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Bize vaaz edilenin tersine, içinde yasadığımız bu kapitalist sistem, insanlığın büyük
çoğunluğunun canını teninden ya ıstıraplı bir süreçle -ya da ani bir darbeyle- ayıran bu
hayat biçimi, ne mümkün olan en iyi dünyayı temsil ediyor – ne de mümkün olan yegâneyi.
Asırlar ve binyıllar boyunca günlük yasamın seyrinin, insanlığın büyük çoğunluğunu ruhen
ve bedenen cendereye mahkûm etmiş̧, çekilmez ıstırap, katlanılmaz aşağılanma, şiddet ve
yıkım, kör cehaletin ve batıl inançların kara peçesi altında ezmiş̧ olması, bu acı çeken
insanlığın suçu değildir –ne de var olmayan tanrının ya da tanrıların “iradesi” veya değişmez
ve değiştirilemez “insan tabiatı”nın sonucudur. Bütün bunlar, insanlık toplumunun,
sömürenlerin ve ezenlerin hâkimiyetinde bugüne kadar gelişmesinin ifadesi ve sonucudur…
ama tam da bu gelişmenin kendisi insanlığı, bugüne dek yasanmış̧ olanın, artık hiç de böyle
olması gerekmediği bir noktaya getirmiş̧ bulunuyor– insanlığı, bireysel olarak, ve en
önemlisi birbiriyle karşılıklı ilişkileri içerisinde, dünyanın her tarafında, geleneklerin ağır
zincirinden kurtulup, bugüne kadar daha önce hiç tecrübe etmediği, hatta tam olarak hayal
bile edemediği biçimlerde boy atıp gelişebileceği, tamamen farklı bir hayatın mümkün
olduğu bir noktaya getirmiştir.

I. Gecenin Uzun Karanlığı ve Tarihsel Çığırın Açılışı
Sömürücü ekonomik ve sosyal ilişkiler, kadınların sistematik olarak erkeklerin hâkimiyeti
altında yasamaları, insanlık toplumunun, çelişkili çıkarlar temelinde farklı sınıflara
ayrılması, insanlar arasında daima var olmamıştır. Küçük bir grubun sadece zenginliği değil,
yasamak için en gerekli araçları tekelleştirmesi ve böylece çok daha fazla sayıda insanı şu
veya bu şekilde kendi emrine amade köleleştirmesi, böylelikle bu küçük grubun siyasi
iktidarı ve bu sömürüyü zorla yürürlükte tutan araçları tekelleştirmesinin yanısıra, toplumun
entellektüel ve kültürel hayatına da hâkim olarak, büyük çoğunluğu cehalete ve boyun
eğmeye mahkûm etmiş olduğu durum – ama insanlığın hali her zaman böyle değildi. Ne de
insanlık varolduğu müddetçe insanların birbirleriyle ilişkileri ille de bu şekilde kalmaya
mahkûm olacaktır. Bu baskıcı ayrışımlar binlerce yıl önce başladı, daha önceki komünal
toplum biçiminin yerini aldı, komünal toplumun kendisi de binlerce yıl yaşamıştı, en genel
ihtiyaçları elinde tutan ve ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni nesiller yetiştirmek için ortak
çalışan, oldukça küçük insan topluluklarından oluşuyordu.
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Bu ilk komünal toplumların parçalanması, insanların diğerlerinin üzerinde üstünlük sağlama
ve başkalarının sırtından “öne geçme”ye çalışmayı güden bir çeşit “doğal eğilim” yüzünden
olmadı. Ne de bu parçalanma, erkeğin kadını boyunduruk altında tutması veya bir “ırktan”
insanların diğer “ırkları” alt etmesi ve yağmalaması yönlü sözümona bir çeşit “genetik
yatkınlık” yüzünden ortaya çıkmadı. Kuşkusuz ilkel komünal toplum zamanında çelişkiler
vardı, insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında aralarındaki görüş ayrılıklarını kolayca
çözemediler ama bu toplumlar, bugün çokça aş i nası olduğ u muz baskıcı ayrış ı mların
kurumlaşmış niteliğine sahip değillerdi. Birilerinin diğerleri üzerinde efendilik tesis etmesi
ve başkalarını kendisi için çalışmaya zorlayarak zenginlik ve iktidar edinmeye çalışması fikri,
bu komünal toplumlardaki insanlara yabancı ve öfke uyandırıcı gelirdi. Sınıf ayrışımlarının
ve insanlar arasındaki baskıcı sosyal ilişkilerin ortaya çıkması, insanların doğal “dış”
çevreyle ilişkilerinin değişmesine dayanıyordu, özellikle de bu insanların yaşam için gerekli
temel maddi ihtiyaçları üretmeyi ve yeni nesiller yetiş t irmeyi gerçekleş t irme
yöntemlerindeki değişikliklere.
Özellikle, bu üretim ve yeniden-üretim örgütlenmesi, toplum tarafından üretilen sırf yaşamı
sürdürmek için gerekli olanın ötesindeki üretim fazlasını artık bütün toplumun değil de
bireylerin kontrol ettiği şekilde yapılmaya başlayınca, özellikle insanlar az çok yerleşik
hayata geçince ve bu yerleştikleri toprak üzerinde tarım üretimine başlayınca, işte o zaman
uzun karanlık başladı; insanlığın efendiler ve köleler, iktidar sahibi olanlarla olmayanlar,
yönetenler ve yönetilenler, toplumun yönünü belirlemede tayin edici rolü olanlar ve kaderi
bu ş e kilde tayin edilenler, hatta bu kaderlerinin belirlenmesinde herhangi bir söz
sahipliğinden tamamen yoksun olanlar şeklinde ayrışımıyla başladı.
İnsanlığın büyük çoğunluğu için binlerce yıllık bu karanlığın başından sonuna kadar,
köleliğin, ırza geçmenin, yağma savaşlarının, ellerinden alınan bir hayatın, aşırı ızdırap ve
umutsuzluğun artık “insanlık hali” olmadığı farklı bir hayatı hayal etti insanlar. Farklı bir
dünya özlemi, değişik dini fanteziler biçiminde ifadesini buldu – bu dünyanın dışında sözde
insanların kaderini belirleyen ve belirleyecek olan, bu hayatta olmasa da gelecek hayatta, bu
dünyada sonsuz ızdıraplara katlananları sonunda ödüllendirecek tanrı veya tanrılara umut
bağlamak gibi. Fakat aynı zamanda bu dünyadaki şeyleri bilfiil değiştirmek için de çeşitli
girişimler oldu. Başkaldırılar ve ayaklanmalar, büyük isyanlar, silahlı çatışmalar, hatta
toplumları ve değişik toplumlar arasındaki ilişkileri önemli oranda dönüştüren devrimler
oldu. İmparatorluklar yıkıldı, monarşiler ortadan kaldırıldı, köle sahipleri ve feodal efendiler
alaşağı edildi. Ama yüzlerce ve binlerce yıl boyunca, bu savaşlarda birçok insanın, isteyerek
ya da istemeyerek, kurban edilmiş olmasına rağmen, sonuç hep sömürücü ve baskıcı bir
grubun yönetiminin yerini bir diğerinin alması oldu – şu veya bu biçimde, toplumun küçük
bir kesimi, zenginliğ i , siyasi iktidarı, entellektüel ve kültürel hayatı tekelleş t irmeye,
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toplumun büyük kesimine hükmetmeye ve baskı altında tutmaya, rakip devletlerle ve
imparatorlarla defalarca savaşlara girmeye devam etti.
Bütün bunların hepsi esas itibariyle değ i ş m eden kaldı – bütün özverilerine ve
mücadelelerine karşın, insanlık için yeni bir gün hiç bir zaman doğmadı… ta ki 100 yıl kadar
önce, kökten farklı yeni bir şey ortaya çıkana kadar: bütün dünyada sömürü ve baskının
bütün ilişkilerine ve insanlar arasındaki yıkıcı antagonist çelişkilere son vermeyi sadece
arzulamakla kalmayıp, buna muktedir de olan insanların başkaldırısıydı bu. 1871’de “kendi”
devletleriyle Alman devleti arasındaki savaş ı n ortasında, uzun zaman sömürülen,
yoksullaştırılan ve horlanan emekçi halk, Fransa’nın başkentinde, iktidarı almak ve insanlar
arasında yeni biçimde birlik kurmak için ayağ a kalktı. Bu, Fransa’nın sadece tek bu
parçasında hayat bulmuş olan ve sadece iki ay gibi kısa süren, ancak embriyonik biçimde,
sınıf ayrımları ve insanlar arasındaki baskıcı bölünmeyi nihayet ortadan kaldıracak olan
komünist toplumu temsil eden Paris Komünü’ydü. Komün, eski düzenin ağ ı rlığ ı ve
zorluğuyla ezildi – onu kahramanca fakat nihayetinde nafile bir çabayla ayakta tutmaya
çalışan binlerce kişi katledildi. Ama o zamanlar çok kısa sürmüş olsa da, yeni bir dünyaya
doğru ilk adım atılmış oldu, yol açılmıştı, yol gösterilmişti.
Paris Komünü olaylarından da önce, komünist hareketin kurucuları, Karl Marx’ın ve onun
çağdaşı ve fikir arkadaşı olan Frederick Engels’in çalışmalarıyla, sömürüsüz ve baskısız,
kökten farklı yeni bir dünya ihtimali bilimsel olarak tesis edilmişti. Komün’den sadece bir
kaç yıl önce, Marx’ın bizzat belirttiği gibi:
Bir kez iç bağlantı kavrandığında, mevcut koşulların daimi ve kalıcı gerekliliğine
olan tüm teorik inanç, onun pratikte çökmesinden önce yıkılır.
Ve Marx’ın gerçekleştirdiği budur: Marx, sadece Avrupa’da sömürünün hâkim biçimi olan ve
artarak dünyanın geniş bölümlerini sömürgeleştiren kapitalist sistemin “iç bağlantılarını”
değil, aynı zamanda kapitalizm ve önceki toplumlar arasındaki “iç bağlantıları” da bilimsel
olarak kazıp gün ış ı ğ ı na çıkardı – böyle yaparak ne kapitalizmin devamı için, ne de
çoğ u nluğ u n azınlık tarafından sömürü ve baskısına dayanan herhangi bir toplumun
mevcudiyeti için hiçbir “daimi ve kalıcı gereklilik” olmadığını gösterdi. Bu, insanlığın
gerçeği kavrayışında köklü bir yenilikti. Pratikte tüm dünyada insan toplumunun ve insan
ilişkilerinin devrimcileşmesi yönünde dünya tarihsel bir yeniliğin teorik temelini tesis etti.
Marx’ın yaptığı en temel buluş, insan toplumunun karakterinin, ve toplumdaki insanlar arası
ilişkilerin, düşünceler ve bireylerin – ne tek tek şahısların ne de doğa üstü güçlerin – arzusu
tarafından belirlenmediği, fakat yaşam için gerekli ihtiyaçların üretiminin ve yenidenüretiminin gerekliliği ve bu üretim için bir araya geliş biçimleri ve bu ihtiyaçları karşılamak

