkasýndaki tümellik ile sürekli ve kalýcý öðelerin gerileyen
ve etkisi giderek azalan öðeler olarak tanýmlamasý yatmaktadýr.
Bu konuda en tipik örnek emperyalist-kapitalist ülkelerde ortaya
çýkan barýþ hareketi ile yeþiller örgütlenmesidir.
SBKPye göre, bu hareketler ve örgütlenmeler, emperyalist
sistemin içinde ortaya çýkmýþ unsurlarýn içinde en ileri ve en sürekliliði olanlarýdýr ve onlarýn dinamikleri genel olarak insanlýk deðerinden gelen dinamiklerdir. Bunlarýn kalýcýlýðýna iliþkin kanýtlarý ise,
bu hareketlerin öneminin 1956 yýlýndaki 20. Kongrede karar altýna
alýnmýþ olmasýdýr. Onlara göre, aradan geçen 30 yýla raðmen hâlâ
var olabildiklerine göre, sürekli ve kalýcý öðe olmak durumundadýrlar. Ama ayný þeyi komünist hareket ve örgütlenme için söylemek
olanaksýzdýr!
Bugün, genellikle Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerinde
ortaya çýkan demokratik hareketler, 1956 sonrasýnda Vietnam
savaþýyla birlikte ortaya çýkan anti-militarist hareketlerin bir devamý olarak ilan edilmekte, özellikle 68 kuþaðýnýn bilinçli hareketleri olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak 1980 sonrasýnda ortaya çýkan barýþ, çevre temalarýna aðýrlýk veren hareketlerin böylesine tarihsel bir sürekliliðe sahip olmalarý ilan edilmeden önce, antimilitarist hareketin doðuþu ve 1975 sonrasýnda yok oluþu tahlil
edilmek zorundadýr. Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerindeki son
hareketlerin kalýcý olamayacaðýna iliþkin oldukça çok sayýda veri
bulunmaktadýr.
Revizyonizmin revizyonistlerinin Marksizm-Leninizmin
evrensel tezlerinden bazýlarýný geçersiz ilan edebilmek amacýyla
ele aldýklarý diðer bir olgu da desentralizasyondur. Konuyla yakýndan ilgilenmeyen ve bazý ekonomik-teknik bilgilere sahip olmayan bireyler için global ölçekte ortaya çýkan kimi olgular bunun
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bir kanýtý olarak sunulabilmektedir.
Bilindiði gibi, desentralizasyon, merkezileþmenin daðýlmasý,
bozulmasý, merkezileþmeden uzaklaþma vb. anlamlara sahiptir.
Sentralizasyon yani merkezileþme, tarihsel olarak sermayenin
bir eðilimini ifade eder. Sermaye artan oranda üretim aracýný elinde toplar ve merkezileþtirir. Bu merkezileþme, tekelci-kapitalizmin
ortaya çýkýþýnýn da temel dinamiðidir. III. bunalým döneminde emperyalistlerin kendi aralarýnda sürekli ve resmi olarak örgütlenmeleri, yani zorunlu olarak entegrasyona gitmeleri merkezileþmenin boyutlarýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Revizyonizmin
revizyonistleri, 1980 öncesinde bütünleþme-çeliþki diyalektik
bütünlüðünde bütünleþme aðýr basarken, 80 sonrasýnda çeliþkinin
özel bir görünümünün aðýr bastýðýný iddia etmektedirler. Bu iddialarýnýn kanýtý olarak da üç merkezli kapitalizm tezlerini göstermektedirler. ABD-AET-Japonya olarak üç merkezin varlýðý, kaçýnýlmaz olarak ayrýþmanýn öne geçtiðinin göstergesi olmaktadýr.
Oysa, emperyalistler arasý entegrasyon, kendisini toprak olarak birleþme-bütünleþme olarak çok az ortaya koymaktadýr. Zaten sözkonusu olan emperyalist ülkelerin toprak olarak birleþmeleri deðildir.
Kapitalizmin genel eðilimi, sermayenin merkezileþmesi ve
yoðunlaþmasýdýr. Bu eðilim, ayný zamanda, üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin neden kaçýnýlmaz olduðunu ve neden uygulanabilir olduðunu da ifade eder. Hiçbir zaman üç merkezli kapitalizmin varlýðý bu temel eðilimi ve onun kaçýnýlmaz sonuçlarýný
ortadan kaldýramaz. Zaten nasýl ki sermayenin merkezileþmesi ve
yoðunlaþmasý sonucu tekellerin ortaya çýkmasý, her üretim dalýnda tek bir tekelin varlýðý anlamýna gelmiyorsa, merkezileþme de,
emperyalist ülkelerin tek bir emperyalist ülke haline gelmesi anlamýna gelmez. Üç merkez olgusunun bugünkü varlýðý tek bir gerçeði ifade eder: Emperyalist sistem içinde ABD emperyalizminin
mutlak hegemonyasýnýn yýkýldýðý. Ama bu olgu da 1971den beri
bilinen bir olgudur. *
* ABDnin 1945 sonrasýndaki mutlak hegemonyasýnýn bu tarihte yýkýlmasý ABD
emperyalizminin sistem içinde hegemonik niteliðini yitirmesi demek deðildir. Günümüzde
ABDnin nispi hegemonyasý mevcuttur ve emperyalistler arasý iliþki ve çeliþkilerde bu durum sürekli olarak dýþa vurmaktadýr. Bu konuda daha geniþ bilgi için Bkz. THKP-C/HDÖ:
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I
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Revizyonizmin yukarda ortaya koyduðumuz mantýðý, bu olgularýn gözden kaçýrýlmasýný getirmektedir. Onlar soyut muhakemelerle tezler üretmektedirler. *
Ancak emperyalistler arasý entegrasyon, hiçbir biçimde kendi
aralarýndaki uzlaþmaz çeliþkilerin ortadan kalktýðý anlamýna gelmez. Bu açýdan entegrasyon, uzlaþmaz çeliþkilerin varlýðý koþullarýnda ortaya çýkan ve çeþitli emperyalist ülkeler arasýndaki bu
çeliþkilerin askeri plana yansýmasýnýn olanaksýz olduðu bir ortamda, bir bütün olarak emperyalist sistemin korunmasý, pazarlarýn bir bütün olarak elde tutulmasýnýn bir gerçekliðidir. Ýþte
revizyonizmin kavrayamadýðý da bu gerçekliktir.
Ayný þekilde entegrasyon olgusu, emperyalistlerin tek bir
emperyalizm haline gelmesinin gerçekliði de deðildir. Bu nedenledir ki, Kautskynin ultra-emperyalizminin gerçekliði de deðildir.
Ama revizyonizmin doðru bir emperyalizm tahliline sahip olmamasý, kendilerine yöneltilen eleþtirileri dýþsal olarak ele almalarýný
getirmiþ ve eleþtirilerin dayandýðý doðru emperyalizm tahlillerine
deðil, kendilerinin olgucu anlayýþlarýyla dünyayý yorumlamakla yetinmiþlerdir. Bu da, revizyonizmin revizyoncularýnýn, 1956dan beri
revizyonizme karþý yöneltilen eleþtirileri salt biçim açýsýndan ele aldýklarýný göstermektedir.
Desentralizasyon tezi revizyonizm için, özellikle SSCB açýsýndan oldukça önemlidir ve var olup olmamasý da önemli deðildir. Çünkü böyle bir tez (olgu deðil) sayesinde SSCB proleter
enternasyonalizminden doðan yükümlülüklerini yerine getirmeyebilecektir ve dolayýsýyla bu konuda herhangi bir eleþtiriye de muha* Çünkü tekel demek, tek bir el demektir ve pazarda birden çok el varsa, orada
tek-el olamaz! Revizyonizmin bu mantýðý, ayný zamanda burjuva ekonomistlerinin kullandýklarý kavram ve kategorilerin de kaynaðýdýr. Þöyle ki, burjuva ekonomistleri, pazar iliþkilerini tekel düzeyinde irdelerken, bir malýn üretiminde ve satýþýnda birden çok þirket
olduðu durumlarda, tekel iliþkilerinden söz edilemeyeceðini ileri sürerek, bu iliþkiyi oligopol pazar iliþkisi olarak deðerlendirirler. Böylece burjuva ekonomisinde serbest rekabet
dýþýnda, monopol ve oligopol piyasalar bulunur. Doðal olarak, bu kavramlardan yola
çýkan burjuva ekonomistleri, Marksizmin tekelci kapitalizm tahlilini kabul etmezler, çünkü
onlarýn kavramlaþtýrmasý içinde monopolist pazar ya yoktur ya da çok az istisnayla vardýr. Böylece onlar, Marksizmin günümüz dünyasýný kavrayabilecek durumda olmadýðýný
ileri sürmektedirler. Ýþte revizyonizmin revizyonunda da ayný türden bir kavrayýþ ve deðerlendirme bulunmaktadýr. Böylece onlar da, Marksist-Leninist ideolojik disiplinden uzaklaþmaktadýrlar. Bunun açýk kanýtý da, kendi tezlerini ortaya atarken, Marks, Engels ve Lenine
çok az atýfta bulunmalarýdýr. Gorbaçovun SSCBnin ekonomistlerinden olduðu da bir
baþka gerçektir.

THKP-C/HDÖ
Revizyonizmin Revizyonu

185

tap olmasý sözkonusu olmayacaktýr. Ama proletarya enternasyonalizmi, koþullara baðlý bir saptama ya da iliþki biçimi deðildir.
Proleter enternasyonalizmi, insanlýðýn gerçek kurtuluþu koþullarýnda
tam olarak ortaya çýkacak olan evrensel insan iliþkisidir, dolayýsýyla
koþullara baðlý olarak uygulanýr ya da uygulanmaz denilebilecek bir ilke deðildir.
Proletarya enternasyonalizminden kurtuluþ, artýk dünyanýn buna gereksinmesinin kalmadýðýný ortaya koymakla olanaklýdýr. Revizyonizmin yaptýðý da budur. Proleter enternasyonalizminden
kurtulacak SBKP, enternasyonalizm adýna saða sola savrulmuþ
olanaklarý kendi ekonomik ve sosyal geliþmesi için kullanabilecektir. Bu, ayný zamanda, emperyalizmle yapýlan anlaþmalardaki
en büyük kozu durumundadýr. Emperyalizm silahsýzlanma
koþullarýnda SSCBnin kendisine ek kaynak yaratacaðýný bilmektedir ve dolayýsýyla taviz üzerine taviz istemektedir. SBKP revizyonistleri bunun karþýsýna enternasyonalizmin getirdiði yükümlülükleri
býrakacaðýný getirerek, bir taþla iki kuþ vurmaktadýr. Bir yandan
emperyalizme, gerekli ek kaynaklar açýsýndan tek olanaðýn nükleer
silah anlaþmasý olmadýðýný, bu düzeyden de kaynak saðlayabileceðini söyleyerek istenen tavizlerin bir kýsmýný geri çektirirken; diðer
yandan emperyalizmin silahsýzlanma görüþmeleri için ileri sürdüðü
devrimci mücadeleleri desteklemekten vazgeçme tutumu da ortaya konulmuþ olunmaktadýr. Üstelik bu düzeyden elde edeceði kaynaklar kendi özkaynaklarý durumundadýr. Ama emperyalizm, özellikle Amerikan emperyalizmi pratiktir, söze deðil, pratiðe bakar.*
Revizyonizmin revizyonuyla ortaya çýkan diðer bir ideolojik
konu da, bireyselleþmiþ bireylerin, yani küçük-burjuva aydýnlarýn
çeþitli ekonomik, sosyal ve siyasal konulardaki tahlil ve belirlemelerinin Marksist-Leninistler için önemli olduðu açýklamalarýyla ilintilidir.