#bobavakian #yenikomunizm

Komünizm: Yeni Bir Aşamanın Başlangıcı

için hangi araçları kullandıkları tarafından belirlendiğiydi. Bugünkü dünyada, mevcut olan
yüksek derecede geliştirilmiş teknoloji yüzünden – özellikle de yaşam için gerekli temel
ihtiyaçların üretimi sürecinin uzağında kalanlar tarafından – şu kolaylıkla unutulabiliyor ki,
eğer bu temel ihtiyaçları (beslenme, barınma, nakliyat vb.) karşılamak için üretim faaliyeti
devam ettirilmezse ve eğ e r insan toplumları kendi neslini devam ettirmeye muktedir
olmazsa, o zaman kısa süre içinde hayat durur ve “normal olarak” işlemeye devam ettikleri
sürece işleyişleri hiç durmayacak sanılan şeyler artık mümkün olmaz. İnsanlığın tarihsel
gelişmesi ve toplumsal örgütlenmesinin tüm karmaşık katmanlarının içine nüfuz ederek,
insan toplumunun işleyişinin temelini oluşturmak ve esas özünü kavrayıp ortaya dökmek,
Marx’ın muazzam bir başarısı ve paha biçilmez katkısıdır.
Ayrıca Marx gösterdi ki, herhangi bir zamanda insanların yaş a m için gerekli maddi
ihtiyaçları ne tür araçlarla ürettikleri ve yeniden-ürettikleri – üretici güçlerin (yani toprak,
ham maddeler, basit ya da karmaşık teknoloji, bilgileri ve becerileriyle insanların) niteliği ne
olursa olsun – esasen ve nihayetinde üretici güçleri en iyi şekilde kullanmak için insanların
nasıl örgütleneceğini, ne gibi üretim ilişkilerine gireceklerini tayin eder. Bir kez daha,
Marks, bu üretim ilişkilerinin, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar bireylerin niyeti ve keyfine
bağlı bir mesele olmadığını, zorunluluk meselesi olduğunu ve esasen belirli bir zamandaki
üretici güçlerin karakterine uymak zorunda olduğunu gösterdi. Mesela, eğer bugünkü
modern ekonomilerde kilit rol oynayan bilgi teknolojisi ve ilgili üretim süreçleri, küçük
gruplardan oluş a n (nüfuslarının hacmine bağ l ı olarak) geniş alanlarda, eski komünal
toplumların yaşam biçimine uygun olarak yiyecek arayan ve avlanan toplumlara sunulmuş
olsaydı, bu teknolojinin sunumu, bu toplumların niteliğinde çarpıcı değişimlere yol açardı;
yaşam biçimleri önemli oranda bozulurdu ve değişirdi. Veya örneğin, kölelik döneminde ve
kölelik 1860’larda İç Savaş’la ortadan kaldırıldıktan sonra geçen yüz sene boyunca, Amerika
Birleşik Devletleri’nin güney bölgesinde, modern teknoloji, yaşam biçiminin belkemiğini
oluşturan büyük çiftlik tarımında etkili olarak kullanılamazdı. Bu büyük çiftlik tarımına
damgasını vuran özellik, düşük seviyede bir teknoloji, buna mukabil önce çok sayıda köle
tarafından, daha sonra ise yarıcılar ve çiftlik çalışanları tarafından gerçekleştirilen son
derece emek-yoğunluklu bir iş olmasıdır: durup dinlenmeksizin “sabahın köründen gece
yarısına kadar” insanın belini kıran bir iş t i bu. Ve gerçekten özellikle de 2. Dünya
Savaş ı ’ndan sonra yeni teknolojinin güney tarımına girmesi – özellikle artan oranda
traktörler, biçerdöverler vb. – eski çiftlik sistemini çökertti ve bu, şu veya bu biçimde
eskiden toprağa zincirlenmiş olan çok sayıda siyah halkın topraktan kopmasının, hem kuzey
hem de güneydeki şehirlere göç etmesinin esas nedeniydi. Buna karşılık, bu mücadele, legal
ayrımcılığın ve Ku Klux Klan ve diğer beyaz üstünlükçü ırkçılar tarafından estirilen açık
terörün sona erdirilmesi mücadelesini başlatmanın maddi temelinin önemli bölümünü
oluşturdu – ki olağanüstü fedakarlık ve kahramanlık örnekleriyle dolu olan bu mücadele,
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siyah halkın ezilmesine son vermemiş ve verememiş olmasına rağmen, ABD toplumuna,
özellikle siyah halkın durumuna, önemli değişiklikler getirmiştir. Siyah halkın ezilmesi ise,
ABD’deki kapitalist-emperyalist sistemin ayrılmaz ve esas bir parçası olmuştur, bugün de
olmaya devam etmektediri.
Bu, Marx’ın gün ışığına çıkardığı diğer önemli bir gerçeğe işaret eder: belirli bir zamanda
var olan üretim ilişkilerinin temelinde daima siyasi ve ideolojik bir üstyapı – siyasi yapılar,
kurumlar ve süreçler, düş ü nce biçimleri ve kültür – ortaya çıkar ki bu üstyapı, temel
anlamında, hem mevcut üretim ilişkilerine tekabül etmek zorundadır ve edecektir, hem de
bu üretim ilişkilerini muhafaza etmeye ve pekiştirmeye hizmet edecektir. Marx ayrıca
göstermiştir ki, üretici güçlerdeki değişikliklerin, boyunduruk ve hâkimiyet içeren üretim
ilişkilerinin ortaya çıkmasına yol açtığı zamandan beri, toplum, konumları üretim sürecinde
oynadıkları farklı rollere dayanan farklı sınıflara ayrılmıştır. Sınıflara ayrılmış toplumda,
ekonomik olarak hâkim sınıf – toplumda önemli üretim araçlarına (teknoloji, toprak ve doğal
kaynaklar vs.) sahip olmayı ve denetlemeyi tekelinde tutan grup – siyasi ve ideolojik
üstyapıya da hâkim olacaktır. Ekonomik olarak hâkim olan bu sınıf, siyasi iktidarı da
tekelinde tutacaktır. Bu siyasi iktidarın tekelleştirilmesi devlette – özellikle polis ve ordu da
dahil siyasi baskı araçları, yargı sistemi, ceza kurumları ve yürütme erkinde – vücut bulur ve
“meşru” silahlı kuvvetlerin tekelleştirilmesinde yoğun ifadesini gösterir. Böylece, toplumu
etkisi altında tutan egemen düşünce biçimleri, bunun kültüre yansıması da dâhil, egemen
sınıfın bakışına ve çıkarlarına uyar (Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da açıkladığı
gibi, toplum sınıflara ayrıldığı sürece, her çağın hâkim olan düşünceleri o topluma hâkim
olanların düşünceleridir).
O zaman toplumda değişikliğin esas temeli, değişikliğin altında yatan itici güçler nelerdir?
Marx, insanların faaliyetleri ve buluşları sonucu, üretici güçlerin nasıl sürekli geliştiğini ve
bir süre sonra geliştirilmiş olan yeni üretici güçlerin, mevcut üretim ilişkileriyle (ve bu
üretim ilişkilerini yansıtan siyasi ve ideolojik üst yapıyla) nasıl antagonizme girdiğini tahlil
etti. Bu noktada, Marx’ın belirttiği gibi, mevcut üretim ilişkileri, tam anlamıyla, üretici
güçlerin üzerinde bir engel, bir zincir olmuştur; bu durum ortaya çıktığında, esas amacı,
üretim ilişkilerini devrimcileştirmek, bunları üretim güçleriyle uyumlu hale getirmek ve
üretim ilişkilerinin, bu gelişmenin önünde engel olmak yerine, bunları geliştirmeyi uygun
hale getirmeyi sağlayan bir devrimin gerçekleştirilmesi gerekir. Böyle bir devrim, üretim
ilişkilerini, üretici güçlerinin gelişme biçimine uygun olarak dönüştürmeyi gerçekleştirmeye
azimli bir sınıfı temsil eden güçler tarafından güdümlenecektir. Fakat bu devrim sadece
üstyapıda – toplumda siyasi iktidar için mücadelede, eski devlet iktidarının yıkılıp
parçalanması ve yeni bir devletin kurulması yoluyla – olmalıdır ve olabilir. Bu da ardından
üretim ilişkilerinin, aynı zamanda üstyapının kendisinin, yeni hâkim sınıfın çıkarlarına ve bu
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sınıfın üretici güçlerini daha fazla dizginlerinden boşandırma ve kullanma yeteneğine uygun
olarak dönüşümünü mümkün kılar.
Elbette, devrim son derece karmaşık bir süreçtir, farklı görüşlerden ve amaçlardan insanları
ve grupları kapsar, böyle bir devrimi gerçekleştirenler, temelde yatan çelişkilerin – üretici
güçler ve üretim iliş k ileri arasındaki çeliş k ilerin – neler olduğ u nun az ya da çok
bilincindedirler ki bu çelişkilerin gelişimi, böylesi bir devrime olan ihtiyacı, böylesi bir
devrimi mümkün ve gerekli kılan dinamikleri ortaya çıkarmıştır. Ama sonuçta bu çelişkilerin
ve dinamiklerin etkisi, üretim ilişkilerini üretici güçlerin gelişmesiyle uyumlu hale getirme
yönünde dönüştürmenin gerekliliği doğrultusunda hareket edebilenleri ve edenleri öne
çıkaracaktır. Mesela 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında, en radikal burjuva
devrimi olan Fransız devriminde olan buydu: birçok farklı sınıf ve toplumsal gruplar bu
devrimde yer aldılar, ama son tahlilde, iktidara yerleşmeye muktedir olanlar, eski feodal
sistemin yerine kapitalist sistemi kurmayı güden siyasi güçler oldu. Çünkü ekonomideki ve
bu temelde bütün toplumdaki bu dönüşüm, üretim ilişkilerini, üretici güçlerin gelişmesine
uyum sağlayacak hale getirmenin yolunu temsil ediyordu.
Amerika iç savaşı da, Marx’ın, insanlık tarihinin gelişimine ilişkin geliştirdiği ve uyguladığı
temel ilkelere ve metoda örnektir. Bu iç savaş esas olarak iki farklı üretim tarzının –
kapitalizm ve kölecilik biçimindeki iki farklı üretim ilişkisi sisteminin – birbiriyle antagonist
çelişki içine girmesi ve aynı ülkede artık birarada yaşamalarının mümkün olmaması sonucu
patlak verdi. Ve bu iç savaş ı n sonucu ş u ydu: Kuzey’de merkezileş e n kapitalist sınıfın
zaferiyle birlikte, kölecilik ortadan kaldırıldı ve kapitalist sistem bütün ülkede egemen oldu –
yine de, özellikle iç savaşı takip eden kısa Yeniden İnşa süresinden sonra, Güneyli toprak
aristokrasisi ve gelişen kapitalistler, bütün ülkedeki yönetici sınıfa dâhil edildiler, hatta
yönetici sınıf içerisinde büyük bir etkiye sahiptiler. Eski köleler ise bir kez daha baskı altına
alınırken, kölelikten hiç de daha hafif olmayan sömürü ve baskıya maruz kaldılar (köleliğin
bazı biçimleri, özellikle Güney’de, köleliğin yasal ve resmi olarak kaldırılmasından uzun süre
sonra var olmaya devam ediyordu).
Bu tarihsel örneklerden de görülebilir ki, toplumda niteliksel değişiklikler getirmiş olan
fakat yine de yeni bir sömürücü sınıfın hâkim bir konuma yerleşmesinden başka bir duruma
yol açmayan bu devrimlerde, gidişat öyle bir şekilde kendisini tekrarladı ki, ezilen halk
kitleleri bu devrimlerde büyük fedakarlıklar yaptığı (ve feda da edildiği) halde(mesela, ABD
iç savaşında, izin verildiklerinde, 200,000 eski köle Kuzey’lilerin safında savaştı, ve bu
kölelerin ölüm oranı, Kuzey ordusundaki diğer askerlerinkinden çok daha yüksekti) son
tahlilde, bu fedakarlığın meyvelerini eski ya da yeni sömürücüler topladı. Sınıf ayrımı ve
ezen sınıf hâkimiyetinin ortaya çıkması ve topluma damgasını vurmasından bu yana, durum
bu olmuştur. Tek mümkün olan buydu… ta ki bugüne kadar.
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Marx’ın gün ışığına çıkardığı en önemli ve özgürleştirici şey, keşfettiği dinamiklerin sonucu
olarak, insan toplumunun gelişmesinin, kökten farklı bir dünyanın mümkün olduğu bir
duruma yol açmasıdır. Burada en temel terimlerle kabataslak tanımladığımız karmaşık
gelişmelerden geçerek, bir bütün olarak insanlık tarafından paylaşılabilecek, her yerde
insanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilecek, diğer taraftan da daha önce
hiç olmamış derecede zengin bir entellektüel ve kültürel hayat sağlayabilecek bir bolluğu
yaratmayı ve giderek genişletmeyi mümkün kılan üretici güçler bugün artık mevcuttur.
Bunu genel anlamda olanaklı kılan bir teknolojinin gelişmiş olması bir yana, bu teknoloji
ortak olarak çalış a n geniş insan grupları tarafından kullanılabilir durumdadır – ve
kullanılmalıdır da. Marx, insanlık için son derece yüksek bedele mal olan ve son derece
büyük tehlike teşkil eden bugünkü dünyaya egemen kapitalist sistemin temel çelişkisini
ortaya koyar: üretimin gerçekleş t irilmesinin toplumsal tarzı ile bu üretim sürecinin
kendisinin ve üretilenin küçük sayıda bir kapitalistler grubu tarafından şahsi temellükü ve
kontrolü arasındaki çelişki. Parti programımızın vurguladığı gibi:
Bugünkü dünyada şeylerin üretimi ve üretilen şeylerin dağıtımı büyük oranda
kollektif çalışan insanlar tarafından yapılmakta ve yüksek oranda koordine edilmiş
ağlar halinde örgütlenmektedir. Tüm bu sürecin temelinde proletarya vardır, hiçbir
şeye sahip olmayan, ancak bu geniş toplumsal üretici güçleri yaratan ve işleten
enternasyonal bir sınıf. Bu olağ a nüstü üretici güçler, insanlığ ı n, yeryüzünde
yaşayan tek tek her kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını mümkün kılmanın
yanısıra, tamamen farklı toplumsal ilişkiler ve değerlere sahip yepyeni bir toplum,
herkesin gerçekten ve tam anlamıyla gelişip birlikte ilerlediği bir toplum inşa
etmesini de mümkün kılabilirii.
Bunu başarmak – kapitalizmin temel çelişkisini devrim aracılığıyla çözmek, insanlığın
ezenler ve ezilenler, yönetenler ve yönetilenler olarak ayrılmış olmalarının ötesine geçmek –
komünist devrimin amacıdır. Bu, kapitalizmin egemen olduğu, sömürü ve toplumsallaşmış
üretim koşullarında yerine getirilen, üretim ilişkilerini üretici güçlerle aynı seviyeye getirme
potansiyelinde somutlaş a n, bütün bu üretici güçleri, insanlar da dâhil, daha fazla
dizginlerinden boşandıran, proletaryanın en temel çıkarlarını gözeten bir devrimdir. Ama
kendi çıkarları temelinde devrim gerçekleştiren önceki sınıflardan farklı olarak, devrimci
proleterya, basitçe, kendini ve siyasi temsilcilerini toplumun yönetici pozisyonuna
yerleştirmeyi amaçlamıyor; toplumun sınıflara bölünmüş olmasını aşmayı amaçlıyor, bütün
baskıcı ilişkileri kökünden sökmeyi, böylece bütün kurumları ve aygıtları, toplumun bir
bölümünün diğ e r bölümüne hükmetmesini ve baskı altına almasını sonunda ortadan
kaldırmayı amaçlıyor. Marx’ın kısa ve öz biçimde özetlediği gibi, bu devrimin amacı “4
Bütün”ü toptan ortadan kaldırma diye bilinegelendir ve bu devrim ancak bu “4 Bütün”ü
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toptan ortadan kaldırma gerçekleş t iğ i zaman tamamlanmış olacaktır: bütün sınıf
ayrışımlarının, bu sınıf ayrışımlarının dayandığı bütün üretim ilişkilerinin, bu üretim
ilişkilerini yansıtan bütün toplumsal ilişkilerin ortadan kaldırılması ve bu toplumsal ilişkilere
tekabül eden bütün fikirlerin devrimcileştirilmesi. Marx ayrıca proletaryanın ancak bütün
sınıfları özgürleştirerek kendisini özgürleştirebileceğini vurgulamakla, bunun özünü berrak
ve güçlü bir tarzda yakalayıp dile getirmiştir.
İşte bütün bunlardan dolayı, komünist devrim insanlık tarihindeki en köklü ve gerçek
özgürleştirici devrimi temsil eder.
Marx, çıkarttığı sonuçları oluşturmasına yol açan geniş tarihi tecrübeyi tahlil ederken, tarihi
gerçekten de insanların yaptığ ı , ama bunu kendi diledikleri biçimde yapamadıkları
yönündeki derin kavrayışa işaret etti. İnsanlar, eski kuşaktan miras aldıkları maddi koşullar
temelinde – ve özellikle özünde yatan ekonomik koşullar ve ilişkiler temelinde – ve bu
koşulların çelişkili doğası içinde mevcut bulunan muhtemel değişim yolları temelinde tarihi
inşa ederler.

Devrimci Komünist Parti, ABD Başkanı Bob Avakian’ın, Devrim
Yapmak ve İnsanlığı Kurtarmak (1. bölüm)’de dikkat çektiği gibi:
Burada doğal dünyadaki evrimle bir karşılaştırma yapabiliriz. Ardea Skybreak’in
evrimle ilgili kitabında tekrar tekrar vurgulanan noktalardan biri, evrim sürecinin
ancak, zaten mevcut olanın temelinde değişiklik ortaya çıkarabileceğidir… Doğa
aleminde evrim, mevcut gerçekler ve mevcut sınırlamalar (veya, başka ifadeyle
mevcut gereksinimler) temelinde ve bununla ilişki içinde ortaya çıkar ve çıkması
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mümkündüriii.
Bu ş u soruyu soranlara temel cevabı veriyor: siz kim oluyorsunuz da toplumun nasıl
örgütlenebileceğ i ne karar veriyorsunuz, siz komünistler ne hakla, hangi değ i ş i kliğ i n
mümkün olduğunu ve nasıl olacağını dikte ediyorsunuz? Esasında bu soruların kendisi abes
ve bu sorular, insan toplumu kadar genel olarak maddi dünyanın tarihsel geliş m e
dinamiklerinin – ve değişmenin otaya çıkışına zemin teşkil eden bütün yollar arasındaki
dinamiklerin – kökten yanlış kavranmasını dile getiriyor. Bu bir kuş u n neden timsah
doğurmadığını sormaya benziyor – ya da insanların neden bütün dünyayı kendi başlarına
uçarak dolaşabilecek, bir sıçrayışta gökdelenlerin tepesine sıçrayabilecek, x-ışınlarıyla
görme yeteneğine sahip çocuklar üretmediğini sormayı anımsatıyor. Siz kim oluyorsunuz da
insanların üremesiyle nelerin ortaya çıkacağını dikte ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz da
insan yavrularının bazı özelliklerinin olup bazı özelliklerinin de olmayacağ ı nı
söyleyebiliyorsunuz? Bu “siz kim oluyorsunuz” meselesi değil, ama maddi gerçeğin ne
olduğu ve bu maddi gerçeğin – çelişkili – niteliğinde, değişiklik için hangi ihtimallerin yattığı
meselesidir. Buradaki mesele ikilidir:
İnsanlık tarihinde ilk defa, maddi koşullar egemenlik ilişkilerini, baskıyı ve sömürüyü nihai
olarak ortadan kaldırmayı olanaklı kılmaktadır ve bu amaca doğru mücadeleye rehberlik
edecek teorik anlayış, bu ihtimali ortaya çıkaran maddi gerçekten ve onun tarihsel gelişimini
kendine hareket noktası olarak alma temelinde oluşturulmuştur.
Aynı zamanda, insan toplum ilişkilerinin dünya-tarihsel dönüşümü ancak gerçek maddi
koşullardan hareketle ve bunları karakterize eden çelişkiler temelinde gerçekleştirilebilir ki
bu maddi koşullar, sözkonusu olasılığın yolunu açar ama köklü toplumsal dönüşümün
başarılmasına karşı engelleri de barındırır; bu çelişkili dinamik hakkında bilimsel anlayış ve
yaklaşım – ve bu bilimsel metod ve yaklaşım temelinde örgütlenmiş grubun önderliği gereklidir ki dünya çapında komünizme ilerleyerek bu dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için
gereken karmaşık ve meşakkatli mücadele yürütülebilsin.