Ýlk bakýþta insanlarýn yaratýcý faaliyetinin, zihinsel üreticiliðinin
önüne burjuvazi gibi (!) engeller konulamayacaðý ya da Stalinistler gibi, bunlara despotça davranýlamayacaðý þeklinde demokratik ve hümanist bir anlayýþla karþý karþýya olunduðu sanýlmak* Revizyonizmin revizyoncularý desentralizasyonu nesnel sürecin en önemli eðilimi
olarak sunmasý, ayný zamanda psikolojik niteliktedir. Enternasyonalist dayanýþma ile ayakta
durabilen iktidarlara ve örgütlere pek korkulacak bir durum olmadýðý imajý, bu nesnel
olgu tanýmlamasýyla verilmek istenmektedir.
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tadýr. Ama her insani faaliyetin bir baþka insanla iliþkisini getirdiði
ve bunun da örgütlenmelerin temelini oluþturduðu gerçeði unutulmazsa (ya da göz önünde tutulursa), bu demokratik ve hümanist yaklaþýmýn, doðrudan doðruya proletarya partileri
düzeyinde yeni bir anlayýþa denk düþtüðü kolayca anlaþýlabilir.
Nitekim revizyonizmin revizyonunu izleyen kardeþ KPler, bunu
bu þekilde ele alarak, parti örgütlenmesi açýsýndan uygulamaya
sokmuþlardýr. Ama bunun Leninist parti anlayýþýyla çeliþmesi, tam
anlamýyla ifade edilmemiþtir. *
Leninist parti örgütlenmesinin en elementer unsurlarýndan
birisi de proletaryanýn sýnýfsal özelliði olan üretimden elde edilmiþ
disipline dayanmasýdýr. Bu proleter disiplin, politik iktidarýn ele
geçirilmesi ve bu iktidar aracýlýðýyla yeni toplumun kurulmasý açýsýndan nasýl bir belirleyiciliðe sahip olduðunu Lenin çeþitli biçimlerde ortaya koymuþtur. Bu proleter disiplin, þu ya da bu yönü
deðil, iktidar mücadelesine iliþkin her konu ve her alaný kapsayan
bir disiplindir. Dolayýsýyla partinin ideolojik düzeyinin belirlenmesi
ve geliþtirilmesinden, politik tahlillere ve kararlara kadar her düzeyde kendisini ortaya koyar ve zorunlu kýlar. Bu baðlamda, Leninist parti örgütlenmesiyle her çeþit sol örgütlenme arasýndaki temel fark, küçük-burjuva aydýnlarýna karþý tutumda da kendini netleþtirir. Bu, ayný zamanda, kolektif irade karþýsýnda bireysel iradenin konumunu içeren bir tutumdur.
RSDÝPnin 1903deki II. Kongresinde tüzük konusunda ortaya çýkan ayrýþmanýn parti üyesinin tanýmý maddesinde belirginleþmesi bir rastlantý deðildir. Lenin, üyelik tanýmýnýn üzerinde ýsrar
edilecek bir konu olmadýðýný, ama geleceði belirleyen bir nüans
durumunda olduðunu söylerken, menþeviklerin tüm ideolojik-politik görüþlerini bu taným üzerinde ortaya koymalarýnýn altýný da
çizmiþtir. Böylece olaðanüstü önem taþýyan bir konu olmuþ ve Bolþevik-Menþevik ayrýmýný ortaya çýkarmýþtýr.
Lenine göre, kendisini parti üyesi gibi gören herkesin partiye alýnamayacaðýný ve bunlarýn kendilerini parti üyesi gibi tanýmlamalarýnýn kabul edilemeyeceðini özellikle vurgulamýþtýr. Bu açýdan
partinin merkezi disiplinine tabi olmayan ve merkezi disiplinin kararlarýna uymayan ya da uyup uymayacaklarý önsel olarak bilinmey* Aþýrý glastnoscular bunu ifade etmiþlerdir.
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en bireylerin parti üyesi kabul edilmesi ya da parti üyesi kabul
edilmek zorunda kalýnmasý yanlýþtýr, anti-Leninisttir. Partiye kendi
kendine giren bireylerin, gelecekte parti faaliyetleri dýþýnda sorumsuz ve parti kararlarýna aykýrý davranýþlarda bulunmasý karþýsýnda,
proletarya partisinin o kiþinin üyeliðini dýþlayarak, kendisini sorumsuz ilan etmesi olanaksýzdýr.
Bolþevik-Menþevik ayrýlýðýna yol açan parti anlayýþý farklýlýðý,
bir süre sonra küçük-burjuva aydýnlarýnýn proletarya disiplinine tabi
olup olmayacaklarý sorusunu ortaya çýkarmýþtýr. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn istediklerinde girdikleri, istediklerinde çýktýklarý bir örgütlenme olarak proletarya partisinin tasarlanýlabilinmesi olanaksýzdýr.
Böylesine bir keyfiyet taþýyan partinin profesyonel devrimciler örgütüne de sahip olmasý olanaksýzdýr. Profesyonel devrimciler örgütüne sahip olmayan bir proletarya partisinin ise, devrim için proletaryayý yönetebilmesi ve güçleri bir araya toplayabilmesi olanaksýzdýr.
Ancak buna raðmen, bu tür unsurlarýn devrime ve partiye belli katkýlarý olabileceði de dýþlanamaz. Bunlarýn partiyle iliþkileri doðrudan partinin belirlediði tarzda ve belirlediði alanlarda ortaya çýkacaktýr.
Ýktidar mücadelesi yapan proletarya partisinin merkezi faaliyet alanýnýn dýþýna çýkartýlan küçük-burjuva aydýnlarý, parti faaliyetlerinin organik bir parçasý olarak da faaliyette bulunmaktan gittikçe uzaklaþtýklarý da bir gerçektir. Bu uzaklaþma, ayný zamanda,
parti karþýtý bir akýmýn ortaya çýkmasýna, merkeziyetçilikle özdeþleþen illegal parti aygýtýnýn tasfiyesini isteyenlerin türemesine de yol
açmýþtýr ya da bu tür anlayýþlarýn güçlenmesine katkýda bulunmuþtur. Bu olgular da Leninist parti anlayýþýnýn içerdiði küçük-burjuva
aydýnlarýna karþý belli bir koþullamalarýnýn doðruluðunu tanýtlamýþtýr.
Ancak daha sonraki yýllarda, Leninist parti anlayýþý, küçükburjuva aydýnlarýnýn proletaryanýn ideolojik hegemonyasý altýnda
devrimci mücadeleye kanalize edilememesinin temel nedeni olarak eleþtirilmiþtir. Özellikle Komintern düzeyinde üyelik koþullarýnýn
kesin ve açýk hükümleri eleþtirilerin somutluðunu teþkil etmiþtir.
Özellikle 1925den sonra, yani Stalinin Genel Sekreter olarak bulunduðu dönemde bu ilkelere kesinkes baðlý kalýnmasý en çok ele
alýnan olgular olmaktadýr. Oysa, küçük-burjuva aydýnlarýna karþý
proletaryanýn sýnýf niteliklerine dayanýlarak belirli bir koþullama getirilmesi, proletaryanýn ideolojik hegemonyasýnýn kurulmasýnda ol-
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duðu kadar, küçük-burjuva aydýnlarýnýn Leninist parti anlayýþýnýn
gereklerini kabul etmelerinde de önemli bir yere sahiptir. Proletaryanýn dünya çapýndaki hegemonyasý, Marksizmin üstünlüðünün
her alanda ortaya çýkmasýyla somutlaþmýþtýr. Bu ideolojik hegemonya, salt küçük-burjuva aydýnlarýný deðil, bütün burjuva aydýnlarýný (Gramscinin deyiþiyle büyük aydýnlarý) ve bilim adamlarýný
da etkisi altýna almýþtýr. Bu da Leninist parti anlayýþýnýn doðruluðunu tanýtlayan bir olgudur.
Özellikle 1936-39 arasýnda Avrupada küçük-burjuva aydýnlarý proletarya partilerinden önemli ölçüde uzaklaþmalarý ortaya
çýkmýþtýr. Çokluk sanat ve edebiyat çevrelerinde belirginleþen bu
uzaklaþma, kendisini iki gerekçeye dayandýrmýþtýr: Moskova
duruþmalarý ve Hitler Almanyasý ile SSCBnin saldýrmazlýk anlaþmasý imzalamasý.
Ancak II. yeniden paylaþým savaþý içinde SSCB proletaryasý
ve SBKP bu sorunu aþmanýn koþullarýný yaratmýþtýr. Tam bu evrede Amerikan emperyalizminin geliþmesine paralel olarak geliþen
yeni bir burjuva ideolojik þekillenmesi, artan oranda insan haklarý sorununu öne çýkarmaya baþlamýþtýr. Kesinkes sýnýf perspektifini dýþlayarak sunulan bu sorun, küçük-burjuva aydýnlarý tarafýndan
geniþ ölçekte üretilmeye baþlanmýþtýr. Daha düne kadar insanlýðýn
evrensel çýkarýyla özdeþliði tartýþma konusu olmayan proletaryanýn
sýnýf çýkarlarý, soyut ve belirsiz bir insan unsuruyla ikincil plana
indirilmiþtir. Bu da hümanizm olarak hümanizmin küçük-burjuva aydýnlarý tarafýndan yeniden keþfedilmesi ve kitle iletiþim araçlarýnýn yayýlmasýna paralel olarak dünya çapýnda yaygýnlaþmasýný
getirmiþtir. Bu anlayýþ çerçevesinde Moskova Duruþmalarý ve Hitler Almanyasýyla yapýlan anlaþma yeniden deðerlendirilir ve yargýlanýrken (!), emperyalist ülkelerin, özellikle de Amerikan emperyalizminin uzun süre Nazi Almanyasý ile yaptýðý gizli görüþmeler, ticari faaliyetler bir yana býrakýlmýþ, Ýngiltere ve Fransanýn, Nazilere,
Çekoslovakya ve Polonyanýn kapýlarýný açmalarý, yöneticilerin basiretsizliði ile geçiþtirilmiþtir. Böylece Marksist-Leninistlere her zaman ve her koþulda baðlý kalmak durumunda olacaklarý soyut
ilkeler ve haklar dayatýlmýþ ve bu baðlamda birer idealist olarak
görünmeleri istenmiþtir. Aksi halde yargýlanacaklarý ilan edilmiþtir.
Küçük-burjuva aydýnýnýn kendi çýkmazýný Marksist-Leninistlere böylesine devredebilmesi, revizyonizmin etkinliði ölçüsünde
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kolaylaþmýþtýr. Varoluþçuluktan günümüze kadar küçük-burjuva
aydýnlarýnýn Amerikan emperyalizminin iletiþim araçlarý sayesinde
Marksizm-Leninizme karþý baþlattýklarý ve gittikçe yaygýnlaþan ideolojik saldýrýlarý karþýsýnda SBKP revizyonizminin tek yaptýðý þey günü
gelince hatalarý kabul etmek ten baþka birþey olmamýþtýr. Böylece onlar, tarih önünde, proletarya adýna küçük-burjuvaziden özür
dilemek durumuna gelmiþlerdir. Ve bugün dünya çapýnda tüm
küçük-burjuva aydýnlarý arasýnda tam bir bayram havasý esmesinin nedeni de budur.
Revizyonizm, proletarya partisi saflarýnda yer alabilecek kararlýlýða sahip olmayan küçük-burjuva aydýnlarýnýn her türlü ideolojik saldýrýsý karþýsýnda içine düþtükleri çaresizlik, Marksizmin bunalýmý olarak ilan etmiþtir. 1965-75 Vietnam Savaþý ve 1979 Nikaragua Devrimi bu konudaki geliþmelerin tam olarak görünmesini
geciktirmiþtir. Emperyalist propaganda bu savaþlar düzeyinde etkili olamamýþtýr. *
Daha önce gördüðümüz gibi, Amerikan emperyalizminin
yeni yaþam tarzý temelindeki propagandasý ile küçük-burjuva aydýnlarýnýn Marksizme yönelttikleri ideolojik saldýrýlar zamandaþlýk
kazanmasýna karþýn, SBKP revizyonizmi buna karþý hiçbir þey yapmamýþtýr. 1985lere kadar süren bekleyiþ revizyonizmin revizyonuyla birlikte çözüme ulaþarak sona ermiþtir. Bu çözüm, küçükburjuva aydýnlarýnýn 1903 yýlýndan beri süre gelen aþaðýlanmasýnýn
sona erdirilmesi, onlara itibarlarýnýn geri verilmesi olarak düþünülmüþtür.
Oysa bu çözüm deðil, sorunu geçiþtirmek ya da hedefini
saptýrmaktan baþka bir anlama gelmeyen bir oportünistliktir. Sorunun gerçek çözümünün bu ideolojik saldýrýya karþý durmak, onun
niteliðini sergilemek ve Marksist-Leninist kavrayýþý daha geliþkin
bir düzeyde yeniden ortaya koymaktan geçtiði açýktýr. Ama revizyonizmin revizyonistleri bunun yerine ikame ettikleri pratik çözümleriyle, proletarya hareketinin dýþtan ve örgütsüz olarak etkilenmesi için uygun bir zemin oluþturmuþtur. Bunun somutluðu
ise, proletaryanýn sýnýf çýkarlarýnýn yerine, küçük-burjuva aydýnla* Bu öylesine etkin bir durum yaratmýþtýr ki, Nikaragua Devriminin ilk aylarýnda
FSLNnin bir küçük-burjuva örgütü olduðunu ispatlamak için büyük bir yarýþ baþlamýþtýr.
Bir süre sonra FSLN yöneticilerinin Marksistlikleri keþfedilince, Nikaraguadaki insan
haklarý ihlalleri burjuva basýnýnda sürekli iþlenen konularýn baþýnda gelmiþtir.
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rýnýn tabaka çýkarý anlamýna gelen hümanist çýkarlarýn ikame
edilmesi, hümanizmin Marksizm-Leninizme yamanmasýdýr. Soyut
ve teorik hümanizmle Marksizmin iliþkisi açýk olmakla birlikte,
bu konuda tam bir ideolojik yetersizlik ve teslimiyet sergilenmiþtir.
Günümüzde artan oranda hümanizmin proletarya hareketi dýþýndan içselleþtirilmesi revizyonizmin revizyonuyla
gerçekleþmiþtir. Bu durum revizyonizm düzeyinde  insanlarýn mutlu, refah içinde ve barýþ ortamýnda yaþamasýnýn ideal konumunun bugün gerçekleþebileceði teziyle içselleþmiþ olarak ortaya
çýkmýþtýr. Burada revizyonizmin insanlýk kavramýnýn içeriði mevcut insanlýktýr ve bunun hangi sistemde gerçekleþtiði hiçbir öneme sahip deðildir.* Bu da revizyonizmin revizyonunun Marksist
felsefe ile olan farklýlýklarýnýn odak noktasýný oluþturmaktadýr. Onlar için, artýk sýnýflarýn ortadan kalkmasý, sömürüsüz bir dünya
ve insanýn insana baðýmlýlýðýnýn sona erdirilmesi olarak ifade
edilebilecek proletaryanýn evrensel hedeflerinin somut ve gerçek
bir içeriði bulunmamaktadýr.
Ulusal baðýmsýzlýðýn eskisi kadar önemli olmadýðý, karþýlýklý
baðýmlýlýk olgusunun güçlendiði bir dünya belirlemesiyle revizyonizm, Marksizmin Hegelcilikten ayrýldýðý temel konularý ve bu baðlamda ortaya koyduðu temel-evrensel çözümleri bir yana itmiþtir.
Üstelik bir yana býrakýlan temel-evrensel Marksist tezlerin yerine,
Hegelci anlayýþla yeni felsefi tezler çýkartýlmýþtýr.
Hegelin bütün insanlar burjuva olacaktýr tezine karþýlýk,
Marksizmin bütün insanlar proleter olacaktýr tezinin ileri sürmesi en temel farklýlýk olmuþtur. Ancak revizyonizmin revizyoncularý, Hegelci tez-anti tez-sentez kavrayýþýyla, bu iki tezin yeni bir
sentezini oluþturmak durumundadýrlar. Bugün için aþýrý perestroykacýlar ya da SSCBdeki radikal reformcular tarafýndan dile
getirilmekle birlikte SBKP revizyonistlerince açýk biçimde formüle
edilmemiþ olan sentez, bütün insanlar küçük-burjuva olacaktýr þeklinde belirginleþmektedir. Küçük-burjuvazinin itibarýnýn iadesi bunun bir belirtisi olarak görülmektedir.
Bu durum, sosyalist ülkelerde yurttaþlarýný gerçek anlamda
* Ayný konuda Deng Sio Pingin kedi örneði ilginçtir. Deng, kedinin renginin ne
olduðu önemli deðildir, yeterki fare tutsun derken, SBKP revizyonistleriyle önemli bir
mantýk benzerliði sergilemektedir.
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bir proleterleþme durumuna getirememiþ revizyonizm için pratik deðere sahiptir. Sosyalist ülkelerde, özellikle de SSCBde proleter olan-olmayan ayrýmýnýn (sýnýf ayrýmý) önemini yitirdiðini varsayarak ileri sürülmüþ olan halkýn devleti tezi, bu konuda tarihsel
bir temel iþlevi görmektedir. Revizyonizmin somut gerçeklerine
raðmen, sosyalist ülkelerde proletaryanýn yabancýlaþmasýdan söz
etmeleri hiçbir gerçekliðe dayanmamaktadýr. Çünkü ortada, gerçek anlamda büyük ölçüde proleterleþmiþ bir toplumsal yapý bulunmamaktadýr.
Tek tek bireyler ancak baþka bir sýnýfa karþý ortak
bir mücadele yürütmek zorunda oldukça bir sýnýf meydana getirirler; bunun dýþýnda rekabet içinde birbirlerine düþmandýrlar. Bundan baþka, sýnýfýn kendisi de, bireylere karþý baðýmsýz hale gelir, öyle ki, bireyler kendi yaþam koþullarýný önceden hazýrlanmýþ olarak bulurlar, yaþamdaki durumlarýný ve bunun yanýnda kendi kiþisel geçimlerini, tüm yazýlmýþ çizilmiþ olarak kendi sýnýflarýndan alýrlar; kendi sýnýflarýna baðýmlýdýrlar.107 (abç)
Ýktidardaki proletaryayý, ülke düzeyinde olmanýn ötesinde,
enternasyonalist düzeyde kendi sýnýf düþmanýna karþý mücadeleden uzaklaþtýran revizyonizm, onlarýn bireyler düzeyindeki sorunlarýyla yüz yüze kalmýþ ve bunlarýn gerçek ve nihai çözümü için
dünya çapýnda maddi koþullarýn olgunlaþmadýðý bir tarihsel dönemde bunlarý çözmeye yönelmenin çaresizliðiyle Marksizmden
uzaklaþmak zorunda kalmýþtýr. Bu baðlamda tanýmlanabilecek
yabancýlaþma olgusu, Marks ve Engelsin ortaya koyduðu gibi,
ancak özel mülkiyet ve bizzat iþin kendisi ortadan kaldýrýldýðý
takdirde ortadan kaldýrýlabilir108 olmasý karþýsýnda çaresiz kalmaya devam etmektedirler. Revizyonizm, Ekim Devrimiyle özel
mülkiyetin genel olarak ortadan kaldýrýlmasý koþullarýnda yönelecekleri ikinci hedefe, gerek teorik olarak, gerekse pratik olarak
yönelebilecek durumda deðillerdir. Üretici güçler teorisiyle, teknolojik geliþmeleri Marks-Engelsin ortaya koyduðu düzeyde kullanmak durumunda olamamýþlardýr. Bunun ürünü olarak, iþin daha
da bölünmesi ve yoðunlaþmasýna yol açan bir uzmanlaþmanýn
107
108
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pratik engelleriyle yüz yüze bulunmaktadýrlar. Böylece sosyalizmin
inþasýnýn ana unsuru olan insan unsuru kullanýlamamaktadýr.
Bu koþullar altýnda revizyonizmin, genel olarak (global)
baðýmsýzlýðýn eskisi kadar önemli olmadýðý tezini iþleyerek, bireylerin ve ulusal-topluluklarýn edilgenliðini aþmayý denemiþlerdir.
Ama bunun hümanizmle bütünleþtirmeden bir iþe yaramayacaðýný kýsa sürede görmüþlerdir. (Pragmatizm eðiliminin kaçýnýlmaz ürünü)
Bu noktada revizyonizmin revizyonu uygarlýk tümel kavramýna dayanarak ve mevcut global iliþkilerin bütünselliðini varsayarak (karþýlýklý baðýmlýlýký gerçek bir olgu olarak ele aldýklarýndan), yeni bir evrensel çýkar tanýmlamasýna ulaþmak istemektedir. Gerek emperyalist-kapitalist ülkelerde, gerekse proletaryanýn
iktidarda olduðu ülkelerde bir bütün olarak iliþkilerin biçimlendiðini ve biçimlendirilebilineceðini öngörerek ulaþýlan insanlýðýn
çýkarý ile özdeþleþtirilen yeni evrensel çýkar, Marksizm-Leninizmdeki evrensel çýkarla, yani proletaryanýn sýnýf çýkarý ile özdeþleþen
ve bu çýkarla hiçbir çatýþký içermeyen evrensel çýkarýn yerine
ikame edilmektedir. Bu ikame ediþte revizyonizm, Marksist-Leninist tespitlerin içeriðini boþaltmakta ve buralara hümanizm olarak hümanizmi koymaktadýr.
Marksizm-Leninizme göre, tarihte, eski egemen sýnýfýn yerini alan her yeni sýnýf, kendi amaçlarýna ulaþmak için de olsa,
çýkarlarýný, toplumun bütün üyelerinin ortak çýkarý olarak göstermek zorundadýr, ya da þeyleri fikir planýnda açýklamak istersek,
bu sýnýf, kendi düþüncelerine evrensellik biçimini vermek ve onlarý, tek mantýklý, evrensel olarak tek geçerli düþünceler olarak göstermek zorundadýr.109 Ancak proletaryanýn kendi çýkarýný (sýnýfsal
çýkarlarýný), toplumun bütününün çýkarlarý olarak göstermesinin
gerçekliði ile özel mülkiyet toplumlarýnýn egemen sýnýflarýnýn kendi özel çýkarlarýný ayný tarzda göstermesi arasýnda temel ve evrensel bir karþýtlýk vardýr. Proletaryanýn sýnýf çýkarý, özsel olarak,
evrensel çýkar düzeyinde tüm insanlýðýn çýkarý durumundadýr
ve bunun gerçekliðini ifade eder. Ancak burada ortaya çýkan insanlýk, ne burjuva ideologlarýnýn iddia ettiði gibi burjuva insanlarýn
oluþturduðu insanlýktýr; ne de hümanizmin iddia ettiði gibi soyut
109
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insanlarýn oluþturduðu insanlýktýr. Proletaryanýn sýnýf çýkarýyla
evrensel ölçekte çakýþan insanlýðýn çýkarýnýn içerdiði insanlýk,
doðrudan, sýnýflarýn ortadan kalktýðý ve tüm insanlarýn çalýþan
insanlar, emek sahibi insanlar, yani proleter olduklarý bir toplumda belirginleþen, insanlýðýn gerçek niteliklerinin her yönden geliþtiði bir dönemin insanlýðýdýr. Böyle bir insanlýk, doðrudan
tüm insanlarýn proleter olmalarý düzeyidir ve bu nedenledir ki
proletaryanýn kendi sýnýf çýkarýný genel çýkar ya da evrensel çýkar olarak gösterme zorunluluðu bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla
böyle bir göstermenin aracý olan yalanlaþtýrýcý bir ideolojiye
gereksinmesi bulunmamaktadýr.