II. Komünist Devrimin İlk Aşaması
Paris Komünü insanın özgürlüğünü daha da yükseklere çıkarma konusunda ilk büyük
girişimdi ve geleceğin bir müjdecisiydi, fakat Paris Komünü gerekli önderlikten yoksundu ve
ona, eski düzenin güçlerinin saldırılarına karşı durabilmek, ekonomik, sosyal, politik,
kültürel ve ideolojik alanlarda toplumu köklü olarak dönüştürebilmek için gerekli olan
bilimsel anlayış tarafından rehberlik edilmemekteydi. Paris Komünü’ne bilimsel bir bakış
açısı ve yöntemle değil de romantik yaklaşan bazıları, bilimsel, Marksist bir bakış açısı
temelinde birleşmiş örgütlü bir önderliğin yokluğunun, Komün’ün erdemlerinden biri
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olduğ u nu söylemeyi severler. Fakat gerçekte bu Paris Komünü’nün en büyük
zayıflıklarından biriydi ve çok kısa bir süre sonra yenilmesine neden olan temel faktörlerden
biriydi. Böyle bir önderliğ i n olmayış ı – ve kurumsal bir önderliğ i temelden ortadan
kaldıracak ölçütlerin uygulanmaya çalışılması – Komün’ün, kendisini ortadan kaldırmaya ve
– sömürücülerin bakış açısıyla bakıldığında çok korkunç olan – komünist devrim hayaletinin
bir daha asla ortaya çıkmamasını garanti altına almaya kararlı olan örgütlü güçleri yeterince
bastıramamasının temel nedenlerinden biridir. Özellikle Marx’ın vurguladığ ı gibi,
komünarlar karş ı -devrimin kalesi olan komş u Versailles’ın üzerine derhal yürümeyi
baş a ramadılar; ve bu yüzden karş ı -devrim gücünü toparlayabildi, Paris’in üzerine
yürüyebildi ve bu süreçte Komün’ün en kararlı binlerce savaşçısını katlederek Komün’e
büyük darbeler indirebildi.
Fakat bir dereceye kadar Komün’ün zaaflarından ve sınırlılıklarından dolayı ortaya çıkan
doğrudan sonuçlarının ötesinde, gerçek şudur: eğer Komün karşı-devrimin saldırılarını alt
etseydi ve hayatta kalsaydı, o zaman sadece kısa ve parlak bir dönem iktidarı elinde tuttuğu
başkent Paris’i değil tüm toplumu yeniden örgütleme ve dönüştürme daha büyük sorunu ile
karşı karşıya kalacaktı. Hala büyük oranda küçük çiftçilerden (köylülerden) oluşan bir
ülkede temelden yeni ve farklı bir ekonomi, sosyalist bir ekonomi yaratmak, geniş ve köklü
eş i tsizlik ve baskıyı, özellikle de binyıllardır kadınları köleleş t iren zincirleri ortadan
kaldırmak zorunda kalacaktı. Ve burada yine Komün’ün zayıflıkları ve sınırlılıkları
durmaktadır: kadınlar Komün’ün yaratılmasında ve savunulmasında hayati bir rol oynadılar,
fakat buna rağmen Komün içerisinde kadınlar ikincil bir konumda tutuldular.
Paris Komünü’nün yenilgiye uğratılmasından sonraki 50 yıldan daha kısa bir süre içerisinde,
emperyalistler arasındaki birinci dünya savaş ı sırasında Rus imparatorluğ u olarak
adlandırılan yerde çok daha kapsamlı ve derinlikli bir devrimci dönüşüm başarıya ulaştı. Bu
devrim bu imparatorluğun kalıtsal yöneticisi olan Çarı (Rus Çarı’nı) alaşağı etti ve daha
sonrasında, Çarlık yıkılır yıkılmaz “iktidarı ele geçirmeye” ve toplumun kontrolünü eline
almaya kalkışan kapitalist sınıfı yerle bir etti. Lenin’in önderlik ettiği bu devrim yoluyla
dünyanın ilk sosyalist devleti Sovyetler Birliği ortaya çıktı; ve her ne kadar Lenin 1924
yılında öldüyse de, 20 milyondan fazla Sovyet vatandaşının ölümüne neden olan ve ülkeye
büyük bir yıkım getiren ikinci dünya savaşı sürecindeki Nazi Almanyası’nın Sovyetler
Birliği’ni işgali de dâhil olmak üzere, ülke içinde ve ülke dışında karşı-devrimci güçlerden
gelen ardı arkası kesilmeyen tehditler ve üst üste saldırılarla yüzyüze gelmesine rağmen,
sonraki birkaç onyıllık süre için bu sosyalist dönüşüm Sovyetler Birliği’nde sürdürüldü.
Lenin, Rus devrimine ve onun ilk büyük adımı olarak siyasi önderliği ele geçirme,
sağlamlaştırma, ve sosyalist dönüşüm yolunda ilerlemeye önderlik etme sürecinde, Marx’ın
gerçekleş t irmiş olduğ u çığ ı r açıcı bilimsel geliş m eler temelinde ilerledi, ve bu, canlı
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Marksist bilimi geliştirmeyi sürdürdü. Lenin, Paris Komünü’nden ve yine insanlığın tarihsel
deneyiminden ve doğal dünyadan önemli dersler çıkardı. Bu derslerin en önemlilerinden biri
olarak, Lenin, kapitalist sistemi yıkmak için halk kitlelerinin gittikçe bilinçli bir mücadele
yürütmelerini sağlamak ve daha sonra tüm dünya çapında nihai komünizm hedefine doğru
toplumun radikal dönüşümünü gerçekleştirmek için öncü bir Komünist partisinin esas
olduğu anlayışını sistemleştirdi.
Lenin ayrıca Paris Komünü’nün acı derslerinin özeti temelinde Marx tarafından ortaya
konulan, Komünist devrimi sürdürme sürecinde, kapitalist sisteme hizmet edegelmiş mevcut
eski devlet mekanizmasını ele geçirip yeni toplum inşasında kullanmanın mümkün olmadığı;
bu devleti alaşağı etmenin ve kökünden sökmenin, yerine yeni bir devlet inşa etmenin
zorunlu olduğ u anlayış ı nı geliş t irdi ve uyguladı: gerçekte kapitalist sınıf (burjuvazi)
diktatörlüğ ü olan ş e yin yerine, toplumun devrimci dönüş ü münü ileri taş ı mada halk
kitlelerini giderek sürece katacak, temelden farklı türden bir devlet olarak, yükselen,
devrimci olan sınıfın politik yönetimini, proletarya diktatörlüğünü kurmak gerekir. Lenin bu
devrimci diktatörlüğün iki temel nedenden dolayı zorunlu olduğunu söylemektedir.
1) Sömürücülerin – ülke içindeki eski ve yeni sömürücülerin ve dünyanın diğer yerlerindeki
sömürücülerin – temelden farklı bir toplum (ve dünya) ortaya çıkarmaya ve “4 Bütün”ü
toptan ortadan kaldırmayı başarma doğrultusunda ilerlemeyi amaçlayan halk kitlelerinin
verdikleri bu mücadeleyi bastırmalarını engellemek.
2) Komünizme doğru geçişin çeşitli aşamaları boyunca halkın farklı kesimleri arasında
değ i ş e n derecelerde varlığ ı nı koruyacak olan eş i tsizliklere rağ m en, proletarya
diktatörlüğünün bu türden sosyal eşitsizlikleri kökten kazıma ve nihayetinde daha ileriye
giderek tüm dünya çapında baskıcı sosyal bölünmelerin artık ortaya çıkmayacağ ı , ve
yasaların ve hakların uygulanmasının kurumlaşmış bir aracı olarak devletin artık gerekli
olmayacağ ı ve bizzat devletin yerini halkın kendiliğ i nden idaresinin alacağ ı , sınıf
farklılıklarının ve antagonizmaların olmadığı noktaya ulaşma hedefine yürünürken dahi her
noktada halkın haklarını garanti altına almak.
Parti tüzüğümüzün önsözünden yine alıntı yapacak olursak:
Daha önceki tüm devletler sömürü ilişkilerinin genişletilmesine ve savunulmasına hizmet
ettiler; bu devletler sömürücü sınıfların egemenligini icra ettiler ve bu ilişkilerdeki herhangi
temelden değişimlere karşı kendilerini sağlamlaştırdılar. Proletarya diktatörlüğü bunun tersi
olarak, sömürünün, baskının ve halk arasında sürekli yıkıcı çatışmaların yeniden ortaya
çıkmasına götürecek antagonist sosyal ilişkiler ile birlikte bizzat devletin kendisinin nihai
olarak ortadan kaldırılmasını hedefler. Ve bu amaca doğ r u ilerlemeyi sürdürmek için
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proletarya diktatörlüğü toplumun farklı kesimlerinden halk kitlelerini, giderek toplumu
işletme ve dünya çapında Komünizm nihai hedefine doğru ilerlemeyi sürdürme sürecine
anlamlı bir şekilde katmalıdır.
Yeni Sovyet devletinin başında kaldığı birkaç kısa yıl içerisinde Lenin, sosyalist ekonominin
ve bir bütün olarak toplumun dönüştürülmesine yoğunlaşmada ve dünyadaki devrimci
mücadeleye teorik rehberlik etme ve aktif olarak desteklemede Sovyet devletine önderlik
etti. Fakat Lenin’in 1924 yılında ölümü ile birlikte bu süreci ileri taşımaya önderlik etme
meselesi, güçlü emperyalist ülkelerin ve diğer gerici devletlerin hâkimiyeti altındaki bir
dünyada Sovyet Komünist Partisi içerisindeki diğerlerine, özellikle de Sovyet Komünist
Partisi’nin önderi olarak ortaya çıkan Joseph Stalin’e düştü. Bu eşi görülmemiş tarihi bir
deneyimdi: birkaç on yıl içinde hem ekonomi hem de toplumsal iliş k iler – kadınlar ve
erkekler arasındaki ve yine farklı uluslar arasındaki ilişkiler de dâhil olmak üzere — politik
kurumlar ve toplumsal kültür ve halk kitlelerinin dünya görüşü büyük değişimlere uğradı.
Sağlık, yerleşim, eğitim ve okuryazarlık da dâhil olmak üzere tüm alanlarda halkın yaşam
standardı büyük oranda ilerledi. Fakat bundan da öte, sömürünün yükü ve eski geleneğin
ağırlığı halk kitlelerinin üzerinden kaldırılmaya başlandı. Yaşamın ve toplumun bütün
alanlarında büyük başarılar kaydedildi ve yine, bazıları onlarca yıldır dünyanın tek sosyalist
ülkesi olarak Sovyetler Birliği’nin kendisini içerisinde bulduğu bazı koşullardan kaynaklanan
(2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar) ve yine bazıları bu sürece önderlik edenlerin ve özellikle
de Stalin’in bakış açısındaki, yaklaşımındaki ve yöntemindeki problemlerden kaynaklanan
oldukça gerçek sınırlılıklar, zaaflar ve hatalar da vardı. Sosyalizme ve komünizme karşı dile
getirilen sonsuz çarpıtma ve iftiraların tersine, gerekli tarihsel perspektif ve bilimsel,
materyalist, diyalektik bir yaklaşım ve yöntemin uygulanmasi ile, Sovyetler Birliği’ndeki ( ve
hatta sosyalizm kurulduktan sonra Çin açısından daha da geçerli olmak üzere) tarihsel
sosyalizm deneyiminin, inkar edilemez olumsuz yönlerine rağmen (ki bunlardan derinden
öğrenilmesi lazım) kesinlikle pozitif olduğu sonucu çıkarılabilir ve çıkarılmalıdıriv.
Bir kaç on yıllar boyunca Çin’deki devrimci mücadeleye önderlik eden, bu devrimin ilk
aşamasını 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile tamamlayan Mao Zedong’du.
Bunun büyük önemini anlamak için, Çin gibi bir ülkede, sosyalizme doğru ilerleyecek ve
nihai hedef komünizmi amaçlayan dünya çapındaki mücadelenin parçası olacak bir
devrimin, yani Mao’nun önderliği altında yapılan biçimde bir devrimin gerçekleşemeyeceğini
savunan, komünist hareket içinde de dâhil, kabul görmüş anlayışı hatırda tutmak gerekir.
Çin’in sadece geri, oldukça geniş çapta bir köylü ülkesi olması bir yana (bu 1917 devrim
döneminde Rusya için de doğruydu) ayrıca kapitalist bir ülke de değildi; Çin, diğerlerinin,
kapitalist-emperyalist ülkelerin hâkimiyeti altındaydı ve Çin’deki ekonomi ve toplum bir
bütün olarak, yabancı emperyalist hâkimiyetin ve bu emperyalistlere hizmet eden kapitalist
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birikimin zorunluluklarına tabiydi. Bununla beraber, Çin’de Mao’nun önderlik ettiği devrim
derhal sosyalizmi hedeflemedi, bunun yerine emperyalizme ve feodalizme (ve bunlarla
bağlantılı olan bürokrat sermayeye) karşı geniş bir birleşik cephe inşa etti; ve bu devrim,
küçük şehirler, oradaki küçük işçi sınıfı merkez alınarak değil, uzun süreli bir savaş, geniş
kırsal kesimdeki köylülük temelinde, şehirleri kırlardan kuşatma ve daha sonra gerici
güçleri şehirlerdeki kalelerinde yenme ve tüm ülke çapında iktidarı ele geçirme, devrimin bu
ilk aşamasını tamamlama ve sosyalizmin kapısını aralama biçiminde sürdürüldü.
Bu zafer her ne kadar önemli ve tarihi olsa da, bizzat Mao’nun vurguladığı gibi, uzun bir
yürüyüşte hala sadece ilk adımdı. Sosyalist güzergâhta ilerleme mücadelesine hemen
girişme mecburiyeti vardı, aksi takdirde devrimin ilk kazanımları bile kaybedilebilir, ülke bir
kez daha sömürücü sınıfların ve yabancı emperyalist güçlerin egemenligi altına girebilirdi.
Fakat mesele sadece bu da değildi. Sosyalist bir ekonomi inşa etme ve toplumun diğer
alanlarında buna tekabül eden değişiklikleri sürdürme süreci yürütülürken ve Mao bu ilk
deneyimi değerlendirirken, giderek sosyalist dönüşüme yönelik Sovyetler Birliği’nde
denenmiş “model”den daha farklı yaklaşım geliştirmek gerektiğinin farkına varmaya başladı.
Mao’nun buna yaklaşımı, temel düzeydeki halka ve yerel alanlara daha fazla insiyatif verdi
ve herşeyden önemlisi teknolojiyi çok fazla vurgulamak yerine — her ne kadar daha ileri
teknolojinin gelişiminin oldukça önemli olduğu Mao tarafından kabul edilse de — ilk ve en
önemli olarak halk kitlelerinin bilinçli insiyatifini vurguladı. Bu, sosyalist güzergâhta sürekli
ilerleme için temeli güçlendirecek, üretim ilişkilerinin, politik ve ideolojik üstyapının
devrimci dönüşümü ile karşılıklı birbirlerini beslemesini sağlayacak bir biçimde ekonomik
inş a yı sürdürmeye yönelik temel yönelimi sağ l ayan “devrimi kavra üretimi ilerlet”
sloganında yoğunlaştı.
Tüm bunlar komünist devrim hedefine Mao’nun en önemli ve en belirleyici katkısına
ilişkindir ve onun bir parçasıdır: proletarya diktatörlüğü altında komünizm nihai hedefine
doğru devrimi sürdürme teorisi ve bu teoriyi 1960’ların ortalarında başlayan ve 10 yıla yakın
süren Çin’deki Kültür Devrimi sürecinde halk kitlelerinin güçlü bir devrimci hareketine
dönüştürmede Mao’nun önderliği. Komünist hareketin “kabul görmüş anlayışını” bir kez
daha kıran Mao, tüm sosyalist dönem boyunca sosyalist devrimin yenilgiye uğ r ama
tehlikesini doğuran maddi koşulların ortadan kalkmayacağı biçiminde çığır açıcı bir tahlil
yaptı. Bizzat sosyalist ülkelerin ekonomik altyapısındaki, üstyapısındaki, ve yine alt ve üst
yapısı arasındaki ilişkideki çelişkiler, ve emperyalist ve gerici devletlerden kaynaklı etki,
baskı, ve doğrudan saldırılar, sosyalist bir ülkede sınıf farklılıklarının ve sınıf mücadelesinin
yükselmesine neden olacaktır: bu çelişkiler toplumu sürekli olarak ya sosyalist yola ya da
kapitalist yola götürme ihtimalini ortaya çıkarmaktadır, ve daha özgül olarak, bir burjuva
sınıf özlemini sosyalist toplumun bizzat içinde – ki en yoğun ifadesini komünist partisinin
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içindekilerde ve özellikle revizyonist çizgileri ve politikaları benimseyen en üst
düzeydekilerde – tekrar tekrar yeniden üretmektedir. Ve bu, komünizm adına gerçekte
emperyalizme ayak uydurmaya ve kapitalizmi geri getirmeye götürür. Mao bu revizyonistleri
“kapitalist yola koyulan iktidardakiler” olarak tanımladı, komünizm ile revizyonizm
arasındaki mücadelenin, sosyalist toplumda sosyalist yol ile kapitalist yol arasındaki
çelişkinin ve mücadelenin üstyapıdaki yoğunlaşmış ifadesi olduğuna işaret etti. Mao, bu
maddi koşullar ve bunun ideolojik yansımaları olduğu sürece devrimin tersine dönmesine ve
kapitalizmin restorasyonuna karşı bir garanti olamayacağını, bunu engellemenin araçlarının
basit ve kolay olmadığını, bu tehlikeyi ortaya çıkaran toplumsal eşitsizlikleri ve kapitalizmin
diğer kalıntılarını kısıtlamak ve nihayetinde, tüm dünya çapında devrimin ilerlemesi ile
birlikte, kökünden sökmek ve ortadan kaldırmak için devrimi sürdürmekten başka bir çözüm
olmadığını gördü ve vurguladı.
Bir kez daha, sosyalist toplumda kapitalist restorasyon tehlikesinin olup olmadığı ve neden
olduğu noktasındaki çok büyük kafa karışıklığını ortadan kaldıran, yönelimleri ve hareketleri
kapitalizmin restorasyonuna götüren revizyonist güçlere karşı halk kitlelerinin sosyalist
güzergahta ilerlemeleri için onları seferber etmede önemli rehberlik sunan Mao’nun bu
teorik analizinin önemini ne kadar vurgulasak azdır. Çin’deki Kültür Devrimi, onlarca ve
yüzlerce milyon insanın, toplumun yönünün ve dünya devriminin belirlenmesiyle ilgili
meseleler hakkında tartıştığı ve mücadele ettiği, böylesi kitlesel devrim hareketinin yaşayan
somut örneğiydi. Bu kitlesel patlama kapitalist yolcuların, Çin Komünist Partisi içindeki
Deng Siao Ping gibi yüksek görevlilerde dahil, on yıl boyunca gelişmelerini engelledi ve
savunma durumunda bıraktı. Ama Mao’nun 1976’da ölümünden kısa süre sonra, bu güçler –
sonuçta Deng Siao Ping tarafından, bir süre arka planda, önderlik edilen – bir darbe
gerçekleştirmeyi başardılar – ordu ve diğer devlet organlarını devrimcileri bastırmak için
kullanarak, binlercesini öldürdüler ve daha da fazlasını hapsettiler – ve Çin’de kapitalizmin
restorasyonu sürecini başlattılar. Bu, ne yazık ki, Mao’nun keskin şekilde vurguladığı ve
temelini derinden tahlil ettiği tehlikenin canlı bir göstergesiydiv.