Bundan çýkan sonuç þudur: yeni yönetici sýnýfa karþý
yürütülmesi söz konusu olan savaþýn da, bu kez, egemenliði ele geçirmiþ olan daha önceki bütün sýnýflarýn
yapabildiklerinden daha kesin ve daha köklü bir þekilde
eski toplumsal koþullarý yýkmak gibi bir amacý vardýr.
Genel olarak sýnýf egemenliði, toplumsal rejimin biçimi olmaktan çýktýðý anda, yani özel bir çýkarý genel bir
çýkar olarak ya da evrenseli egemen olarak göstermek
zorunlu olmadýðý anda, belirli bir sýnýfýn egemenliðinin
yalnýz ve yalnýz bazý fikirlerin egemenliðinin olduðuna
inanmaktan ibaret olan bütün yanýlsamalar da, doðaldýr
ki, kendiliðinden son bulur.110
Proletarya açýsýndan kendi öz çýkarýný (sýnýfsal çýkarýný)
herkesin çýkarý olarak (genel ya da evrensel çýkar olarak) ortaya koymasýnýn gerçekliði, kendi çýkarlarýnýn evrensel niteliðiyle belirlenmektedir. Bu nedenledir ki, proletaryanýn kendi sýnýf çýkarý
düzeyinde iktidarý ele geçirmesi, bugüne kadarki toplumlarda ortaya
çýkmýþ olan özel çýkar ile evrensel ya da genel çýkar arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasý için de gereklidir. Bu baðlamda, proletarya kendi sýnýf iktidarýný kurarak, bu iktidarda biçimlenen
evrensel çýkarýn, yani devletin, özel çýkar ile genel çýkar arasýndaki pratikteki kavgaya pratik müdahalesini ve bu yolla ortadan
kaldýrýlmasýný saðlar. Bu düzeyde proletarya kendi sýnýf çýkarýný
evrensel çýkar olarak mevcut iþbölümüne baðlý olarak tanýmlamaz ve tanýmlayamaz. Aksi halde tarihte en son görülen haliyle
110
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burjuvazinin kendi özel çýkarýný genel çýkar olarak sunduðunda
kullandýðý yalanlaþtýrýcý ideoloji gündeme gelir ki, bu da Marksizm-Leninizmin tüm olarak terk edilmesini öngörür. Marks ve
Engelsin belirttiði gibi, evrenselliðin içerdiði çeþitli düzeyler olarak
düzene karþý sýnýfa, rekabete, dünya ticaretine, egemen sýnýfýn büyük çoðunluðuna, çýkarlarýn ortaklýðý yanýlsamasýna ve ideologlarýn
aldatmalarýna ve de iþbölümüne karþýlýk gelen durum, proletarya
için sözkonusu deðildir. Onun sýnýf çýkarý, bütün sýnýflarýn ortadan
kaldýrýlmasýný ve iþbölümünün yadsýnmasýný içerir.
Revizyonizmin revizyonu uygarlýk krizi baðlamýnda ve sýnýflarýn varlýðýna, yani iþbölümünün varlýðýna dayanan bir evrensel
çýkarý insanlýk çýkarý olarak ortaya koymaya çabaladýkça proletaryanýn sýnýf çýkarlarýnýn evrensel özelliklerini dýþlamak ve reddetmek durumuna gelmektedir. Doðal olarak proletaryanýn sýnýf
çýkarlarýnýn içermediði bir düzeyde evrenseli bulmak zorundadýr. Bu da, teorik hümanizm olarak küçük-burjuva aydýnlarýnýn
dünya görüþünden türetilmek durumundadýr. Bu düzeyde proletarya iktidarlarýnýn varlýðý, revizyonizm açýsýndan, bu ülke insanlarýnýn özel çýkarý olarak tanýmlanmaktadýr. Bunun da emperyalizmle yapýlan anlaþmalarla güvenceye alýnmasý sözkonusu olmaktadýr. Çünkü proletarya iktidarýnýn varlýðýnýn bu þekilde ortaya konuluþu, evrensel çýkarý tanýmlayan teorik hümanizm tarafýndan
sürekli olarak dýþlanmak ve kendine tabi kýlýnmak durumundadýr.
Bu nedenle emperyalizmin güvencesi özel bir yere sahiptir.*
* SBKPnin uygarlýk krizi tezi SSCBde öylesine ilgi uyandýrmýþ bulunmaktadýr ki,
son dönemde emperyalist-kapitalist ülkelerde tartýþýlan her konunun kendileri tarafýndan
da ele alýnýp, düþünce üretilmesi gerektiði kanýsý yaygýnlaþmýþtýr. Bu konudaki açýlýmý
anlatmak için, emperyalist ülkelerde ortaya çýkan þiþmanlýk hastalýklarýna karþý geliþtirilen
ilaçlarýn SSCBde de araþtýrýlmasýndan söz edildiðini anýmsatmak yeterli olacaðý kanýsýndayýz. Bu ve benzeri ilerlemeler üzerine SBKP-MKya baðlý faaliyet gösteren Toplumsal
Bilimler Akademisi üyeleri yeni açýklamalarla uygarlýk krizi tezini geliþtirmeye yönelmiþlerdir. Artýk uygarlýk ile neyi kastettiklerini daha açýk söyleyebilmektedirler:
Hangi uygarlýk krizi söz konusudur? Özellikle genel insanlýk uygarlýðýnýn.
Ancak bu uygarlýðýn dünya tarihini þu ya da bu aþamasýndaki özellikleri veya en
azýndan bu tarihin toplumsal geliþmenin pratik bir sonucu olarak gerçek anlamda
tüm dünya tarihinin dönüþmesinden bu yana sahip olduðu özellikler dikkate
alýnmadan, soyut bir biçimde genel insanlýk uygarlýðý üzerine düþünce yürütmek
pek anlam taþýmasa gerek. Bu nedenle, günümüz dünyasýndaki genel insanlýk
uygarlýðý sanayi uygarlýðý olarak ele alýnmalýdýr. [SBKP-MK Toplumsal Bilimler
Akademisi, Dünyaya Bakýþ, Kasým 1989] (abç)
Böylece uygarlýkla mevcut tarihsel evredeki global toplumsal yapýlarýn (sosyalist
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Revizyonizmin revizyonunun Marksizm-Leninizm düzeyinde ortaya koyduðu diðer bir deðiþiklik de örgütlenme alanýnda
ortaya çýkmaktadýr. En geniþ anlamýyla örgütlenme konusu, proletarya partisi ve proletarya devleti olarak iki ana bölüme sahiptir. Bu
alanlarda SBKP nin 20. Kongresinde önemli sapmalar ortaya çýktýðý
bilinmektedir. Ancak revizyonizmin revizyonunda, sadece Leninist
örgütlenme anlayýþýnýn revizyonist tahrifatý ve buna baðlý bir
uzaklaþma deðil, ayný zamanda bunun yerine baþka bir þeyi ikame
etme olgusu gözlenmektedir.
Burada Leninist örgütlenme anlayýþýnýn ne olduðu önemli
olmamaktadýr. Çünkü revizyonizm, sorunu belli bir ilke düzeyinde
ele alarak yeniden düzenlemeye yönelmemiþtir. Revizyonizm,
somut sorunlarý, çevresinden ve geçmiþinden yalýtarak ele almakta ve buna baðlý olarak çözümler üretmektedir. Bu açýdan çözümün hangi kavrayýþa denk düþtüðü ve hangi anlayýþla ele alýndýðý
deðil, çözümün uygulanmasý öne geçmektedir. Dolayýsýyla yapýlanlarýn mevcut bir teorik-ideolojik temeli ortaya konulmadýðý gibi,
gelecekte nasýl ortaya konulacaðý ve Marksist-Leninist teoriyle nasýl
ilintilendirileceði belirsizdir. Bu yüzden revizyonizmin örgütlenme
sorunlarýnýn çözümünü de çýkýþ noktasý Marksizm-Leninizm deðil,
kendi uygulamalarýnýn iç evrimi ve ulaþtýðý somutluktur. Bu
nedenle Marksizm-Leninizmden ne kadar uzaklaþýldýðý sorusu kadar, bizzat bu uzaklaþmanýn somutluðu da buna göre belirlenmek
durumundadýr. Yani revizyonizmin kendi gerçeklik alanýdýr. *
SBKPnin çýkýþ noktasý, bu nedenden dolayý, kendi somut
geçmiþlerinden gelen ve buna göre belirledikleri bazý olgulardýr.
ya da kapitalist) karþýlýklý baðýmlýlýðý varsayýmýyla yapýlmýþ bir genel çýkar düzeyinin
göz önünde tutulduðu görülmektedir. Bu da, sanayi uygarlýðý olarak tanýmlanan belirsiz
ve salt teknik bir deðere sahip tek toplumun var olduðunu öngörmektedir. Doðal olarak
böyle tek toplumun þiddetten arýndýrýlmasý amacý ortaya çýkmaktadýr. Bu belirlemeye
karþý bir Sovyet yurttaþýnýn deðerlendirmesi oldukça ilginçtir:
Þiddetten arýnmýþ bir dünya görüþünün gerçekleþmesi ancak antagonist
olmayan toplumun global ölçekte kurulmasý koþullarýnda olasýdýr. Ýlke olarak,
yeni uygarlýðýn kurulmasý insanlýðýn toplumsal dönüþümleri, onun formasyonel
(antagonist olmayan) tek yapýlýlýðýnýn oluþumu tarafýndan koþullandýrýlýr. Ancak
günümüzde antagonist sýnýflarýn toptan yok oluþ tehdidi altýnda kendi temel çýkarlarýný realize etmekten geçici olarak vazgeçmek zorunda kalmalarýnýn bir
sonucu olarak, genel insani çýkarlar önde gelebilir. [Dünyaya Bakýþ, Kasým
1989]
* Bu açýdan ele alýndýðýnda reel sosyalizm kavramýnýn belirli bir yaygýnlýðý anlaþýlmaktadýr.
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Buna göre, parti, toplumsal sorunlarý zamanýnda ve önceden tespit edememiþ, dolayýsýyla sorunlara çözüm üretmekte geri kalmýþ
olmasý olgusu ilk veridir. Bu ise, sorunlarýn birikmesine ve topyekün bir deðiþim olmaksýzýn tek tek çözümlenmesinin olanaksýz
olduðu bir aþamaya ulaþýldýðý demektir. Doðal olarak bunlar SBKP
yönetiminin ve kadrolarýnýn sorumluluk düzeyini açýða çýkarmaktadýr. Tüm sorunlarýn birikmesinin nedeni, çeþitli düzeylerdeki hatalar ya da hatalý anlayýþlar tarafýndan biçimlendirilmiþ atalet olduðu
bir kez saptandý mý, bunlarýn düzeltilmesi revizyonizmin revizyonunu kaçýnýlmaz olarak olumlamaktadýr.