III. Bir Aş a manın Nihayeti -Ve Bu Tarihsel Deneyimden Hangi
Sonuçların Çıkarılması ve Hangi Sonuçların da Çıkarılmaması
Gerektiği
Sovyetler Birliği’nde revizyonistlerin iktidara gelmesinden 20 yıl sonra Çin’de revizyonist
darbe ve kapitalizmin restorasyonuylavi beraber, ilk komünist devrim dalgası sona erdi. Parti
tüzüğümüzün yalın ve temel anlatımıyla: “devrimci proletaryanın herhangi bir ülkede
iktidarı ele geçirmesinden bu yana 10 yılllar geçti – etiketleri ne olursa olsun bugün
dünyada hiçbir sosyalist ülke yoktur.”
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Dahası sosyalizm ve komünizm hedefi doğrultusunda bu gerileme – ve gerçekten sosyalist
bir ülke olmasının sona ermesinden çok daha sonra Sovyetler Birliği’nin ortadan kalkması –
komünist devrimden ve bu devrimin somutlaştırdığı toplumun radikal dönüşümünden
derinden nefret eden ve bu devrimin yenilmesine ve yıkılmasına ne araçla olursa olsun
katkıda bulunmaya sürekli olarak çalışmış gerici güçler, kan kokusu almış köpek balıklarının
hırsına kapıldılar. Gerici güçler, komünizm ve komünizmin temsil ettiğ i toplumun
özgürleştirici dönüşümü üzerine toplayabildikleri çöpü yığabilmek için – bu devrimin bir
daha ortaya çıkmaması için gösterdikleri çaba içerisinde fütürsuz bir ideolojik saldırıyla
devrime her türden iftira ve tahrifat yönelterek, kapitalizmin geri dönülmez zaferini ilan
ederek, temelden farklı ve daha iyi bir dünya – ve özellikle de bu dünyayı hedefleyen
komünist devrim – özlemini bir kâbus olarak gösterme ve mevcut sistemin gerçek ve sonu
gelmez gibi görünen bu kabusun insan kabiliyetinin en yüksek biçimlenmesi olarak sunan
çabalarını yoğunlaştırdılar.
Hristiyan köktenci yaradılışçıların, toplumun bütününde ve bilim akademilerinde iktidarı ele
geçirdiklerini ve evrim teorisini yasakladıklarını hayal edin. Onların, evrimi öğretmekte ve
bu bilgiyi halka taşımakta ısrar eden ileri gelen bilimcileri ve eğitimcileri hapsedecek ve
infaz edecek kadar ileri gittiklerini, kutsal kitaptaki yaratılış hikayesinin iyi bilinen
“doğru”suna, ve “doğal yasa”nın dinsel yönleriyle “ilahi düzen”e karşıt duran sağlam
bilimsel temellere dayanan evrim gerçeğini yanlış ve tehlikeli bir teori olarak ilan ederek
aş a ğ ı ladıklarını ve küçümsediklerini düş ü nün. Ve mukayeseyi sürdürerek, bu durum
içerisinde birçok entellektüel “otorite”nin ve diğerlerinin onların dümen suyuna kapılarak
kazanan tarafa geçtiklerini hayal edin: “evrim teorisinin bilimsel belgelere dayanan bir teori
olduğuna inanmak ve halka anlatmak sadece saflık değil ayrıca suçtu,”diye beyanatlar
verdiklerini düşünün. “Şimdi biz artık evrimin bir dünya görüşünü somutlaştırdığını ve
insanlık için felaket getiren faaliyetlere götürdüğ ü nün hiç kimse tarafından
sorgulanmayacak kadar (o zaman biz neden sorgulayalım ki) ‘kabul edilen yaygın bir görüş’
olduğunu görebiliyoruz. Bu anlayışın propagandasını yapanların ukala öz-güvenlerine
kapıldık. Var olan ve var olmuş herşeyin ‘aklın tasarımı’nın yönlendirici eli olmaksızın ortaya
çıkmış olamıyacağını artık görebiliyoruz.” Ve sonuçta bu koşullarda, bir zamanlar işin
doğrusunu bilenlerin çoğunun bile yönelimsiz ve demoralize hale geldiklerini, ne utangaçca
ne de bağ ı ra bağ ı ra ihbarcılar ve teslimiyetçiler korosuna katılmasalar da, sessizliğ e
gömüldüklerini hayal edin.
Sosyalizmin geçici yenilgisi ve komünist devrimin ilk aşamasının sona ermesi, böyle bir
duruma benzer birçok özelliklere ve sonuçlara sahip olmuştur. Örneğin daha dar bakış
açılarına ve daha kısıtlı özlemlere götürmüştür: bir zamanlar işin doğrusunu bilen ve daha
büyük bir çaba içerisinde olanlar arasında bile, kısa dönemde, emperyalizmin ve diğer
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sömürücülerin hâkimiyeti altındaki dünyaya – gerçekte ve en azından öngörülebilir gelecek
için – başka bir alternatif olamayacağı fikrinin kabul edilmesine yol açmıştır. Olsa olsa en
umut edilebilecek ve uğruna çaba gösterilebilecek şeyin, bu sistemin yapısı içerisinde ikincil
bazı düzeltmeler olduğunu kabule götürdü. Başka bir şeyin – ve özellikle radikal olarak farklı
bir sistemi, komünist dünyayı hedefleyen bu sistemin sınırları dışındaki devrimci bir kopuşu
ortaya çıkarmaya yönelik bir girişimin – gerçekçi olmadığına ve kaçınılmaz olarak felaket
getireceği şeklindeki yanlış düşüncelere yol açtı.
Aynı zamanda sosyalizmden geriye dönüş ü n ve komünizm yolunda buna eş l ik eden
aksaklıkların yarattığ ı “boş l uk”ta, ve emperyalizm tarafından yürütülen yağ m anın
sürdürülmesi, hatta yükseltilmesi ile birlikte – ki bunun dünya çapında milyarlarca insan
açısından anlamı büyük kargaşa ve baskıdır – yoğun biçimde ezilenler içinde de dahil olmak
üzere dünyanın birçok yerinde dinsel köktencilik ve onun örgütlü ifadeleri önemli oranda
büyümüş bulunuyor. Emperyalist katiller, kitle kıyımcıları ve fanatik dinci köktenciler –
birinciler daha güçlü olan ve daha fazla zarar verenlerdir ve böyle yaparken ikincilere daha
fazla güç katmaktadırlar – fakat her ikisi de karanlık bir maskeyi, köleleştirmenin ve empoze
edilen cehaletin gerçek zincirlerini temsil etmektedirler.
Fakat tüm bunlar, kapitalist-emperyalist sistemin hâkimiyeti altındaki bu dünyanın nasıl
olduğu ve bunun insanlığın büyük çoğunluğu için nasıl bir dehşet anlamına geldiği gerçeğini
– veya komünizmin insanlık için gerçekten neyi temsil ettiği ve komünist devrim yolunda
çığ ı r açıcı ilerlemeler yaratmanın ihtimallerinin mümkün olduğ u gerçeğ i ni – ortadan
kaldırmamıştır.
İ l k sosyalist ülkelerin ve bir bütün olarak komünist devrimin ilk aş a masının zengin
deneyimlerini bilimsel bir bakış açısı ve yöntemle incelediğimizde, meselenin – bize sürekli
tekrarlandığı gibi – kapitalizmi devirmeye teşebbüs etmekle komünist devrimin, insan
toplumunun yol gösterici, ilerletici ilkesi olması gereken güdüsünü, “en temel” güdüleri
olarak kendi bireysel amaçları peşinde koşmalarına neden olan degişmez bazı özelliklerini
boşu boşuna değiştirmeye çalışması, böylece “insan tabiatını” ihlal ederek toplumu felakete,
halkı zorbalığın pençesine itmesi olmadığını görebiliriz. Mesele şudur ki – bir taraftan,
komünist bakış açısını benimseyen insanların artan bilinçli insiyatifinin bir sonucu olarak,
hem şartlarda hem de insanlarda muazzam değişimler meydana getirmesinin yanı sıra – bu
devrim, bir boşlukta ve “üzerine yazı yazılmamış bir kara tahta” misali insanlarla değil,
koşulların ve insanların eski toplumdan çıktığı ve o toplumun (ve insanlar arasındaki baskıcı
ilişkileri somutlaştıran ve rasyonalize eden binlerce yıllık geleneklerin) “doğum izlerini”
taşıdığı bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu devrimler yoluyla ortaya çıkan yeni sosyalist
toplumlar, hala – ekonomik, politik ve askeri olarak – dehşetli bir güce sahip emperyalizmin
hâkimiyetinde olan bir dünyada varolmuşlardır.
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Marx ve Lenin’in temel biçimiyle ortaya koydukları -ve Mao’nun daha bütünlüklü olarak
keşfettiği ve açıkladığı- gibi, sosyalizm kendi başına son bir amaç değildir: bu toplum halen
komünizm değildir, bu veya şu ülkede tek başına değil de, tüm gerici yöneten sınıfların
yıkılması ve her yerde tüm sömürücü ve baskıcı ilişkilerin ortadan kaldırılması ile birlikte
ancak dünya çapında gerçekleştirilebilecek olan komünizme doğru bir geçiş sürecidir. Ve
tüm bu sosyalist geciş süreci boyunca, gerici devletler var olmaya devam edecekleri ve yine
meydana getirilen sosyalist devletleri zaman zaman kuşatacakları ve tehdit edecekleri
gerçeğinden dolayı, ve – üretim ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerde, ve politik, ideolojik ve
kültürel üstyapıda – eski toplumun izlerinden dolayı, (ki – sosyalist güzergahta ilerleme bu
izleri kısıtlamaya ve komünizm nihai hedefi doğ r ultusunda bunların önemli yanlarını
dönüştürmeye yol açmasına rağmen – bunlar bizzat sosyalist toplumun içerisinde hala
mevcutturlar), tüm bunlardan dolayı, halen ölmemiş ve güçlü olan geçmişin elinin toplumu
ele geçirebileceği ve geriye götürebileceği ihtimali yerinde durmaktadır. Kısacası, bu
nedenlerden dolayı, bütün bir sosyalist geçiş süreci içinde kapitalizmin restorasyonu
tehlikesi devam eder, bu tehlikeyle, ancak bizzat sosyalist ülkenin içerisinde devrimi
sürdürmek yoluyla, bunu dünya çapındaki devrimin bir parçası olarak ve aktif bir şekilde
destekleyip ilerleterek mücadele edilebilir, bu tehlike ancak bu şekilde bertaraf edilebilir.
Sovyetler Birliğ i ve Çin’de sosyalizmden geri dönüş ve buralarda kapitalizmin
restorasyonunun gerçek anlamı, “devrimin kendi çocuklarını yemesi”… “komünist
devrimcilerin” iktidara gelir gelmez “totaliter zorbalara dönüşmesi”… “hayat boyu iktidarda
kalmaya kararlı, (burjuva) demokrasisini boğup bunaltan bürokratik önderler” gibi birşey
değildir. Bunun “Toplumun hiyerarşik örgütlenmesinin propagandasının kaçınılmaz sonucu”
ya da bunlar gibi bu günlerde komünizme saldırmak için öne sürülen, temelden hatalı ve
bilimsel olmayan kavramlardan herhangi biriyle hiçbir alakası yoktur. Sovyetler Birliği’nde
ve Çin’de devrimin yenilgisine neden olanlar, gerçekten de devrimci partide ve devlette
yüksek mevkilere sahip olanlardı. Fakat bunlar, iktidar için iktidar delisi, sınıfsız bir
bürokratlar grubu değildi. Onlar Mao’nun ifade ettiği gibi, iktidarda olup kapitalist yolu
tutanlardı. Onlar komünizmin değ i l kapitalizmin, özellikle de bütünüyle kökünden
sökülmemiş ve bastırılmamış – tek bir sosyalist ülkenin kendi sınırları içerisinde ve kısa
zamanda bastırılamayacak olan kapitalizmin kalıntılarının temsilcileriydi.
Bu revizyonistlerin parti ve devlet mekanizmasında yüksek kıdemli memurlar olmaları
gerçeği, bu noktaya kadar şekillenmiş biçimiyle komünizmde veya komünist devrimde ve
sosyalist toplumda bir takım temel kusurlar olduğunu göstermez. Bu, radikal olarak farklı
bir dünya meydana getirmek için, tamamen farklı araçlar ve modeller bulmak gerektiğine de
işaret etmez. Sosyalizmden bu geri dönüşlerin nedenleri daha derinde yatmaktadır. Ve
bunlar topluma, ve özellikle de komünizme doğru bir geçiş aşaması olan sosyalizme yönelik
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bilimsel komünist yaklaşımla uyumludur: Bunlar önemli yönleriyle, yıkılan fakat özellikleri
ve etkileri halen tamamiyle dönüş t ürülmemiş olan eski toplumdan gelen çeliş k ilerin
içerisinde barınmaktadırlar. Bu çelişkiler – toplumdaki sınıfsal bölünmeye bağlı olan ve
sömürücü sınıfların egemen olduğu tüm toplumlarda bizzat kendisi yekpare ve büyük bir
bölünmeyi oluşturan kafa ve kol emeği arasındaki çelişki de dâhil olmak üzere – hem sadece
kapitalist sistemi yıkmada değil, daha sonra sosyalist toplumda devrimi sürdürmede devrime
önderlik edecek örgütlü bir komünist öncü ihtiyacını ortaya çıkarır, hem de aynı zamanda
öncü içerisinde önderlik konumlarını elinde tutanlar tarafından devrime ihanet edilmesinin
ve geriye dönüşün tehlikesini ortaya çıkarır. İnsan toplumunun bugün vardığı tarihsel
geliş m e ve bunun bugün yolunu açtığ ı değ i ş i klik olanakları (doğ a l yaş a mda evrim
benzetmesini ve burada sınırlılık ile değişim arasındaki ilişkiyi hatırlayın) gözönünde
bulundurulacak olursa, mesele – sömürü ve baskıyı ortadan kaldırmak için dünyayı
kökünden değiştirmeye gerçekten niyetimiz varsa, gerçek yaşamdaki alternatifler – önderlik
veya öndersizlik, demokrasi veya demokrasisizlik, diktatörlük veya diktatörlüğün olmaması
değildir; mesele, ya sosyalist yol ya da kapitalist yol, işi ya bu ya da öteki yöne götürecek
önderlik, ya bu ya da baş k a tip bir düzene, ya sömürü ve baskının pekiş m esine ve
yayılmasına, ya da bunların ortadan kaldırılmasına, bununla beraber, nihayetinde, tüm
dünyada komünist devrimin zaferiyle birlikte bunu mümkün kılan şartların yaratılmasıyla,
öncü bir partiye ve devlete olan ihtiyacın da ortadan kaldırılmasına hizmet eden demokrasi
ve diktatörlük meselesidirvii.
Özetlemek gerekirse: komünist devrimin ilk aşaması uzun bir yol katetti ve karşılaştığı son
derece somut engelleri aşmak için mücadelede ve tüm sömürü ve baskı ilişkilerinin sonunda
ortadan kaldırılacağı, halkın bütün yönleriyle yeni bir özgürlük biçimine sahip olacağı ve
insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir bilinçle ve gönüllü insiyatifle, toplumu bütün dünya
çapında örgütlemeyi ve dönüş t ürmeyi sürdürmeyi üzerine alacağ ı bir dünyaya doğ r u
ilerlemek için mücadelede, inanılmaz derecede ilham verici şeyler başardı. Fakat pek de
şaşırmamak gerekir ki, hem bu devrimlere ve ileri götürmeye çalıştıkları bu yeni toplumlara
önderlik edenler tarafından işlenen pratik anlamda, hem de bu önderlerin yöntemlerinde ve
anlayışlarında, bazıları oldukça ciddi olan önemli yanlışlar ve zaaflar vardı. Bu hatalar ve
zaaflar komünist devrimde başlangıç denemelerinin yenilgisinin nedenleri değillerdi, fakat
bunlar, ikincil de olsalar, bu yenilgilere katkıda bulundular ve bunun da ötesinde ilk
aşamanın bütün bu deneyiminden – hem gerçekten ilham verici başarıları, hem de genel
olarak ikincil de olsalar gerçek ve zaman zaman oldukça ciddi olan hata ve zaafları ile
birlikte – karşılaşılacak olan yeni koşullarda komünist devrimi ilerletmek ve bu sefer daha
iyisini yapmak için derinden ve her yönüyle öğrenilmelidir.