SBKPnin mevcut yönetimine göre, partinin toplumsal sorunlar karþýsýnda bir bütün olarak çaresiz kalmasýnýn ilk nedeni aþýrý
merkeziyetçiliktir. Stalin konusu tümüyle bu baðlam içinde ele
alýnmaktadýr ve son tahlilde bu neden Stalin döneminin tarihsel
olarak bugünkü yönetime devrettiði sorunlarýn temelinde bulunmaktadýr!
Ýkinci neden, parti aygýtý ile devlet aygýtýnýn iç içe geçmesidir. Bu durum parti kadrolarýnýn devlet memuru gibi davranmalarýna, devlet memurlarýnýn da parti kadrolarýnýn sorunlarýný çözeceklerini bekleyerek kendi görevlerini yerine getirmemelerini getirdiði
düþünülmektedir.
Üçüncü neden, SBKPnin öncülüðünün anayasal güvenceye
sahip olmasýdýr. Böyle bir anayasal güvencenin bulunmasý, partinin dinamik ölçülerde öncülüðü sürekli elde tutabilmek için faaliyet göstermesini gereksiz hale getirmiþ ve parti topluma öncülük
görevini yerine getirmekten uzaklaþmýþtýr.
Dördüncü neden ise, parti içi ya da parti dýþý siyasal bir muhalefetin (eleþtiri odaklarý) bulunmamasýdýr. Bu partinin yeni politikalar üretememesini getirmiþ ve sorunlarý daha kapsamlý olarak
ele almasýný engellemiþtir.
Ýþte bu dört ana nedenle sorunlarý ve olgularý açýklayan SBKP
revizyonist yönetimi, bu nedenlere baðlý olarak sorunlarý çözmeye
yönelmektedir. Onlara göre, partinin ve kadrolarýnýn hareketsizliðinin, partinin öncülüðü elinde bulundurma ve pekiþtirme için
mücadele etmesinin, yeni politikalar üretmekten uzaklaþmasýnýn,
zihinsel tembelliðin egemen olmasýnýn ve kadrolarýn sorumluluk
almaktan kaçýnmalarýnýn nedenleri bunlardýr. Revizyonizmin revizyoncularýna göre, bu nedenler ortadan kaldýrýldýðý takdirde, sorun-
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lar ve olgular da ortadan kalkacaktýr. Bunlar da revizyonizmin revizyonunun örgütlenme alanýndaki uygulamalarýnýn temelini teþkil
etmektedir.
Revizyonizmin bu düzeyde ürettiði çözümler tek bir çizgi
oluþturmamaktadýr. Kendi içlerinde üç ayrý görüþ ortaya çýkmýþtýr.
Birinci görüþe göre, demokratik merkeziyetçilik ilkesi korunarak, yerel parti örgütlerine ve kadrolara daha fazla sorumluluk
verilmelidir. Bu amaçla yapýlacak tüzük deðiþiklikleri, yerel kadrolarýn ve birimlerin insiyatifini artýrýcý nitelikte olmalýdýr. Bu görüþ
sahibi revizyonistler, belirlenen nedenlerin bir kýsmýnýn partiyle ilgili düzenlemeler yoluyla deðil, toplumsal, özellikle de siyasal yönetime iliþkin bazý düzenlemelerle ortadan kaldýrýlmasýnýn daha doðru
olacaðýný ileri sürmektedir.
Ýkinci görüþ ise, yine demokratik merkeziyetçilik temelinde,
parti içinde çok sesliliðin yaratýlmasýnýn çözücü olacaðýný savlamaktadýr. Bunlara göre, Stalinin ilke haline getirdiði proletarya partilerinde hizipçiliðin yasaklanmasý anlayýþý terk edilmelidir. Parti içinde çeþitli görüþler etrafýnda çalýþma yapýlmasýna olanak saðlanmalý
ve böylece parti-içi muhalefet ortaya çýkartýlmalýdýr.
Üçüncü görüþ ise, demokratik merkeziyetçilik ilkesinin tümüyle terk edilmesine dayanmaktadýr. Bunlara göre, demokratik
merkeziyetçilikin parti içi en geniþ demokrasi ile yer deðiþtirmesiyle yeni tip bir parti anlayýþý ortaya konulmalýdýr.
Bu üç farklý revizyonist görüþ, popüler dilde muhafazakârlar, ýlýmlý perestroykacýlar ve radikal reformcular olarak tanýmlanmaktadýrlar. Son iki görüþ sahiplerinin pek çok ortak noktalarý
olmasýna raðmen, ayrýldýklarý bir nokta bulunmaktadýr. Bir taraf
mevcut partinin korunarak parti içinde çok sesliliðin oluþturulmasýný savunurken, diðeri partinin tümüyle tasfiye edilmesini savunmaktadýr. Ancak her iki görüþ de, ortaya çýkacak yeni tip parti
konusunda ayný þeyleri düþünmektedirler ve bu partinin sosyaldemokratik tipe yakýn olacaðýný kabul etmektedirler.
Sonuç olarak bu üç farklý revizyonist görüþ deðiþik ülkelerde uygulamaya sokulmuþtur. Böylece her anlayýþ pratikte denenmiþ
olacaktýr. (Revizyonizmin revizyonunun içerdiði pragmatizm ve ampirizm.) Ancak bu üç görüþ, yukarda özetlediðimiz gerekçeler-nedenler üzerinde belli bir ortaklýða sahip bulunmaktadýrlar. Her üç
görüþ sahibi revizyonistler Komünist Partisinin öncülüðünü gü-
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venceye alan anayasa maddelerinin kaldýrýlmasýnda birleþmektedirler. Ýkinci olarak, parti aygýtý ile devlet aygýtýnýn birbirinden ayrýlmasýný savunmaktadýrlar ve bu baðlamda devlet kurumlarýndaki
parti bürolarýnýn kapatýlmasýný savunmaktadýrlar. Üçüncü olarak
da, parti-dýþý siyasal muhalefetin örgütlenmesine ve bu amaçla
çok-partili bir siyasal yapýnýn iþletilmesinde birleþmektedirler.
Tüm bu uygulamalardan revizyonizmin beklentisi iki ana
düzeyde yoðunlaþmaktadýr. Birinci düzey, partinin üst yönetiminin
(MK ve Politbüro), çeþitli sorunlara iliþkin olarak sürekli politikalar
üretilmesini güvenceye almasýdýr. Çok yönlülük içinde ve zamanýnda sorunlarýn ele alýnmasý ve çözümlerin üretilmesi için partiiçi ya da parti-dýþý muhalefetin varlýðýnýn kendilerini ilerletici
olacaðýný varsaymaktadýrlar. SBKP yönetimi, yeni politikalar üretememelerinin nedenini kendi revizyonist anlayýþýnda deðil de, kendi alanlarýnda (siyasal) elle tutulur bir muhalefetin bulunmamasýnda
aramalarý, bu çözümün temelini oluþturmaktadýr. Onlar teorik
eleþtirilerin, polemiklerin, ayný zamanda Marksizmin geliþmesine
katkýda bulunduðu gerçeðinden yola çýkarak, böyle bir muhalefet
ortamýnda daha ileri teorik katkýlarýn olacaðýný varsaymýþlardýr. Neredeyse tüm sorunlarýn temelinde bir psikolojik etken olduðunu
düþünen revizyonistler, bu tür bir muhalefetin varlýðýnýn parti üzerinde harekete geçirici etkide bulunacaðýný düþünmektedirler. Bu
nedenle gerçeðin tekeli kimsenin elinde deðildir tezini iþlemektedirler.
Marksizm-Leninizm, bilimsel yöntemlerle dünyanýn tahlilini
içeren bir dünya görüþüdür. Bu dünya görüþünün kendi içinde
geliþmesi, kendisine karþýt bir gücün ya da görüþün varlýðýný deðil,
devrimci bir sýnýfýn, yani proletaryanýn varlýðýný ve pratiðin getirdiði
zenginliðini esas alýr. Marksizm-Leninizm yaþamýn yeni gerçekleri
karþýsýnda sürekli olarak geliþip zenginleþen, kendi kendini aþan
bir dünya görüþüdür. Onun temellerinde insanlýðýn tarihsel olarak
ortaya çýkarmýþ olduðu tüm bilgi birikimi yatar. Marksizm-Leninizmin ortaya koyduðu soyutlamalarýn, teorik tespitlerin, ilkelerin ve
tezlerin gerçek eleþtirmeni pratiktir, uygulamadýr. Alýnan kararlarýn her türlü sorumluluðunu taþýmaya hazýr ve kararlarý uygulamaya kararlý bir proletarya partisi, pratiðin eleþtirisiyle tespitlerini yeniden gözden geçirir, onlarý geliþtirir ve hatalý olanlarýný düzeltir.
Marksist-Leninist hareket, ayný zamanda uluslararasý bir hare-
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kettir. Onun uluslararasý düzeyde üretkenliði ve sapmalara karþý
mücadelesi bir yana býrakýlarak, yapay bir muhalefet yaratýlmasý
düþünülemez. Burjuva ideolojisinin dünya çapýnda sosyalizme karþý
mücadeleyi sürdürdüðü bir dönemde, geliþme adýna somut bir
muhalefet beklentisi içinde bulunmak, emperyalist-kapitalizmin
uluslararasý düzeydeki muhalefetini, direnmesini bir yana býrakmaksýzýn olanaksýzdýr. Bu ancak emperyalizm olgusunu görmezlikten gelen revizyonistlere özgü bir beklentiden baþka birþey olarak
deðerlendirilemez.
Bu baðlamda çoðulcu bir sosyalist siyasal yapý ya da çok
partili bir sosyalizm kavrayýþlarýnýn, emperyalizmin varlýðýný sürdürdüðü koþullarda ve burjuva hukukunun dar ufuklarý aþýlmadýðý
bir dönemde tek bir anlama sahiptir: Burjuvazinin çýkarlarýnýn savunucusu siyasal partilerin proletarya diktatörlüðü altýnda faaliyette bulunmalarý. Ancak burjuvazinin demokrasiden dýþlanmasý
olarak proletarya diktatörlüðünün bir niteliðinden vazgeçmeksizin,
bunun nasýl gerçekleþtirilebileceði sadece pratik bir sorun deðil,
ayný zamanda ideolojik-teorik bir sorundur da. Kapitalistlerin ve
topraðýn büyük ölçekli mülkiyetine sahip olanlarýn (büyük toprak
sahipleri) iktidardan indirildiði, ellerindeki her türlü ekonomik gücün
ve potansiyelin alýndýðý bir ortamda, burjuva çýkarlarýn savunucusu
bir partinin nasýl biçimleneceði de ayný türden bir sorun durumundadýr. Bu sorun, ancak otuz yýlý aþkýn süredir sürdürülen revizyonist politikalarýn bir ürünü olarak geniþ ölçüde varlýðýný sürdüren
ve geniþleten küçük-üreticilik düzeyinde kendisini ifade etmek durumundadýr. Bu baðlamda çoðulculukun sosyalist mülkiyet üzerindeki sonuçlarýna karþý proletarya iktidarý güvenceye alýnmaksýzýn
soyut ilkelerden söz etmek birþeye yaramayacaktýr.
Sosyalist demokrasi, emperyalist-kapitalizmin önemli ölçüde geriletildiði koþullarda, proletarya iktidarlarýnda ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda insanlýðýn sýnýfsýz topluma doðru
gidiþi yolu üzerinde bulunarak, bu yolun çeþitli yöntemlerinin ele
alýnmasýnýn, farklý proleter iktidarlarýnýn tarihten getirdikleri özgünlüklerinin belli bir çözüme ulaþýlmasýnýn örgütlenmesinin saðlanmasý olarak en geniþ bir biçimde uygulanabilirliði bulunmaktadýr.