IV. Boy Ölçüşeceğimiz Yeni Meseleler ve Yeni Sentez
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Çin’de revizyonistler iktidarı ele geçirdiklerinde ve kapitalizmi restore ettiklerinde, belli bir
dönem için sadece genel anlamda komünist olarak görünmeye devam etmekle kalmadılar,
fakat daha önemlisi, Mao’nun devrimci çizgisinin ve mirasının sürdürücüleri olduklarını
iddia ettiler. Bu durumda dünyadaki komünistlerin gerçekten yapmaları gereken şey,
eleştirisel bir ruh ve yaklaşımı muhafaza ederek, vukuu bulanın gerçekten ne olduğunu ve
neden vukuu bulduğunu objektif ve bilimsel bir şekilde tahlil etmek ve o somut ve karmaşık
koş u lların yapısı içinde, komünizm ile kapitalizm arasındaki farkı ve Marksizm’i de
revizyonizmden açık bir biçimde ayırt edebilmekti. Bunu o dönemde gerçekleştirmek pek
kolay değildi, ve nitekim Mao’nun önderliğindeki Çin’i devrimci ve başarılı bir model olarak
gören dünyadaki komünistlerin çoğu bunu başaramadılar. Çin’in revizyonist yöneticilerinin
kuyruğ u na gözleri kapalı bir ş e kilde takıldılar ve yollarını ve yönlerini batağ a doğ r u
çevirdiler, yahut da şu veya bu şekilde komünist devrim bakış açısını ve hedefini terk ettiler.
Büyük bir ihtiyaca cevap vererek, sırf komünizm adına ve devrimci Çin’in ve Mao’nun haklı
olarak dünyanın her yerindeki devrimciler ve komünistler içerisinde sahip olduğu büyük
prestij gasp edilerek gerçekleştirildi diye Çin’de olup bitenleri kabul edilir görmeyi –
partimiz içerisinde büyük bir bölünme pahasına – reddederek, Bob Avakian, Çin’de ne
olduğunun ve nasıl olduğunun bilimsel bir tahlilini yapma görevini üzerine aldı, revizyonist
darbenin ve kapitalizmin restorasyonunun meydana gelmesine neden olan anlayışa karşı
mücadele etti. Bunun yanı sıra, Bob Avakian, Mao’nun komünist devrim bilimi ve stratejisini
daha ileri doğru geliştirdiği yönlerin sistematik bir sunumunu ortaya koyduviii. Tüm dünyada,
“Maoist”lerin saflarında büyük bir yönelimsizlik, moral bozukluğu ve karışıklığın baş
gösterdiği bir zamanda, Avakian’ın bu çalışması, Çin’in kaybından sonra geriye kalan
komünistlerin yeniden gruplaşması ve tüm dünyada devrimcilerle komünistler üzerinde bu
kaybın etkisinin bertaraf edilmesi için ideolojik ve politik temel oluşturulmasında hayati bir
rol oynadı.
Fakat bugün daha da büyük gereksinimler kendisini dayatmaktadır. Bob Avakian bir
taraftan partimize bütünüyle önderlik ederken, diğer taraftan son 30 yıldır uluslararası
komünist hareketin deneyiminin ve komünist devrime yönelik stratejik yaklaşımın bilimsel
bir tahlilini derinleştirmeyi sürdürdü. Bu Bob Avakian’ın çalışmalarının sonucu, yeni bir
sentezin, bu devrimi ileri taşımak için daha gelişmiş bir teorik çerçevenin ortaya çıkması
oldu.
Parti tüzüğümüzün işaret ettiği gibi, bugün dünyadaki durum – komünist devrimin ilk
dalgasının yenilgisi de dâhil olmak üzere – gerçekten “komünizme olan ihtiyacı bir daha
göstermektedir.” Ve:
Dünyada hiçbir sosyalist devlet olmamakla beraber, sosyalist devrimler deneyimi vardır ve
ilk sosyalist devrimler dalgası içerisinde geliştirilen üzerinde yükselinecek zengin devrimci,
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bilimsel teori bütünü vardır. Fakat bu durumun tehlike ve fırsatlarına cevap vermek için –
sosyalist devrimin bu ilk dalgasının genel deneyimine bilimsel olarak bakmak ve bundan
gerekli dersleri çıkartmak için, dünyada meydana gelmekte olan büyük değişikliklerin
stratejik muhtevasını yine bilimsel olarak ele alabilmek için – komünist devrim teorisi ve
pratiğinin ilerlemeler kaydetmeye ihtiyacı vardır.
Bob Avakian bu sorumluluğu üzerine almıştır ve bu büyük ihtiyaçlara ve fırsatlara cevap
veren komünist bir çalışma, yöntem ve yaklaşım bütünü geliştirmiştir.
Bob Avakian tarafından ortaya konulan bu çalışmanın, yaklaşımın ve yöntemin bütünsellikli
yapısıyla, ortaya konan yeni bu yeni sentez’de elde edilenle Marx’ın, komünist hareketin
baş l angıcında gerçekleş t irdiğ i arasında bir benzerlik vardır – komünist devrimin ilk
aşamasının sona ermesinden sonraki yeni koşullar içerisinde, devrimin yeniden ilerletilmesi
için teorik bir çerçevenin inşası bakımından. Fakat bugün ve bu yeni sentezle, mesele, gayet
kesin ve net şekilde belirtilmelidir ki, hem komünist hareket ve onun ortaya çıkardığı
sosyalist toplumların tarihsel deneyimi ve hem de bu ilk dalga sürecinde geliştirilen “zengin
devrimci bilimsel teori bütünü”nün bir tarafa atılması ve “tasarım tahtasına geri dönmek”
gereklidir gibi bir mesele söz konusu değildir. Bu bilimsel olmayan, ve gerçekte gerici olan
bir yaklaşımı temsil eder. Tam tersi, ihtiyaç duyulan şey – ve Avakian’ın da üstlendiği şey –
teorik ve pratik anlamda daha önce gerçekleşenin üzerine inşa etmek, bundan olumlu ve
olumsuz dersler çıkarmak ve bunu yeni ve daha yüksek aşamadaki bir senteze vardırmaktır.
Partimiz tarafından yapılan diğer sunumlar ve yayınlar, bu yeni sentezin daha kapsamlı ve
sistematik bir tartışmasını ortaya koymuşturix. Burada bu yeni sentezin bazı temel öğelerini
kısaca belirteceğiz.
Felsefe ve metod açısından, bu yeni sentez, Marksizm’i daha bütünlüklü olarak bilimsel
kökleri üzerine oturtmaktadır. Bu ayrıca Marx zamanından itibaren zengin tarihsel
deneyimlerden öğ r enmeyi, komünizmin esas olarak doğ r u olduğ u kanıtlanan temel
hedeflerini ve ilkelerini savunmayı, yanlış olduğ u , veya artık uygulanabilir olmadığ ı
kanıtlanan yönlerini eleştirmeyi ve atmayı, ve komünizmi daha da bütünlüklü ve sağlam bir
şekilde bilimsel bir temele oturtmayı içerir.
İnsan toplumunun komünizme doğru tarihsel gelişiminin ilk kavramlaştırılmasında, Marx’ın
formüle ettiği biçiminde bile, bir tür dar ve düz hatta seyreden bir bakış açısı eğilimi – her
ne kadar bu eğilim kesinlikle ikincil olsa bile – vardı. Örneğin “yadsımanın yadsınması”
(şeylerin, bir şeyin başka bir şeyi yadsıdığı bir tür süreç içerisinde ilerlediği, ve sırasıyla
daha ileri bir yadsımaya, ve daha önceki şeylerden unsurlar barındıran fakat artık daha

#bobavakian #yenikomunizm

Komünizm: Yeni Bir Aşamanın Başlangıcı

yukarı bir seviyede yeni bir senteze yol açtığı düşüncesi) kavramında, bu kendisini gösterdi.
Felsefesi Marx (ve Engels) üzerinde önemli bir etkisi olan bu kavram, Hegel’in felsefi
sisteminden devralındı, fakat Marx ve Engels bizzat felsefi idealizmin (tarihin aslında Aklın
kendini dışarı vurup ortaya dökmesinden oluştuğu görüşünün) damgasını vurduğu Hegel’in
diyalektik anlayışını yeniden düzenleyip materyalist bir temele oturttular. Bob Avakian’ın
tartıştığı gibi, “yadsımanın yadsıması”, “kaçınılmazlık” doğrultusuna meyledebilir – sanki bir
şey özgül bir şekilde başka bir şey tarafından hemen hemen önceden belirlenmiş bir senteze
götürecek şekilde yadsınmaya zorunludur. Ve insanlığın tarihsel sürecine basmakalıp bir
şekilde uygulandığında —şu kurguda olduğu gibi: ilkel sınıfsız (komünal) toplum sınıflı
toplum tarafından yadsındı ki bu bir daha ortaya çıkacak olan sınıfsız toplum tarafından
yadsınacak, fakat bu kez en yüksek temel üzerinden ve tüm dünyada komünizmin
gerçekleştirilmesi ile— insanlığın son derece karmaşık ve çeşitlilik gösteren tarihsel gelişimi
konusundaki indirgemeciliğe yönelik eğilim, bir “kapalı sistem” ve “kaçınılmazlık”a yönelik
eğilim, daha açık ve daha problemli hale gelmektedir.
Bir kez daha, bu ilk ortaya çıktığında Marksizm’de ikincil bir eksiklikti (Avakian’ın yine ileri
sürdüğü gibi: “Marksizm, bilimsel komünizm, doğaya ve tarihe yön veren bir tür istek ve
hedefin olduğuna yönelik herhangi bir teolojik kavramı kapsamaz, aksine bunu redederx).
Fakat bu tür eğilimler komünist hareketin gelişimi ile birlikte kendilerini daha bütünlüklü
olarak dayattılar ve bu Stalin’in düşüncesinde özellikle göze çarpar, ve buna olumsuz bir
etkide bulunur, ki Stalin – Mao önemli açılardan Stalin’in “cansız katılığını”, mekanik, hatta
biraz metafizik materyalizme yönelik eğilimlerini reddedip bunlardan önemli ölçüde kopmuş
olsa bile – Mao’nun felsefi görüşlerini etkilemiştir. Bob Avakian’in yeni sentezi, Mao’nun
Stalin’den kopuşlarının bir devamını, fakat ayrıca bazı açılardan Stalin’in önderliğindeki
komünist hareket içerisinde hâkim hale gelen düş ü nce biçimi olan ve bizzat Mao’nun
kendisinin, tali olarak da olsa etkilendiği yönlerin ötesinde bir kopuşu içermektedir.
Enternasyonalizm 1980’lerin başında Bob Avakian Dünyayı Fethetmekxi adlı çalışmasında
komünist hareketin tarihindeki yanlış eğilimlerin, özellikle de milliyetçiliğe yönelik – belli bir
ülkedeki mücadeleyi komünizmi hedefleyen tüm dünya devrim mücadelesinden ayırmaya ve
hatta onun üstüne çıkarmaya yönelik – eğilimin kapsamlı bir eleştirisini yaptı. Avakian, hem
Sovyetler Birliği’nde hem de Çin’de henüz bu ülkeler sosyalist iken, bu eğilimin kendisini
nasıl gösterdiğini ve bu eğilimin daha geniş bir şekilde komünist hareket üzerindeki etkisini
inceledi, ki buna, diğer ülkelerdeki devrimci mücadeleyi mevcut sosyalist ülkenin (ilk olarak
Sovyetler Birliğ i ve daha sonra Çin’in) yedeğ i haline getirmeye yönelik giriş i mler de
dahildir. Bunun yanı sıra, Avakian enternasyonalizm için maddi temelin daha ileri bir
tahlilini de yaptı – nihai ve genel anlamda, dünya arenası, tek bir ülkedeki devrim açısından
bile, özellikle de bir dünya sömürü sistemi olan bu kapitalist emperyalizm çağında neden en
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belirleyici olandır ve bu anlayış tek tek ülkelerdeki veya dünya ölçeğ i ndeki devrime
yaklaşımın bir parçası haline nasıl getirilmelidir? Enternasyonalizm başından beri her zaman
komünizmin temel bir ilkesi olduğu halde, Avakian, hem bu ilkenin, komünist hareketin
tarihinde hatalı olarak nasıl tehlikeye atıldığını değerlendirdi hem de enternasyonalizmden
bu tarz sapmaların üstesinden gelmek ve daha bütünlüklü bir enternasyonalist yoldan
komünist devrimi ilerletmek için verilecek mücadelenin teorik temelini güçlendirdi.
Proletarya diktatörlüğünün niteliği ve komünizme geçiş olarak sosyalist toplum üzerine. Bob
Avakian bir taraftan Mao’nun, komünizme doğru bir geçiş aşaması olarak sosyalist toplumun
– ve bu geçişe damgasını vuran ve bunun şu veya diğer yönden çözümünün, ilerlemenin
komünizme doğru mu olacağı yoksa şeylerin kapitalizme doğru geri mi gideceği açısından
belirleyici öneme sahip olan çelişkiler ve mücadelelerin – doğası üzerine büyük kavrayış
sezgisi yoğunlaşırken, ondan öğrenirken, sağlam bir şekilde savunurken ve propagandasını
yaparken, diğer taraftan muhalefetin daha büyük rolüne olan ihtiyaca, entellektüel mayayı
daha fazla büyütmeye, ve toplumda sanat alanlarındaki daha büyük yaratıcılığa yönelik
insiyatifte ve yaratıcılıkta daha büyük faaliyete dikkat çekmiş ve bunu tanımıştır. Avakian
toplum içindeki proletarya ve diğ e r sömürülen (veya daha önce sömürülmekte olan)
grupların “şeyleştirilmesine” yönelik eğilimi – bu gruplardaki belirli insanları “bireyler
olarak”, bir sınıf olarak proletaryanın ve en geniş anlamda proletaryanın temel çıkarlarına
tekabül eden devrimci mücadelenin daha büyük çıkarlarının temsilcileri olarak ele alan
eğilimi – eleştirdi. Buna her zaman dar, pragmatik, ve pozitivist bakış açıları ve yaklaşımlar
eşlik etmiştir – ki bunlar, anlamlı olanı ya da doğru olduğu tespit edilebileni (ya da ilan
edileni) halk kitelelerinin doğrudan tecrübelerine ve mücadelelerine, sosyalist devletin ve
ona önderlik eden partinin o anki amaçlarına kısıtlar. Bu ise, “sınıf gerçeği” kavramına olan
eğ i limleri kabullenir – ki bu, gerçeğ i n objektif olduğ u , farklı sınıf çıkarlarına göre
değişmeyeceği, ve gerçeği kovalama sürecine hangi sınıf görüşüyle bakıldığından bağımsız
olduğu şeklindeki bilimsel anlayışa karşıdır. Komünizmin bilimsel bakış açısı ve yöntemi –
dogma biçiminde değil de yaşayan bir bilim olarak doğru bir biçimde alınır ve uygulanırsa –
bir bütün anlamda gerçeğe ulaşmak için en uygun, sistematik ve kapsamlı araçları sağlar,
fakat bu, gerçeğin kendisinin bizzat sınıf karakterine sahip olduğunu, komünistlerin özgül
olgular konusunda gerçeğe ulaşmalarının kaçınılmaz olduğu, komünist bakış açısını ve
yöntemi uygulamayan hatta karşı olan insanların önemli gerçeklere ulaşma kapasitesine
sahip olmadıklarını söylemekle aynı şey değildir. Komünist hareket içerisinde değişen
derecede ve değişen biçimlerde mevcut olmuş olan bu tür “sınıf gerçeği” anlayışları,
indirgemeci ve kaba materyalisttirler ve diyalektik materyalizmin gerçek bilimsel bakış
açısına ve yöntemine aykırıdırlar.
Bu sentezin bağ l antılı bir parçası olarak Bob Avakian, komünist hareket içerisindeki
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entellektüellere yönelik varolan – onları sadece bir problem olarak gören ve entellektüellerin
bu zengin sürece katkıda bulunabilmelerinin yollarını (ki bu yolla bir bütün toplumdaki
insanlar gerçeğ i ni daha derin olarak anlamaya ve komünizm güzergahında gerçeğ i
dönüştürmek noktasındaki giderek bilinçli bir mücadeleyi sürdürme yeteneğini elde etmeye
başlayacaklar) tam anlamıyla tanımayı başaramayan — tek yanlı anlayışı eleştirdi.
Bir kez daha parti tüzüğümüzün vurguladığı gibi:
Bu yeni sentez, hem kendi vizyonlarını sürdürme ve hem de bu mayaya kendi fikirleriyle
katkıda bulunmanın bu bütünlüklü sürecinde, entellektüellerin ve sanatçıların önemli rolüne
daha büyük değer biçilmesini de gerektirmektedir – ki bunların hepsi, yine, daha zengin bir
süreç seyrine sahip olabilmek için gereklidir …
Kısacası Bob Avakian tarafından geliştirilen bu yeni sentezde büyük bir esnekliğe sahip
sağlam bir öz olmalıdır. Bu her şeyden önce oldukça geniş biçimde geçerli olan bir yaklaşım
ve yöntemdir. … Bunun her iki yönünün (sağlam öz ve esneklik) ve ikisi arasındaki ilişkinin
net bir biçimde kavranması, gerçeği, tüm alanlarında, anlamada ve dönüştürmede gereklidir
ve insan toplumunda devrim yapmada can alıcı öneme sahiptir.
Sosyalist topluma uygulandığında, bu çekirdeğe önderlik etmek, onu genişletmek ihtiyacı da
dâhil olmak üzere sağlam bir merkez ve çok sayıda esneklik yaklaşımı, dünya komünizm
mücadelesinin bir parçası olarak sosyalist devrimi sürdürme hedefi ve proleterya
diktatörlüğünün gerekliliği bakımından oldukça nettir ve bütün alt- üst oluşlar içerisinde, bu
mücadelenin ileri götürülmesinin sürdürülmesi konusunda kararlıdır. Aynı zamanda
sosyalist toplumda farklı güzergâhları temsil eden birçok farklı insanlar ve eğilimler zorunlu
olarak bulunacaktır – ve bunların hepsi, nihayetinde doğruyu yakalamaya ve komünizme
ulaşmaya katkıda bulunabilir. Bu zaman zaman şiddetli olacaktır ve tüm bunu kapsamanın
zorluğu – komünizm güzergâhında tüm sürece büyük ölçüde önderlik ederken – Avakian’ın
söylediğ i gibi, dört uzuvdan gerilip dörde parçalanmanın eş i ğ i ne gelmek gibi bir ş e y
olacaktır. Tüm bunlar zordur, fakat zorunludur ve kabulümüz olan bir süreçtir.
Avakian tüm bunların içerisinde birleştirici bir tema olarak “insanlığın özgürleştiricileri”nin
yönelimini vurgular: sürdürülmesi gereken ve içerisinde kitlelerin itici güç olması gereken
devrim, ne öç alma ile ilgilidir ne de dar bir çerceve içerisinde konum değ i ş i kliğ i yle
(“sonuncu birinci olacak ve birinci sonuncu olacak”), tersine, dünyada artık bazıları “ilk”
diğerleri “son” olmasın diye bütün dünyayı değiştirme ile ilgilidir; mevcut sistemin yıkılması,
proletarya diktatörlüğünün kurulması, ve bu koşullarda devrimin sürdürülmesi, insanlık
içerisinde tüm baskıcı bölünmelerin ve sömürücü ilişkilerin ortadan kaldırılması, insanlık
tarihinde toptan yeni bir çağa doğru ilerlenmesi amacı içindir.
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Devrime stratejik yaklaşım. Avakian’ın yeni sentezi, komünist çalışmayı, halk kitlelerinin
komünist bilinci sadece, ve esas olarak, kendi doğrudan tecrübeleri ve mücadeleleri yoluyla
değil, kapitalist-emperyalist sistemin doğasının ve özelliklerinin her yönüyle teşhiri ve
komünizmin inançları, amaçları, bakış açısı, ve metodunun açık bir şekilde ortaya konması
yoluyla geliştirmesi gerektirdiği konusundaki Lenin’in temel anlayışı üzerinde yeniden
temellendirmiş ve bu anlayışı zenginleştirmiştir – ki bu anlayış çok yönlü ve sistematik bir
biçimde, mücadeleyi stratejik devrimci hedef ile bağlantılandıran, ona doğru yönlendiren
örgütlü bir öncü parti tarafından kitlelere getirilir, ayrıca devrimin meseleleri “kitlelere
sunulur” ve kitleler bu çelişkileri çözmenin ve devrimi ilerletmenin araçlarını yaratmanın
sürecine katılırlar. Bob Avakian’ın önderliğiyle, bir taraftan devrimci bir durumun gelişimini
ve milyonları içeren devrimci bir halkın ortaya çıkış ı nı beklerken, bu süreci ayrıca
hızlandırmak ve daha sonra böyle bir durum nihayetinde ortaya çıktığ ı nda bu fırsatı
değerlendirme – ve bu koşullarda savaşabilmek ve kazanabilmek – için emperyalist bir
ülkede devrimci faaliyet sürdürmeye yönelik gerekli olan stratejik yönelim geliştirilmiş
durumdadır ve daha da geliştirilmeye devam edilmektedir. (bkz Devrim ve Komünizm:
Temel ve Stratejik Yönelim, Devrim broşürü, 2008.)
Tüm bunlar, emperyalist ülkelerde devrim mümkün değildir diyenlerin ve komünistlerin
teorik ve pratik faaliyetinin kitlelerin acil problemlerine yönelik reformlara ve “çözümler”e,
bunu devrimci hedeflerden ve komünist bakış açısından koparan bir şekilde odaklaşması
gerektiğini – ki gerçekte bu hedeflerden uzaklaştıracak, halk kitlelerini etkilediği ölçüde,
onları demoralize etmeye ve mevcut baskı sistemi içerisinde barınmaya götürecektir –
savunanların canlı bir çürütülmesidir.
Aynı zamanda bu yeni sentez ABD gibi emperyalist ülkelerde devrim için temel stratejik
yönelimi geliştirdiği için, Avakian ayrıca devrimci mücadeledeki yeni meselelere, ve yabancı
emperyalizmin hâkimiyetinde olan ülkelerdeki devrimci stratejinin, son birkaç on yılda
dünyadaki ve bu ülkelerin çoğundaki değişimler göz önünde bulundurularak, daha fazla
geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekmiştir.
Bu yeni sentez birçok önemli boyutlarıyla (ki burda sadece kısa bir şekilde değinebildik)
devrimi ve komünizmi daha sağlam bir bilimsel temele oturtmuştur. Bizzat Avakian’ın
vurguladığı gibi:
Bu yeni sentezin önemini ve potansiyel pozitif gücünü küçümsememek çok
önemlidir: bir taraftan uluslararası komünist hareketin ve şimdiye kadar var olmuş
olan sosyalist ülkelerin tarihsel deneyiminden olumlu olanları öne çıkarırken ve
yeniden düzenlerken, önemli hata ve eksiklikleri eleştirmek; bir bütün olarak yeni
ve radikal olarak farklı bir dünyanın – yeni ve daha ileri bir temelde –
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yaşayabilirliğini, ve evet arzu edilebilirliğini diriltmek, ve bunu materyalizm ve
diyalektiğin daha sağlam bir temeline yerleştirmek … Bu nedenle umudun kaynağı
olarak sağ l am bir bilimsel temele dayanan bu anlayış ı n taş ı dığ ı potansiyeli
küçümsememeliyizxii.