Sosyalist demokrasi, yalýn bir düþünce açýklama özgürlüðü deðil,
ayný zamanda bu düþünceler etrafýnda örgütlenme ve düþüncelerini
uygulama hakkýný da içerir. Bu örgütlenme ve uygulama hakký,
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ancak ortaya konulan koþullarda ve komünist toplum yolu üzerinde kullanýlabilen ve tanýmlanabilen bir haktýr. Bu baðlamda burjuva demokratik haklarýndan farklýdýr ve amaç yönünden ondan
kesinkes ayrýlýr. Toplumun bütünü açýsýndan sosyalist demokrasi,
proletarya partisine aykýrý görüþlerin ileri sürülemeyeceði bir yönetim biçimi deðil, sosyalizm ve komünizm hedefine aykýrý görüþlerin
propagandasýnýn yapýlamayacaðý bir yönetim biçimidir. Böyle bir
demokrasi, bugünden yarýna, hemen ve mevcut iktidar koþullarýnda
gerçekleþtirilebilir deðildir ve bunu gerçekleþtirebilecek olan da
sadece ve sadece proletaryadýr.
Burjuvazinin entelektüel üretim tekelinin yýkýldýðý koþullarda
proletarya, sosyalist demokrasiyi kurabilmek için gerekli bilgi ve
düþünceye sahiptir. Ancak günümüzde bu alandaki geliþmeler, revizyonizm tarafýndan önemli ölçüde geriletilmiþtir.
Revizyonizmin revizyonistlerinin birleþtikleri diðer bir ortak
nokta olarak, proletarya partilerinin öncülüðünün anayasal güvenceye alýnmasý uygulamasýnýn sona erdirilmesine yönelik belirlemelerdir, dedik. Bugün SSCB dýþýndaki Doðu-Avrupa ülkelerinde
bunun pratik uygulamasý gerçekleþmiþ bulunmaktadýr. Böylece parti
üyelerinin yaratýcý ve mücadeleci olacaklarý beklenmektedir! Revizyonizmin bu konudaki temel tezi, insanlarýn oluþumuna ve sonuçlandýrýlmasýna katýldýklarý kararlarý daha kolay benimsedikleri
ve uyguladýklarýdýr. Ama öte yandan bu anayasal güvencenin kaldýrýlmasý burjuva hukuku açýsýndan da, çok partili siyasal yapý
açýsýndan da bir gereklilik durumundadýr.
Revizyonizmin revizyonunun her yönden düþünüldüðü ve
deðerlendirildiði izlenimi uyandýran bu tespit ve uygulamalarý, pek
çok açýdan gerçeklere denk düþmemektedir. Ýnsanlarýn oluþmasýna
ve alýnmasýna katýldýklarý kararlarýn, sonuçta nasýl olduðuna bakmaksýzýn benimsediklerini ileri sürebilmek için, ne tarihsel, ne teorik bir kesinlik mevcuttur. Bu tür beklenen sonucun, çoðu durumda,
beklentilere ya da gereksinmelerin karþýlanmasýna denk düþtüðü,
ya da kendileri tarafýndan istenilenle çakýþtýðý durumlarda belli bir
benimseme durumunun olmasý söz konusudur. Ama kendilerinin azýnlýkta kaldýklarý, kendi gereksinmelerini karþýlamadýðýný
düþündükleri koþullarda, ayný durumun ortaya çýkabileceði sadece bir istem olarak vardýr. Yani insanlarýn böyle olmalarýný istemekle ilintili olarak olasýdýr. Sýnýflarýn ortadan kalktýðý koþullarda
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siyasal yönetimin sona ereceði göz önüne alýnýrsa, bu belirlemenin ya da istemin günümüz için somut bir içeriði, sadece burjuva baðlamda bulunabilinmektedir. Yani burjuva hukukunun
çerçevesi içinde çoðunluðun kararlarýna azýnlýðýn uymasý durumu
olarak somut bir içeriði bulunmaktadýr.
Proletarya partilerinin öncülüðünün anayasal güvenceye
kavuþturulmasý, ilk bakýþta, bir çeliþki gibi görünmektedir. Çünkü
anayasal güvence asýl olarak proletarya diktatörlüðünün siyasal biçiminin güvenceye alýnmasýnýn hukuki ifadesidir. Dolayýsýyla partinin öncülüðünün deðil, proletaryanýn öncülüðünün ve iktidarýnýn
anayasal-hukuki güvencesinden söz edilebilir. Bu baðlamda proletarya partisinin öncülüðünün anayasal bir güvenceye kavuþturulmasý
gereksiz gibi görünmektedir. Ancak burjuva hukukunun dar
ufuklarýnýn aþýlmadýðý, emperyalizmin varlýðýný sürdürdüðü bir tarihsel dönemde çeþitli siyasal partilerin varlýðý ile proletarya partisinin sýnýfý ile olan iliþkisi açýsýndan bu anayasal güvence ele alýnmak
zorundadýr. Bu güvence, son tahlilde, deðiþik siyasal düþüncelerin
proletarya diktatörlüðünü, pratikte tehlikeye sokmasýnýn önlenmesine iliþkin bir güvence olarak tasarlanmýþ olduðu unutulmamalýdýr. Ayný tür güvence, parti düzeyinde, partinin tüzüðü ile merkez
organlarýn yetkilerinin belirlenmesinde bulunduðu da bir gerçektir.
Revizyonizmin sýk sýk dile getirdiði baðlamda hukukun
üstünlüðünü saðlama ya da sosyalist yasallýk tezleri ele alýnacak
olursa, partinin öncülüðünün anayasal güvenceye alýnmasý daha
da zorunlu olmaktadýr. Proletarya diktatörlüðünde, proletarya partilerinin, herhangi bir baþka siyasal parti ile eþit haklara sahip olmasý gerektiðini ileri sürmek, burjuva anlamda eþitlik düzeyinde
kalmayý istemekle özdeþtir. Siyasal partilerin birden çok kurulup
kurulamayacaðý ile siyasal alanda burjuva hukukunun ulaþmýþ olduðu düzeyde varlýðýna izin verilip verilemeyeceði birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Bu ikinci konu kesinkes koþullara baðlý deðildir. Siyasal
partilerin, genel olarak belirli bir sýnýf ya da sýnýflarýn yahut tabakalarýn çýkarlarýný savunmak amacýyla oluþturulmuþ örgütlü ve bilinçli unsurlarýn oluþumu olduðu dýþlanarak, soyut düzeyde sorunu ele
almak, ütopyaya düþmeksizin olanaksýzdýr. Böyle bir durum da
küçük-burjuva anlayýþýn benimsenmesinden baþka bir sonuç vermeyecektir.
Eðer burjuva hukuk kurallarý, siyasal yönetim ve siyasal par-
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tilerin faaliyetleri düzeyinde geçerliliðini korumasý öngörülmüþse,
bu durumda komünist partilerin proletaryanýn öncü müfrezesi olarak ve devrimin öncülüðünü yapan, sistemi kuran ve geliþtiren bir
örgüt olarak, hukuki düzeyde çeþitli güvencelere sahip olmasý þarttýr.
Burjuva hukukunun tamamen deðil, kýsmen, sadece ekonomik
devrimin, sadece üretim araçlarýyla ilgili devrimin yapýlmýþ bulunduðu ölçüde yürürlükten kaldýrýlmýþlýðý söz konusuysa, ortada,
Marksýn da belirttiði bir sakýnca bulunacaktýr. Bu sakýnca görülmeksizin ve dikkate alýnmaksýzýn, hukukla oynamak, eðer kendine aþýrý güvenin bir ürünü deðilse, komünist partilerin tarihsel
sorumluluklarýný, ister burjuva anlamda, ister küçük-burjuva anlamda, isterse belirlenmiþ bir proleter devlet hukuku anlamýnda
olsun, her durumda hukuk dýþý yollarla yerine getirilmesini istemekle özdeþtir.
Hukuk tekabül ettiði ekonomik durum ve uygarlýk derecesinden asla daha yüksek bir düzeyde olamaz. (Marks) Bu nedenledir ki, komünist partilerinin sosyalist toplumdaki yeri ve yetkileri,
hukuk düzeyinde de tanýmlanmak zorundadýr. Buna sadece ve
sadece küçük-burjuva sosyalistleri ile emperyalist burjuvazi karþý
çýkacaktýr. Bu da onlarýn saf demokrasi ütopyalarýnýn bir ifadesi
olmaktan öte bir deðere sahip deðildir.
... saf demokrasi, devrimin bir anýnda, kýsa bir
süre için geçici bir önem kazanacaktýr, tüm burjuva
ekonomisinin, hatta feodal ekonominin son umudu
olarak. Böyle öyle, 1848de, tüm feodal bürokratik yýðýn,
Marttan Eylüle kadar olan sürede, devrimci yýðýnlarý itaat
altýnda tutabilmek için liberalleri destekledi ... Her durumda, bunalým sýrasýnda ve onun ertesinde, biricik hasmýmýz, saf demokrasinin çevresinde toplanan gerici
yýðýnlarýn tümüdür; ve bu hal, kanýmca, hiçbir koþul
altýnda ihmale gelmez.111 (abç)
Burjuvazinin tüm sýnýf ayrýcalýklarýnýn kaldýrýlmasý istemi,
feodalizme karþý mücadelede ortaya attýðý bir slogandýr ve sonuçta
burjuvazinin sýnýf egemenliðinin kurulmasýný amaçlar. Dolayýsýyla
kendi ideolojisinin yalanlaþtýrdýðý bir ifadedir. Buna karþýlýk olarak
111
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proletaryanýn tüm sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý istemini ileri
sürmesi söz konusudur. Ve proletarya bu isteminin gerçekleþmesi
için, kendisinin devrimci diktatörlüðünün zorunlu olduðunu ilan
etmiþtir. Bu diktatörlük, kapitalistlerin ve büyük toprak sahiplerinin
demokrasiden dýþlanmasý, onlarýn sýnýf egemenliklerinin sona erdirilmesi temelinde proletaryanýn sýnýf egemenliðinin kurulmasýdýr.* Dolayýsýyla bu diktatörlükte, proletarya, sýnýf olarak, kesin bir
ayrýcalýða sahip olacaktýr. Bu, iktisadi durumun doðru bir biçimde
hukuksal olarak ifade edilmesini gerektirir. Özel mülkiyetin olmadýðý bir toplumsal iliþkide ortaya çýkan hukukun, özel mülkiyete
dayalý bir toplumsal iliþkide ortaya çýkanla ayný olamayacaðý açýktýr.
Eðer ikincinin hukuku birincide kullanýlacak olursa, ya ikincinin
üzerinde yükseldiði temel ortaya çýkacaktýr; ya da bu geri hukuki
biçim bir süre sonra ortadan kaldýrýlacaktýr, üstelik ortaya çýkardýðý
tüm kurum ve iliþkileriyle. Bir baþka deyiþle, proletarya iktidarýndaki hukuk ve yasalar, proletaryanýn sýnýf egemenliðinin kesin,
açýk ve içten dýþa vurumu durumundadýr. Proletaryanýn sýnýf egemenliði koþullarýyla, burjuvazinin sýnýf egemenliðinin koþullarý, bu
düzeyde de birbirinden ayrýlýr ve birbirini kesinkes dýþlar.