V. Komünizm bir Yol Ayrımında: Geleceğ i n Öncüsü mü yoksa
Geçmişin Tortusu mu?
Şimdiki dönemin devam eden sorunları ve zorlukları karşısında Çin’deki yenilgiden ve
komünist devrimin ilk döneminin sona ermesinden sonra gerçekleşen komünistlerin ilk
yeniden gruplaşması, önemli bir dereceye kadar bu süreçte keskin farklılaşmalara yol
açmıştır: bir taraftan yeni senteze yönelen, yeni tüzüğümüzde temel çizgisi ortaya konan
partimiz ile birlikte bazı diğerleri ve diğer tarafta iki karşıt —geçmiş deneyimin, teorinin ve
onunla bağlantılı yöntemin bütününe dinsel bir biçimde yapışan veya tümünü bir köşeye
atan– eğilim.
Belli anlamda bu, Dünyayı Fethetmek’e karşı, yaklaşık 30 yıl önce ilk basıldığında verilen
tepkiden belliydi. Bir taraftan uluslararası komünist hareket içerisinde, Dünyayı
Fethetmek’te söylenenlerden dolayı son derece rahatsız olanlar vardı – komünist hareketin
deneyiminin yırtık, pespaye bir bayrağa dönüştürüldüğünü iddia ediyorlardı (bu, komünizmi,
en önemli özelliklerinden biri kendi kendini sorgulamak olan, canlı ve gelişen eleştirisel
devrimci bir bilim olarak görüp kullanmak yerine, komünizmin ne olduğ u konusunda
dogmatik ve ufalaması kolay bir yaklaş ı mın yansımasıydı) —diğ e r taraftan, Dünyayı
Fethetmek’i doğru nedenlerle selamlayanların yanı sıra, onu selamlamakla beraber bunu,
Dünyayı Fethetmek’in temelden farklı bir bakışla eleştirel olarak incelediği tüm tarihsel
deneyimi bırakmak veya ondan vazgecmek için kapıyı aralayacak bir takoz oluşturacağı
umudu ve bakış acısıyla yapanlar vardı – ki, bu deneyimin esas olarak pozitif olması ve
insanlığın tarihsel olarak eşi görülmemiş ilerlemesini kapsaması, bunlardan kabul gören bir
tanesidir ve bunlar sağlam bir şekilde savunulmalı, eleştirel bir şekilde incelenmeli ve ayrıca
da bunlardan öğrenilmelidir. O zamanlar Dünyayı Fethetmek’e karşı dile getirilen cevaplar
daha embriyonik bir durumdaydı ve geniş bir biçimde tanımlanmış çercevenin içindeydi.
Ancak son birkaç on yıl içinde, birçok şeyin daha da açıklanması ile ve daha fazla zorlukların
deneyimi ile – dünyadaki yeni zemini parçalayacak ve komünist hareketin canlandırılmasını
şekillendirecek gibi görünen mücadeleler içindeki gerilemelerde dâhil olmak üzere – bu
muhalefet daha da gelişti ve keskinleşti.
Bugün, komünist hareketin tarihsel deneyimlerini eleş t irel bir biçimde incelemeyi
reddedenlerin kesiminde, “sınıf gerçeğ i ”nde ve bununla bağ l antılı “proletaryanın
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şeyleştirilmesi”nde ısrar etme olgusunu ve genel olarak komünist teoriye ve ilkelere bir tür
dogma, dinselliğe benzer bir yaklaşımı bulmak mümkündür — esası da şudur: “Bilmemiz
gereken herşeyi biliyoruz, gerekli tüm temellere sahibiz, mesele sadece bize iletilen bilgeliği
uygulama meselesidir.”
Karşı kutupta, komünist hareketin – özellikle de zorlukları, gerilemeleri ve yenilgileri –
tarihsel deneyimini kavrayış l arı üstünkörü ve temelsiz olanlar, sosyalist toplumda
kapitalizmin restorasyonu tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olan derin çelişkilerin
bilimsel komünist tahlilini önemsemeyenler veya reddedenler ve bu tahlilin yerine burjuva
demokratik ilkelere ve kriterlere ve burjuva-demokratik meşruluk anlayışlarına dayanan –
kapitalist toplumda yaygın olan ve kapitalist sınıfın politik iktidarını uygulaması ile uyumlu
ve ona elverişli olan resmi seçim süreci ile politik partilerin rekabeti ile bağlı olan – bir
yaklaşım koymaya çalışanlar var. Bu konumunu koruyanlar – hala komünizm maskesini
kullanmakla beraber – proletarya diktatörlüğü anlayışını ve tarihsel deneyimini, hatta bu
terimin kendisini, bir tarafa bırakmak ve kendilerini ondan uzaklaştırmak için sabırsızlık
içindedirler. Esasında bu tür insanlar insanlığ ı n ş i mdiye kadarki en özgürleş t irici
deneyiminin “yükünden kurtulmak” istiyorlar! Zamanın yeni koşullarına ayak uydurmak için
hızlı bir şekilde ileri gitmek istediklerini iddia ediyorlar … fakat araçları yanlış vitese
takılıdır, ve hızlı bir ş e kilde ters yöne doğ r u gitmektedirler – artan bir hızla burjuva
demokrasisine burjuva hakkın dar ufuklarının içine doğru geri dönmektedirlerxiii, onların
yüzyılları, 21’inciden 18’inciye ricad etmektedir.
Burda tanımladığ ı mız yanlış eğ i limler gerçek farklılıkları da içerse, bunların bir de
“birbirinin aynadaki aksi” olma gibi bir yanları da vardır ve önemli ortak özellikler
paylaşırlar. Gerçekte, şuna işaret etmeye değer ki, son yıllarda belli grupların bir kutuptan
diğer kutuba – ve özellikle dogmatizm ve onunla ilişkili eğilimlerden burjuva demokrasisinin
kucağ ı na (güya halen komünizm kisvesi altında) “yolculuk etmesi” olgusu oluş t u.
Aşağıdakiler bu eğilimlerin ortak önemli özelliklerinin bazılarıdır.
Komünist hareketin daha önceki aşamasının ve özellikle de sosyalist toplumda kapitalizmin
restorasyonuna yönelik tehlike ve temel ile ilgili Mao Zedong’un çığır açıcı anlayışının
bilimsel bir özetini asla yapmamak – veya bunu hiçbir zaman sistematik bir biçimde ele
almamak. Böylece, bir taraftan Çin’deki Kültür Devrimini savunurken – veya geçmişte
savunmuşken – bu Kültür Devriminin neden gerekli olduğu ve Mao’nun bu Kültür Devrimini
neden ve hangi ilke ve hedeflerle başlattığı ve ona önderlik ettiği konusunda gerçek ve
derin, bir anlayış t an yoksundurlar. Bu Kültür Devrimini aslında sadece proletarya
diktatörlüğünün uygulanmasında bir aşama düzeyine düşürmektedirler – veya öte yandan
onu bir tür burjuva demokratik anti-bürokrasi hareketi olarak yorumlamaktadırlar ki bu
özünde bir bütün olarak komünizme geciş sürecinde toplumda bir komünist öncüye ve onun
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kurumsallaşmış önderlik rolüne olan ihtiyacı yadsımayı temsil eder.
Bir taraftan Mao’nun komünizme en önemli katkısının – Mao’nun proletarya diktatörlüğü
altında devrimi sürdürme çizgisi ve teorisinin gelişimi ve bu teori ve çizginin gelişimini
destekleyen ve mümkün kılan tüm zengin analizi ve bilimsel yönteminin – önemini
görmezden gelirken ve küçük görürken, Maoizm’i sadece üçüncü dünya ülkelerinde halk
savaşı için bir reçete düzeyine düşürmeye yönelik yaygın eğilim.
Pozitivizm, pragmatizm ve ampirisizm. Bir kez daha, farklı yanlış bakış açılarına ve
yaklaşımlara bağlı olarak farklı ifadelerle ortaya çıksa da, bunların ortak noktası teoriyi
bayağılaştırma ve ayağa düşürmedir—teoriyi sadece en dar ve acil anlamda bir “pratiğe
rehber” düzeyine düşürmek, esas anlamda teoriye özel bir pratiğin doğrudan uzantısı olarak
bakmak ve ileri pratik (ki bizzat halkın bu kesimi üzerinde subjektif ve soyut evrim öğesini
de kapsayan) ile sözümona ileri teori arasında bir denge tesis etmeye çalışmaktır. Bilimsel
bir komünist, diyalektik ve materyalist bakış açısı, pratik, özün ve teorinin doğrulanmasının
nihai noktasıdır anlayışına götürür; fakat bu dar, ampirik çarpıtmaların tersine, bu, geniş
anlamda, pratiğin sadece özel bir bireyin, grubun, partinin veya ulusun doğrudan tecrübesi
değil, geniş toplumsal ve tarihsel deneyi kapsadığı biçiminde anlaşılmalıdır. Komünist
teorinin oluş t urulması ve daha da geliş t irilmesi bunun güçlü bir göstergesidir: Marx
döneminden bu yana bu teori, toplumdaki ve doğadaki geniş tecrübelerden ve tarihsel
gelişmenin geniş kapsamından beslenerek kalıba döküldü ve zenginleştirildi. Teorinin
kaynağı olarak pratik ve yine “pratik, doğrunun kriteridir” özdeyişi, eğer dar, ampirik ve
subjektif bir biçimde yorumlanır ve uygulanırsa önemli bir yanlış a dönüş e bilir ve
dönüşecektir.
Çok önemli olarak, bu “birbirinin aynadaki aksi” misali yanlış eğ i limler, geçmiş i n
modellerinden (belli özgül modeller değişiyor olsa bile) birine veya diğerine saplanıp kalma,
veya onlara geri dönme anlamında ortak bir noktaya sahiptirler: ya komünist devrimin ilk
aşamasının geçmiş deneyimlerine – veya bunun tamamlanmamış, tek yönlü, ve nihayetinde
yanlış bir anlayışına – dogmatik bir şekilde sarılmak, ya da geçmiş tüm burjuva devrim
dönemine ve onun ilkelerine geri dönmek: 21. yüzyıl komünizmi kisvesi altında veya bunun
adına, 18. yüzyılın (burjuva) demokrasisi teorilerine geri dönmek, esasında bu “21. yüzyıl
komünizmi”ni “saf” ve “sınıfsız” olduğu kabul edilen bir demokrasi –sınıflar var olduğu
sürece gerçekte sadece burjuva demokrasisi, ve burjuva diktatörlüğü olması anlamına gelen
bir demokrasi– ile eşit görmektirxiv. Bir taraftan görmezden gelinen, modası geçmiş olarak
yaklaşılan, veya bir dogma olarak reddededilen, (veya bir soyutlama olarak kabul edilen ve
daha sonra pratik mücadeleyle alakasız görülerek, anlamsız bir “komünizmin ABC’si” telakki
edilerek köşeye atılan) eski, gerici devletin ortadan kaldırılması ve tasfiye edilmesi, radikal
olarak farklı yeni bir devletin ortaya çıkmasının gerekliliğ i ne yönelik tüm bu bilimsel

#bobavakian #yenikomunizm

Komünizm: Yeni Bir Aşamanın Başlangıcı

komünist anlayış (ki bunun bedeli Paris Komünü döneminden bu yana tekrar tekrar
milyonlarca ezilenin kanıyla ödendi) toplumun tamamını dönüş t ürmede ve insanlığ ı n
tamamını özgürleştirmede, eskiden ezilen kesimlerin çıkarlarını temsil etmektedir. Aksi
takdirde, devrimci mücadelenin kazanımları çarçur edilmiş ve ortadan kaldırılmış olacaktır
ve devrimci güçler yok edilecektirxv.
Ancak bu yanlış eğilimleri çürütmek ve komünizmin bugüne kadar geliştirildiği biçimde – ki
sürekli olarak daha da fazla geliştirilmelidir – bakış açısı, yöntemi ve ilkeleriyle derinden
uğraşıp bunları daha sağlam zemine oturtmak yoluyla, komünistler geleceğin gerçekten bir
öncüsü olma büyük sorumluluğ u nun ve sorununun altından kalkabilirler, kendilerini
geçmiş i n bir kalıntısı olmaya teslim ederek veya buna dönüş e rek, böylece komünist
devrimin, bugünkü dünyanın dehşet ve zorbalığından çıkmanın ve içinde yaşamaya değer bir
dünyaya gidişin tek çıkış yolunu ifade ettiği tüm dünyadaki halk kitlelerine ihanet ederek
değil.