Burjuvazi sýnýf egemenliðini kesin bir biçimde saðladýktan
sonra, kendi sýnýf çýkarlarýný yasalarda (genel olarak hukuk) genel
olarak ifade eder. Kendi öz sýnýf çýkarlarýný, yalanlaþtýrýcý ideolojisi
aracýlýðýyla genel çýkar olarak sunar. Oysa proletaryanýn böyle bir
þeye gereksinmesi bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla onun ideolojisinde yalanlaþtýrýcý bir yan ya da mantýk, kýsmen bile olsa bulunmaz,
onun ideolojisi bilimsel bir ideolojidir. Bu açýdan hukukta kendi
sýnýf egemenliðini, dolaylý bir biçimde, genel ifadelerle ve bunlarýn
arkasýna gizlenerek tanýmlamasý gerekmemektedir. Ve proletarya
ve partisi, bu gerçeði, iktidarý ele geçirme mücadelesi sýrasýnda olduðu gibi, iktidarý ele geçirdiði durumda da açýk bir biçimde ortaya koymuþtur. Bu baðlamda, onun iktidarý ele geçirmesi, ayný zamanda, bu açýk beyanlarýnýn egemen olmasý ve olduðu demektir.
* Burjuvazinin demokrasiden dýþlanmasý 1918 SSCB Anayasasýnda açýk bir biçimde
ortaya konulmuþtur. SSCBnin 1918-36 yýllarý arasýnda yürürlükte bulunan anayasasýna
göre, ücretli iþçi kullananlar, rantiyeler, kendi baþýna ticaret yapanlar, keþiþler, papazlar,
devlet memurlarý ve eski polis ajanlarýnýn oy hakký bulunmamaktadýr ve seçilme hakký
da yoktur. Sadece hayatýný üretken veya sosyal bakýmdan yararlý bir emek harcayarak
kazananlar ile asker ve sakatlarýn oy hakký ve seçilme hakký bulunmaktadýr.
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Ýþte bu gerçeklik karþýsýnda revizyonizmin revizyonuyla yapýlmak istenen hukuki düzenlemeler, burjuva ideolojisine uygun
olarak ortaya çýkan bir sosyalist hukuk düzeni kurmaktýr. Bu da,
burjuva ideolojisinin etkisi karþýsýnda, toplumsal olarak güçsüz kalýnmasýnýn bir itirafý sayýlmalýdýr.
Bu noktada, revizyonistlerin burjuvaziye karþý mücadelede
burjuvazinin kendi silahýný kullanarak zafer kazanma yöntemini
kullandýðý varsayýlabilir. Bir baþka deyiþle, burjuvazinin bugün dünya
çapýnda elde etmeye yöneldiði bazý üstünlüklerini ortadan kaldýrmak için, onun elinde tuttuðu demokrasi ve insan haklarý sloganlarýný, bizzat burjuvaziye karþý kullanmak amacýyla ön hazýrlýk
yapýldýðý savlanabilir. Bunun böyle tasarlanýp tasarlanmamasý bir
yana býrakýlacak olursa, böyle bir yöntemin ne olduðu ve ne zaman kullanýlabilir olduðuna bakmak gerekir. Bu konuda Engels
þöyle yazmaktadýr:
Eþitlik istemi proletaryanýn aðzýnda böylece ikili bir
anlam taþýr. Bu istem, ya ve özellikle en baþta, örneðin
köylüler savaþýnda durum budur apaçýk toplumsal
eþitsizliðe karþý zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuran ile açlýk çeken arasýndaki karþýtlýða
karþý kendiliðinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak, o
yalnýzca devrimci içgüdünün dýþavurumudur ve doðrulanmasýný da burada yalnýzca burada bulur. Ya da burjuva eþitlik istemine karþý, bu istemden azçok doðru
ve daha ileri giden istemler çýkaran tepkiden doðmuþ
bulunan bu istem iþçileri kapitalistlere karþý, kapitalistlerin kendi savlarý yardýmýyla ayaklandýrmak için
bir ajitasyon aracý hizmeti görür, ve bu durumda, bu
istem burjuva eþitliðin kendisiyle ayakta durur ve
onunla birlikte yýkýlýr. Her iki durumda da proleter
eþitlik isteminin gerçek içeriði, sýnýflarýn kaldýrýlmasý
istemidir. Bundan öte her eþitlik istemi zorunlu olarak saçmadýr.112 (abç)
Bunun Fransýz Devrimi sonrasýnda proletaryanýn,, burjuva
eþitlik istemi karþýsýnda, sadece siyasal eþitlik deðil, ekonomik ve
sosyal eþitlik talebini de ileri sürmesinden çýkartan Engelsin bu
112
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deðerlendirmesinin bugün tersine iþletilmesi sözkonusu olmaktadýr. Yani burjuvazi, emperyalist burjuvazi, siyasal eþitliðin proletarya diktatörlüðünde de kurulmasýný isterken, bunun ekonomik ve
sosyal alanlarda da saðlanmasýný talep etmektedir. Bu da son derece doðaldýr. Proletarya, Ekim Devrimiyle birlikte burjuvazinin
ekonomik ve sosyal eþitsizliðini, siyasal iktidarý ele geçirerek sona
erdirmiþtir ve kendi egemenliðini kurmuþtur. Þimdi emperyalist
burjuvazi, kendi eþitlik isteminin tarihin gerisinden çýkararak ve bu
baðlý propagandayla proletarya iktidarlarýný hedef almakta ve
buradaki halk kitlelerini ayaklandýrmaya çabalamaktadýr. Böylece zamanýnda kendi silahýyla kendisinin vurulmasýnýn intikamýný
almaktadýr.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde sermayenin olaðanüstü merkezileþmesi ve yoðunlaþmasý koþullarýnda aþýrý üretim buhranlarýnýn gittikçe büyüyen ve aciliyet kazanan pazar sorunu yarattýðý
bir dönemde, emperyalist burjuvazinin, kýsmi anlamda ekonomik
ve sosyal eþitlik istemini ileri sürmesi çok doðaldýr. Aþýrý-üretimle
ortaya çýkmýþ metalarýn, özellikle tüketim metalarýnýn büyük stoklarý ve maliyetin düþüklüðü, pek çok düzeyde böyle bir eþitliði
maddeleþtirebilmesine olanak tanýyabilecek durumdadýr. Kesin olarak geçici bir zaman dilimi için geçerli olan bu olanaklýlýk durumunda siyasal eþitlik adý altýnda proletarya partilerinin hukuki
güvencelerinin kaldýrýlmasý, burjuvazinin çok önemli ilerlemeler
kaydetmesini de getirecektir. Düþük fiyatlý emperyalist ülke metalarýnýn sosyalist ülke pazarlarýna girmesinin getireceði sonuçlar
üzerinde fazla düþünmek bile gereksizdir.
Revizyonizmin revizyonunun Marksist-Leninist belirlemelerden tam bir kopuþ düzeyi olarak ortaya çýkan yeni bir yönü de,
devlet aygýtý ile parti aygýtýnýn birbirinden ayrýlmasýnda ortaya çýkmaktadýr.
Revizyonizmin revizyoncularý uzun yýllardýr uygulanan ve 1956
sonrasýnda tam anlamýyla rotasýndan sapmýþ olan devlet-parti iliþkisini temelli bir biçimde deðiþtirmeye yönelirken, Leninin de böyle
düþündüðünü söyleyebilmektedir. Bunu bir yandan eski revizyonist uygulamalarýn getirdiði çarpýklýðýn düzenlenmesi, diðer yandan parti kadrolarýna dinamizm kazandýrýlmasý gerekçesiyle ele
alýnmasý baþkadýr, devlet aygýtý ile parti aygýtý arasýndaki iliþkiyi tümüyle dýþsallaþtýrmak ayrýdýr. Hele ki buna Lenini dayanak yap-
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mak tümüyle saçmalamak demektir.
Lenin bu konuda þunlarý yazmaktadýr:
Devlet aygýtýmýzý yenilemek için ... Batý-Avrupa burjuvalarýnýn istemlerini deðil, ama sosyalist bir ülke olma
yolundaki bir ülkeye uygun düþen istemler ileri sürmeliyiz.113
Bir parti kurumu Sovyet kurumu ile nasýl birleþtirilebilir?
sorusunu olumsuz anlamda soranlara karþý Lenin þunlarý söylemektedir:
...Gerçekten yaptýðýmýz iþin yararýna ise niçin ikisini
birleþtirmeyelim? Böyle bir birleþtirmenin henüz baþlangýcýnda gerçekleþtirildiði Dýþ Ýliþkiler Halk Komiserliðinde
çok yararlý olduðunu hepimiz görmedik mi? Politbüro,
parti görüþ açýsýndan hareket ederek, yabancý güçlerin
daha saygýsýzca bir terim kullanmayacak olursak, hilekârca hareketlerini önceden önlemek için bizim karþýlýk
olarak yapmamýz gereken hareketlerle ilgili önemli ve
önemsiz bir çok sorunu tartýþmýyor mu? Bir Sovyet kurumu ile bir parti kurumunun bu esnek birleþmesi, politikamýzda, çok büyük bir güç kaynaðý deðil mi? Kanýmca,
yararlýlýðýný kanýtlamýþ olan, dýþ politikamýzda tamamiyle
benimsenmiþ olan ve bu alanda hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak bir biçimde alýþýlagelmiþ olan herþey, devlet aygýtýmýz için bütün olarak hiç olmazsa (gerçekte,
kanýmca çok daha fazla) uygun düþecektir ...
Ben buna engel olan bir þey görmüyorum. Daha ötesi var: Kanýmca, böyle bir birleþme iþimizdeki baþarýnýn
tek güvencesidir. Bu alandaki bütün kuþkularýn hükümet bürolarýmýzýn en tozlu köþelerinden yükseldiði ve
bunlarýn mizahtan baþka bir þey olarak iþlem görmeye
layýk olmadýklarý kanýsýndayým.114 (abç)
Lenin, parti ile devlet kurumunun (Sovyet devleti) birleþmesini savunurken, özel olarak Ýþçi ve Köylü Müfettiþliði kurumunun kurulmasýný esas almaktadýr ve bunun bir bakanlýk (halk komiserliði) düzeyinde yönetilmesini de önerir. Ýþte bugün revizyo113
114
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nizmin revizyonistlerinin devlet kurumlarýndaki parti bürolarýný
kapatma kararlarý, bu sistemin tümüyle terk edilmesinden baþka
birþey deðildir. Böyle bir terk ediþe, 1956 sonrasýnda revizyonizmin
uygulamalarýnýn yarattýðý çarpýklýklarýn egemenliði bir gerekçe olarak gösterilemez.*
Revizyonizmin revizyonistleri, emperyalist ülkelerdeki demokrasi kurallarýyla kendi sorunlarýna yaklaþýyor olmalarý da diðer bir talihsizliktir. Herþeyden önce mevcut burjuva demokrasisi,
emperyalist aþamanýn getirdiði olgularla biçimlenmiþtir. Ve asýl olarak finans-oligarþisinin egemenliðiyle uyumluluk içindedir. Ýkinci
olarak, genel olarak tüm burjuva yönetim biçimleri (demokrasi
düzeyi de dahil), güçler ayrýmý doktrinine dayanýr ve bu da burjuvazinin feodalizme karþý mücadelesinde ortaya çýkan denge durumlarýnýn bir ürünüdür. Üçüncü olarak, burjuva demokrasisi, önsel
olarak büyük kitle partilerinin varlýðýný tanýmaz. Dolayýsýyla parti ile
devlet aygýtý arasýndaki kesin bir ayrýmý öngörür. ABDdeki somut
durum bu konuda yeterince açýktýr. Dördüncü olarak, burjuva demokrasisindeki parti örgütlenmeleri, iþbölümünün ulaþtýðý düzeyle
baðlantý içindedir ve bu iþbölümünün kendisinin sürekliliði ile
belirlenmiþ bir tarihe sahiptir. Doðal olarak bu yönetim biçimi, yönetenler ile yönetilenler arasýndaki iliþkide kesin bir iþbölümüne
dayanýr. Ayný durumun proletarya partisi ile proletarya arasýnda olmadýðý ve olamayacaðý ise, her türlü tartýþmanýn dýþýndadýr. Bu nedenledir ki, revizyonizmin yýllar süren ve sürmeye devam eden uygulamalarýyla bozulmuþ Sovyetik devlet aygýtýnýn yenilenmesi için
Batý-Avrupa burjuvalarýnýn istemlerini deðil, ama sosyalist bir ülke
olma yolundaki bir ülkeye uygun düþen istemler ileri sürülmelidir.
Tüm bunlar revizyonizmin revizyonunun, Marksist-Leninist
teori üzerindeki tahrifatlarýný ve deðersizleþtirmelerini açýkça ortaya koymaktadýr. Bu nedenle diyebiliriz ki, Marksizm-Leninizm, revizyonizmin pratik sorunlarýnýn çözümündeki dogmatizmiyle önemli
bir gerileme içine itilmiþtir. Þimdi revizyonizmin revizyonistlerince,
pragmatik bir tarzda bunun ideolojik düzeyde tamamlanmasý
gündemdedir. Böylece Marksizm-Leninizmin yüzyýlý aþkýn bir süredir egemen olduðu ideolojik alan, burjuva ideolojisine istemsel
olarak terk edilmektedir. Ancak bu terk eylemi sadece revizyonistlerin kendi alanlarýna iliþkindir. Bu, onlarýn dilinden söylersek
global ölçekte etkin olacaksa da, SBKP revizyonizmine karþý otuz
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yýlý aþkýn süredir sürdürülen ideolojik mücadelenin tanýtladýðý gibi,
son tahlilde Marksizm-Leninizm çerçevesinde bir yerel olgu olarak kalacaktýr. Marksizm-Leninizmin gayrý-resmi inkârýna dayanan
revizyonizmin niteliði, böyle bir sonucu kaçýnýlmaz kýlmak durumundadýr.
Hiç þüphesiz revizyonizmin revizyonunun hiçbir olumlu unsuru bulunmadýðýný söylemek yanlýþ olacaktýr. Ancak bu olumlu
öðeler tali bir yere sahiptir ve kendilerinin yaptýðý gibi hiç de bütünü belirleyen özellikler deðildir. Ve revizyonizmin revizyonunun ortaya çýkaracaðý çok daha önemli bir olgu da bulunmaktadýr. Bu olgu da, devrimci mücadelelerin geliþimi düzeyinde belirginleþecektir.
Evet, revizyonizmin revizyonu, proletarya ve müttefiklerinin
dünya çapýnda emperyalizme ve kapitalizme karþý yürüttükleri devrimci mücadeleler üzerinde önemli bir itme saðlayacaðý, bugünden görülmektedir. Ancak bu itme, revizyonistlerin tasarladýðý türde
ve yönde bir itme olmayacaktýr ve olmamaktadýr da. Bu itme, revizyonizmin kendi uygulamalarýnýn tüm mantýkî sonuçlarýna kadar
yaþanmasýyla ve bunlarýn tarihin eleþtirisine tabi tutulmasýyla ortaya çýkacak olan Marksizm-Leninizmin gerçek kavranýþýnýn ortaya
çýkmasý, egemen olmasý ile ortaya çýkan bir itmedir. Revizyonizmin revizyonunun mevcut durumunun, ister þu anda tam olarak
içselleþtiremedikleri küçük-burjuva aydýnlarýnýn hümanizminin
mantýkî ve pratik sonuçlarýnýn ortaya çýkmasýyla, isterse ampirik
ve pragmatik çözümlerinin her yönden uygulanmasýyla deðiþmesiyle, bu itme maddeleþecektir. Yýllar boyu, her ülkenin kendi
özgücüne dayanan devrimci örgütlerinin mücadelesiyle zafere ulaþmasýný savunan proleter devrimcilerin karþýsýnda SBKPnin maddi
ve manevi desteðiyle çýkan yerel revizyonistlerin devrimci mücadeleyi engelleyici ve saptýrýcý etkinlikleri de, revizyonizmin revizyonuyla büyük ölçüde etkisizleþeceði de görülmektedir. SBKPnin
Ekim Devriminden gelen manevi etkisinin içerdiði komünist tanýmýnýn gölgesinde geliþmiþ olan yerel KPler için gerçek bir yol
ayrýmý ortaya çýkmýþtýr: Ya mevcut düzenle anlaþarak, onun bir
parçasý olacaklar ve buna baðlý olarak düzenin yetkinleþtirilmesi
ve korunmasý için faaliyet göstereceklerdir; ya da iktidarýn devrimci tarzda ele geçirilmesine yönelik mücadelenin organik bir parçasý olarak kendi kendini daðýtacaktýr. (Bu durum mevcut KP yönetimi
ve kavrayýþýyla gerçekleþmeyecektir.) Her iki durumda da, onlar
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kendilerini yeniden tanýmlamak durumundadýrlar. Ancak birinci
yönde geliþeceklerine iliþkin olarak önemli belirtiler olduðu gibi,
tarihsel örnekler de bulunmaktadýr. Nitekim 1962lerin gerilla savaþý
baþlatýcýsý olan Venezüella KPsinin yöneticilerinin 8-10 yýl sonra
sosyal-demokrat olmalarý tipik bir örnek durumundadýr, ama önemli
bir olgudur.
Bugün revizyonistler ile küçük-burjuva aydýnlarý arasýnda tam
bir balayý yaþanmaktadýr. Ama bunun fazla uzun sürmeyeceði, ülkemiz somutundaki geliþmelere bakarak bile söylemek olanaklýdýr. Yine ayný þekilde emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde
revizyonizmin etkinliði giderek azaldýðý gözlenmektedir. Yýllar boyu,
zaman zaman Marksist-Leninist ilkelerin lafýzlarýyla, zaman zaman
da küçük-burjuva demokratik hak ve istemlerin sözcülüðünü yaparak gerçekleþtirdiði kitle pasifikasyonu iþlevi önemli ölçüde gerilemekte ve en azýndan eskisi kadar kolayca yapamayacaklarý ortaya
çýkmýþtýr.
Revizyonistler, düzenle bütünleþmelerine, emperyalist-kapitalist ülkelerde modernizasyon çerçevesinde haklý ve mazur
gösterme durumunda olmakla birlikte, aynýsýný geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki oligarþik yönetim düzeyinden yapamayacaklarý da
açýktýr. Amerikan emperyalizmi ile SSCB nin nükleer silahlar konusundaki anlaþmalarý sayesinde global ölçekte bir barýþ ortamýnýn doðacaðý beklentisi de, revizyonistleri kurtaramayacaðýný,
yaþam El Salvadorda açýkça göstermiþtir. Daha düne kadar iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyi milli burjuvazi olarak ilan edip, onunla bir
ittifak peþinde olan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin revizyonist-reformist
KPlerinin, bu düþünün nasýl gerçekleþebileceði açýkça ortaya
çýkmýþtýr.
Revizyonizmin revizyonu, giderek ve açýkça proleter enternasyonalizmini, proletaryanýn sýnýf çýkarlarýný ikincil plana indirmektedir. Bu baðlamda Marksizm-Leninizmi burjuva ideolojik saldýrýlarýna karþý geliþtirmek ve güçlendirmek dinamiklerini yitirmektedir.
1956 sonrasýnda revizyonizme yöneltilen eleþtirilerin Marksist-Leninist temellerini kavrayýp kabul edilmediði sürece, revizyonizmin
her türlü revizyonu, yeni sorunlar ve yeni ikilemler yaratarak, bir
baþka revizyonu zorunlu kýlacaktýr. Onlar, 1956 sonrasý sosyalist ülkelerde parti yönetimlerinde yer alan revizyonistlerden daha açýk
ve daha namuslu olduklarýný söylemek bu gerçekleri deðiþtirme-
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yecektir. Onlarýn dünya devrimi baðlamýnda yapabilecekleri ilk ve
son enternasyonalist görev ise, sadece ve sadece bu gerçeði herkesin görmesini saðlamak olmaktadýr.
Revizyonizmin revizyonu, kendi ülkesel sorunlarýný ve bu
sorunlarýn kýsa vadeli çözümlerini, proletarya iktidarýnýn kendi
olanaklarýyla ve global dýþ iliþkilerle üretmelerini ve gerçekleþtirmelerini ileri sürerek dünya sosyalist devrimi perspektifini de terk
etmektedirler. Onlar için emperyalist sistem içinde bulunan ve
sosyalizmi amaçlayan her devrimci barýþý sabote eden birer terörist ve her devrimci mücadele de, kendilerinin kýsmi ve günlük
çýkarlarýný engelleyen, sorunlarýný çözmeyi geciktiren etmendirler.
Onlar proleter enternasyonalizminin gerçek global niteliðini, kendilerinin kýsa vadeli çýkarlarýnýn gerektirdiði global kapsam uðruna feda etmektedirler. Onlar proleter enternasyonalizmi nedeniyle
SSCB halkýnýn (proletaryasýnýn) yaptýðý fedakârlýklarýn yeterli olduðunu ilan ettikleri bir ortamda, kendi sorunlarýnýn uzun vadeli çözümü için dünya proletaryasýnýn yardýmýný ve fedakârlýðýný isteyecek
bir konumda bulunmamaktadýrlar. Þüphesiz revizyonizmin yeni
düzelticileri ortaya koyduklarý somut olgular ve sorunlarla, kendileri için haklý gerekçeler bulabilirler ve popülerlikleriyle bunu daha
da güçlendirebilirler. Ama bu bir þeydir, Marksizm-Leninizm baþka
bir þeydir.
Günün geçici sorunlarý karþýsýnda büyük temel
düþüncelerin bu unutuluþu, geçici baþarýlar uðruna giriþilen bir yarýþ ve sonal amaçlarý göz önünde tutmadan
çevrede verilen savaþým, bugünün sonuçlarýna feda edilen hareketin geleceði, bütün bunlarýn belki de namuslu nedenleri vardýr; ama bunlar oportünizmdir ve oportünizm olarak kalacaktýr; ve namuslu oportünizm belki
de oportünizmlerin en tehlikelisidir.115 (abç)
Revizyonizm tarafýndan çarpýtýlmýþ, sýnýf perspektifinden
uzaklaþtýrýlmýþ ve genel halk normlarýna, dolayýsýyla küçük-burjuvaziye uyarlanmýþ bir sosyalist bilincin var olduðu bir dönemde, yeni sosyalist yaþamýn örgütlenmemiþliði, günümüzde tüm
proletarya iktidarlarýný iç ve dýþ saptýrmalara açýk bir toplumsal yapýya itmektedir. Böyle bir ortamda, proletaryanýn devrimci diktatör115
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lüðü her zamankinden çok daha fazla gerekli ve zorunlu olmaktadýr. Bu tür iç ve dýþ saptýrmalarýn üstesinden gelebilmek için ise
zaman gerekir ve demirden el gerekir. (Lenin)
Proletarya saflarýnda yer aldýklarýný söyleyerek, proletarya
diktatörlüðü sözünün söylendiðini her duyduklarýnda, týpký burjuvalar gibi, teröre kapýlanlara, bu terörün ne denli yararlý bir terör
olduðunu bir kez daha anýmsatmak gerekli olmaktadýr. Ve proletarya, kendi sýnýf diktatörlüðünü kurma, sürdürme ve geliþtirme mücadelesinde olduðu kadar, bu diktatörlüðü yoluyla sýnýfsýz topluma
ulaþarak insanlýðýn gerçek kurtuluþunu saðlama mücadelesinde
de, þu ünlü özdeyiþi hiçbir zaman unutmayacaktýr:
Segui il tuo corso, e lascia dir la genti !*

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
THKP-C/HDÖ

* Sen kendi yolunda yürü ve býrak baþkalarý ne derse desin! (Dante, Ýlahi Komedya)
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