VI. Devrimci Komünist Parti, ABD İçinde Kültür Devrimi
Yanlış ve hatta düpedüz revizyonist çizgiler, partimizin muaf kaldığı birşey değildir. Aslında
burada eleştirmiş bulunduğumuz çizgiler ve eğilimler partimiz içinde varolmakla kalmadı,
birkaç yıldan bu yana ve yakın zamana kadar güçlü bir çekim icra etti ve partimizin devrimci
komünist bir öncü olmak yerine, komünist etiketi en azından bir süreliğine taşısa da, bir
reformistler topluluğuna dönüşmesi yönünde gerçek bir tehlike yarattı. 1980’ler ve 1990’lar
sürecinde parti içinde öyle bir durum gelişti ki, gerçekte iki parti vardı ve esasen iki karşıt
yolu temsil etmekteydiler. Bir yandan partinin ‘resmi’ çizgisi vardı ve bu çizginin gelişmesi
özellikle Bob Avakian’ın öne sürdüğ ü yeni sentez olarak devam ediyor ve esas olarak
partinin (o zamanlar Devrimci İşçi şimdi Devrim olarak bilinen) gazetesinde, partinin diğer
dökümanları ve yayınlarında ifade ediliyordu. Fakat aynı zamanda yeni senteze ve devrimci
komünist çizginin bütününe karşı, giderek artan muhalefet içinde, her ne kadar sistematik
bir biçimde yeni senteze karşı ifade edilmese ve münakaşası yapılmasa da, partinin tüm
düzeylerinde hâkim hale gelen revizyonist bakış açıları ve yönelimler vardı – bunlar, belli
özgül durumlarda farklılaşan, fakat objektif olarak, komünist devrimin amaçlarını ve bakış
açısını tamamen terk etme derekesine varan, emperyalist sistemin bağrına yerleşme ve bu
korkunç sistem içerisinde reformlara razı olma noktasında birleş e n bakış açıları ve
yönelimlerdi.
Bu revizyonist çizgilerin bazı ana özellikleri ve Partimiz içinde bunların gelişmesine ve
etkisinin artmasına yol açan faktörler nelerdi?
Çin’deki yenilgi ve birinci komünist devrim aşamasının sona ermesi – ve bu yenilgiyi ve hem
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ABD’de hem tüm dünya çapında 1970’lerin baş l arına kadar süren 1960’ların büyük
ayaklanmasının geriye çekilişini takiben dünyanın en güçlü emperyalist ülkesinde çeyrek
yüzyıllık göreceli bir ‘denge’ – sadece dünyada radikal bir değişim isteyen ve bunun için
savaşan geniş insan kitlesi üzerinde ve daha geniş manada halk üzerinde bir dağılma ve
demoralizasyon yaratmakla kalmadı, bu komünistler ve partimiz üzerinde de etkili oldu.
Komünist partileri, insanlık için daha iyi bir geleceği ve kökten değişimi amaçlayan bir
devrim imkanını ve ihtiyacını bilimsel olarak kavrama temelinde birleşmiş insanlardan
meydana gelir; fakat onlar mevcut sistem içerisindedirler ve faaliyetlerini bu mevcut sistem
içerisinde yürütürler – komünist partiler, mevcut dünyanın dayattığ ı ş a rtlardan ve
zorunluluklardan ayrı tutulamazlar, tutulmamalıdırlar, ne de bunlara kapalı kalabilirler.
Aynı zamanda komünist devrimin yenilgileri ve duraksamaları kullanılarak, komünizme karşı
son birkaç on yıl boyunca eski düzenin savunucuları tarafından amansız bir ideolojik saldırı
olmuştur, bunun etkisi de emperyalizmin içinde yerini bulma yönlü çekimin, özellikle ABD
gibi bir ükede son derece kuvvetli olmuş olmasıdır.
Bir kaç yıl önce önemli bir parti toplantısında konuşan – ve bu toplantıda parti içindeki
revizyonist çizgilerle açıkça yüzleşen, bunları keskin eleştiriye tabi tutan – Bob Avakian şu
gözlemlerde bulunmuştu:
Gelin dürüstçe buna bir kez daha bakalım. Çin’in yitirilmesinin etkisinin acısını nasıl hâlâ
çektiğimizi anlatmıştım. Çindeki bu yenilgiyi ve bu yenilginin ortaya çıkardığı hiçbir şeyi,
emperyalistlerin bu temelde yaptığ ı ve bunun üzerine inş a ettikleri hiçbir ş e yi
küçümsememeliyiz. Çin’i ve onun enternasyonal proletarya ve dünya proleter devrimi için
temsil ettiği her şeyi – Çin’deki Kültür Devriminden sonra, milyonlarca halk kitleleri o alt üst
oluşları yaşadıktan sonra ve evet dünya görüşlerinin yeniden kalıba dökülmesi önemli
sürecinden sonra kaybetmek – bunun doğurduğu sonuçlarla hem objektif gerçekte hem de
kendi düşüncemizde hala hesaplaşıyoruz.
Eğer buna bir de bütün ‘komünizm öldü’ olgusunu ve BPKD’ye (Büyük Proleter Kültür
Devrimi’ne) karşı, Çin devrimi ve oradaki sosyalizme karşı, ve gerçekte sosyalist toplumun
ve proletarya diktatörlüğünün tüm deneyimlerine karşı her yönden ve her biçimdeki antikomünizm barajını, karalamaları ve iftiraları da eklerseniz; tüm bunların etkisini
düşünürseniz, materyalistseniz ve diyalektiği uyguluyorsanız, bizim tüm bunların etkisine
karş ı bağ ı ş ı klığ ı mız olduğ u nu, bunların sadece parti dış ı ndaki insanları etkilediğ i ni
düşünmek zor olacaktır. Düşüncemizde ve ruhumuzda bile, şayet bu terimi kullanmak
isterseniz kalbimizin derinliklerinde, bütün bunlara ilişkin acaba hatalı mıydık diye sorular
yok mudur: Niçin kaybettik? Eğer bu kadar doğru idiysek, doğruyu temsil ediyorsaydık,
neden işler bu şekilde sonuçlandı? Kendilerine ıztırap veren bu soruları – muhtemelen
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birkaç kere – sormadığını iddia edecek çok sayıda yoldaşın varolduğunu sanmıyorum. Bu
sorulara bir cevabınız var, ama bu cevabı bulmak için epey derinlere inmeniz lazım ve
inmeye de devam etmeniz lazım – ve bilimsel olmak gerekiyor. Materyalizme ve diyalektiğe
gitmek zorundasınız.
Problem şuydu ki, Bob Avakian ve partide bir kaç yoldaş, diyalektik materyalizmin bilimsel
bakışını ve metodunu uygulayarak böyle “derinlere” inerken, partinin çoğunluğu bütün
kademelerde bunu yapmıyordu -aksine belli bir dereceye kadar komünizme yapılan iftiraları
“yutuyorlar” ve ideolojik ve siyasi olarak, Lenin’in berrakça teşhis ettiği, burjuvazinin
kanatlarının altına sığınma arzusuna kapılıyorlardı: burjuva demokrasisi ve burjuva haklara
hapsoluyor, reformist hareketlerin özelliği olan görüşlerin – “kimlik siyasetçiliği” ve bununla
ilgili olarak felsefi relativizm (objektif doğrunun olmadığı, ya da objektif doğrunun kesin bir
anlamda tayin edilemiyeceği, sadece hepsi eşit derecede doğru olan ya da olmayan farklı
“söylemlere” sahip farklı grupların varolduğ u ş e klindeki düş ü ncenin – kuyruğ u na
takılıyorlar, temel amaç olarak da devrimin yerine reformu koyuyorlardı.
Partimiz içindeki revizyonizm, Lenin’in de teşhir ettiği komünist hareketteki revizyonizmin
uzun zamandır varolan özelliklerini taşıyor durumdaydı – bu özellikler “hareket her şeydir,
nihai amaç hiçbir şey değildir” kavramında vücut buluyor, gerekli olan mümkün olandır,
mümkün olan da zaten yapılmakta olandır şeklindeki determinist yönelimde somutlaşıyordu.
Ve bu, kitleler içinde yanlış yönde “derine inmeyi” içeriyordu – dar bir temelde ve dar bir
mücadele kavrayışıyla, devrim ve komünizm bir kenara itiliyor ya da en fazla anlamsız ve
cansız bir şekilde reformist faaliyete yama gibi “ekleniyor”, anlamından arınıyor, partinin
süregelen faaliyetleriyle en ufak bir ilişkisi kalmıyordu – aslında devrim ve komünizm
mezara gömülüyordu. Parti üyeleri her zaman çok meşguldüler – fakat maşguliyetleri ve
kaygıları, devrim ve komünizm dışında herşeyi kapsıyordu.
Özünde bu ‘ekonomizmin’ bir biçimiydi. Tarihsel olarak komünist harekette ekonomizm, işçi
sınıfının dikkatlerini, onları bir gün sosyalizme ve komünizme kazanabilmenin “en geniş
araçları olarak” kendi acil taleplerin üzerinde yoğunlaştırmak demektir – bu yaklaşımı Lenin
Ne Yapmalı adlı ünlü eserinde teş h ir etmiş ve çürütmüş t ür, ki bu kitapta Lenin, bu
yaklaşımın, komünizmi inşa etmeyi hedefleyen devrimci bir hareketin inşasına hiçbir zaman
gotürmeyeceğini, sadece hareketi ve bu harekete katılan kitleleri kapitalizmin çercevesi
içine hapsetmeye yarayacağını göstermiştir. Lenin buna karşı şunu vurgulamıştır: bir
taraftan komünistlerin kitlelerin önemli mücadelelerine katılıp onları desteklemesi hatta bu
mücadelelere önderlik etmeye çalışması önemli olduğu halde, bunu komünistler olarak
yapmaları gerekir, vurguladıklarının, zamanlı ve ikna edici ajitasyon ve propoganda yoluyla
kapitalist sistemin doğasını ve özelliklerini teşhir etmek olması şarttır, komünist inanç ve
amaçlarımızı ortaya koymak, ve bu yolla günün mücadelelerini ve hareketlerini, devrim ve
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komünizm hedefiyle ilişkilendirmek, bu mücadeleleri ve halk kitlelerini kendiliğindenci bir
ş e kilde burjuvazinin kanatları altına sığ ı nma çabasından uzaklaş t ırmak, tüm bunları
devrimci hedefe doğru yönlendirmek gerekir. Lenin zamanından bu yana, ekonomizm “en
geniş uygulunabilirliğe sahip araçları” sadece işçilerin ekonomik mücadelelerine değil, daha
genel olarak çeşitli kesimler içerisindeki mücadelelere uygulama şeklinde daha geniş bir
anlam taş ı maktadır – komünist faaliyetin temelini bu tür mücadeleleri örgütlemede
odaklaştırmak, ve her zaman sözde olmasa bile gerçekte, devrim ve komünizm ihtimalini
soyut bir şey olarak, uzak bir diyarda belirsiz bir geleceğe aitmiş gibi ele almak, bugünle,
hareketler ve mücadelelerle hiçbir canlı ilişkisi olmayan bir şey olarak görmektir.
Öz olarak, devrimci durumun gelişmesini beklerken hızlandırmak, devrimci durumun
olmadığı bir dönemde devrimci faaliyet yürütme yönelimi yerine, ekonomist reçete şudur:
devrimin zuhurunu beklerken reformist faaliyet – ki bu devrim hiçbir zaman gelmez ve
hiçbir zaman bu yaklaşımla inşa edilmez. Ekonomizmin tüm göstergelerinin temel özelliği,
kitlelere önderlik edecek bir öncü olarak hareket etmek – kitlelerden öğ r enmek, ama
öğrenirken onlara önderlik etmek, onların bakış açısını, devrimin mümkün ve gerekli
olduğ u na yükseltmek, onlarla mücadele ederek devrimci ve komünist bakış açısını
üstlenmeye ve devrimin özgürleştirici hedefleri için mücadele etmeye kazanmak – yerine,
kitle kuyrukçuluğu yapmaktır.
Giderek partimizin gerçek çalışma, yaşam ve kültürünü şekillendirmeye başlamış olan
ekonomizm, ve genel olarak revizyonizm, aynı zamanda (yukarıda tartıştığımız) komünist
hareket içinde çok yaygın olan pragmatizm ve ampirisizmin, ve yine komünizmin sağlamca
tesis edilmiş ilkeleri hakkında ve hatta devrimin ve komünizmin arzu edilebilirliği ve olasılığı
hakkında da bilinmezciliğin de damgasını taşıyordu. Parti Başkanı Bob Avakian tarafından
ileri sürülen komünist teori alanındaki teorik çalışma ve gerçek kopuşlar, cepheden bir karşı
konma yerine, partinin çoğunluğu tarafından görmezden gelindi – veya bazı durumlarda aynı
ilgisizlikle “vay canına çok ciddi” diye karşılanıp hemen tozlu raflara kaldırıldı – çünkü
üretilen bu türden teorik çalışma ve kopuşlar, devrim ve komünizm hedefiyle ilişkili olarak
çok can alıcı olmasına rağmen, bu ekonomist ve revizyonist yönelim batağındakiler için
değerli ve “faydalı” değildi.
Yukarıdakilerle ilişkili olarak, partimiz içinde bu kadar geçerlilik kazanan “revizyonist
paketin” diğer bir kilit unsuru ise, komünizmi dünyayı değiştirmek için mütemadiyen
uygulanması gerekli olan ve halk kitlelerini bilinçli ve aktif biçimde kazanarak bu uğurda
savaşmalarını sağlayacak gerçek devrimci bir yönelim olarak ele almama yaklaşımıydı –
bunun yerine komünizm “alternatif bir yaşam tarzı” düzeyine indirgeniyordu. Bu bakış
açısıyla, parti, az çok moda olan, kendi kendini haklı bulan, kendine has meşru muhalefete
dönmeye baş l amış t ı. Bazen bu “alternatif yaş a m tarzı” kendini ve diğ e r herkesi
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meşguliyetlere gömmek, eylemden eyleme koşmak anlamına geliyordu. Bazen bu, özel tarih
bilginizle ve (hala hep çaba gösterdiğiniz halde hiç kimse ile birlik olamamanızı içeren)
ahlak değerlerinizle, (sözüm ona) komünist olmanın kendini beğenmiş, dogmatik tatmini
biçimini aldı; bazen de sadece vakit öldürmek ve eleştirisel düşünceyi buzluğa kaldırmak
anlamına geldi. Bir taraftan, “bu işi bilenlerin” özel yeri olarak, partiyi “gizli bilgi tapınağı”
şeklinde muhafaza ederken, diğer taraftan kitleleri lapa ile besleme anlayışı, partinin
çalışmasına artan bir şekilde damgasını vurdu – komünizm, cansız, özünde dini bir dogmaya
dönüştürüldü. Bob Avakian’ın çalışmalarına, artı gazetesi ile resmi belgeleri ve yayınlarına
karşı, partinin kamuoyuna açık yüzü – örneğin onunla ilişkili kitap evleri – geçmişten
kalıntıların küf kokusunu salgılıyordu veya (devrimci olmayan) “hareket merkezleri”nin
meş g ul havasındaydı. Bunun çeş i tleri mutlaka çoktu, ancak kaynak ve sonuç aynıydı:
revizyonizm.
Tüm bunlarla beraber, bir de halk kitleleriyle, özellikle de halk kitleleri üzerinde aslında
pranga ve zihinsel zincir olan dini anlayışlar ve bakış açılarına karşı ideolojik mücadele
yürütmeye karşı kesin bir tiksinme ve dikkatli bir uzak durma söz konusuydu. Bu, şu anda
çok yaygın fakat aynı zamanda yüzeysel olan anti-komünist önyargılara ve peşin hükümlere
karş ı mücadeleye tutuş m ayı üstlenme konusunda bir isteksizlik hatta reddetme tavrı
takınmaya kadar gitti.
Sonuçta ve en temel anlamda, bu “revizyonist paket”in temsil ettiğ i ş e y, devrimi
terketmekti: bu kadar açıktan ve düpedüz, ayan beyan dile getirilmemiş olsa bile “görüp
görebileceğimiz devrimin hepsini gördük” tutumunu benimsemekti. En iyi ihtimalle devrim
çok uzak bir geleceğe ait birşeydi – ya da başka yerlerde başkaları için olabilecek birşeydi,
bir ihtimal üçüncü dünyada gerçekleşebilirdi ama, revizyonist bakış açısına göre, partimizin
yaptığı veya yapması gerekenlerle pek az gerçek ve canlı ilişkisi vardı (başka yerlerdeki
devrimci mücadelelerin boş “amigoluğunu” yapma seviyesine düşmenin dışında). Partimize
ve parti kültürümüze gelince, revizyonizmin etkisi altında, liberalizm başını alıp gitti ve
“Yahu gerçekçi olalım – ne bekliyordunuz? – bu ülkede, gerçekten devrimin öncüsü olan,
yani Devrimci Komünist Partisi ismini hak edecek bir partinin olması mümkün değil” tutumu
yaygınlaştı.
Bu iki çizgi arasındaki, temelden antagonistik olan ve giderek şiddetlenen çelişki – Bob
Avakian’ın gelişen yöntemi, yaklaşımı ve çalışmasının bütünü ve partinin “resmi” çizgisi,
belgeleri ve yayınları bir tarafta, ve burada genel olarak ifade ettiğimiz değişik özellikleriyle
ve esas içeriğiyle “revizyonist paket” diğer tarafta – son birkaç yıl içinde tamamiyle kritik bir
noktaya vardı: bu karşıt çizgilerin artık parti içerisinde birlikte var olmaları mümkün değildi,
ya da bu türden “beraber var olma” revizyonizmin zaferine ve gerçek devrimci-komünist
öncünün sona ermesine götürürdü.
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Bu temel farklılaşmaların üzerinde açık ve derin mücadeleye götüren hızlandırıcı faktör,
çalışmasının bütününde, yönteminde ve yaklaşımında yoğunlaştığı şekliyle, Bob Avakian’in
önder rolünün takdir edilmesine, öne çıkarılmasına ve popülerleştirilmesine yönelik bir
kültür inşa edilmesi için yürütülecek kampanyaya partinin hazırlık yapması bağlamında
ortaya çıktı. Bu takdir, tanıtım ve popülerleştirme kültürünün inşası şimdi partimizin çok
yönlü devrimci çalışmasında iki dayanaktan biri olarak kabul edilmektedir (diğer en büyük
destek ise partimizin yayın organıdır – yeni tüzüğümüzde bütün bunlar tartışılıyor). Ancak o
dönemde, bundan sadece bir kaç yıl önce, parti içerisinde bununla ilgili tartışmada, daha
önce görünenden daha da fazla açığa çıktı ki, partinin içinde, yeni bir parti iç belgesinde
ifade edildiği gibi “aslında Başkan’ın çalışmasının esas içeriği olan, devrimin ve komünizmin
yeniden tasavvuru, yeni sentez konusunda derin bir takdir eksikliği” vardı. Aynı iç belgenin
işaret ettiği gibi:
Şimdiye dek bu yeni sentez çalışması 25 yıldan beri devam etmekteydi; fakat revizyonist
çizgi bu çalışmaya sırt çeviriyordu, başta anlamamakla, ve daha sonra, işler geliştikçe,
objektif bir muhalefet göstererek. Bu dünyaya gelmek için çabalayan yeni birşey vardı – ve
var; hem adet edinilmiş hikmete hem de komünistlerin dogmatizmine ve reformizmine karşı
zorlu bir mücadele veriyor. Fakat buna ya bazı yoldaşlar tarafından karşı çıkıldı … veya
görmezden gelindi, ya da “ilginç” olarak değerlendirildi. Hemen hemen evrensel olarak
içeriği kavranmadı (veya eklektik bir sekilde karşı çıkıldı). Pratikte de kendisine konu dışı
diye muamele edildi. “Teori pratigin önünde gidemez” şeklindeki kaba ampirisizm saflarda
esas olarak karşı çıkılmadan devam etti. Bob Avakian, Çin’deki 10 yıllık BPKD’den sonra,
fazlasıyla çok sayıda insanın Marksizm’i revizyonizmden ayırt edememesine neden olan
gerçek problemlerle uğraşmış ve bunları derinlemesine incelemişti. Bu birçok yoldaş
tarafından önemsenmedi ve bazıları bundan açıkça rahatsız oldular. Bu meselenin
derinliklerine inilmesine ve son derece can sıkıcı sorunların cevaplarının geliştirilmeye
baş l anmasına bir kez daha ya doğ r udan karş ı çıkıldı ya da ‘görmezden gelindi’. Bu
revizyonist muhalefet, ‘komünizm öldü’ tezini objektif olarak ‘yiyip yuttu’, böylelikle,
gerçekten neden ‘Çin’i kaybettik’ gibi acı veren meselelerle uğraşıp bunlara cevaplar
geliştiren canlı, gelişen komünist önderlik yerine, donuk dogmatik dinci inançlara sarıldı.
Bu noktada partimizdeki komünist çizgi ile revizyonist çizgi arasındaki karşıtlık sadece daha
bütünlüklü olarak ifade edilir hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda Bob Avakian’ın
önderliğ i nin ve öne sürdüğ ü yeni sentezin neyi temsil ettiğ i nin geniş ç e kavranıp
kavranmaması ve halk kitlelerine götürülüp götürülmemesi meselesine açık ve keskin bir
şekilde yoğunlaşmak – veya bunu reddedip reddetmeme ve bunun üzerinden hareket etmeyi
kabul edip etmeme – biçimini aldı. Bu şartlar altında, birinci seçenek, devrim ve komünizm
yolunda ilerlemeyi temsil ediyordu – çünkü Bob Avakian’ın, onun çalışmalarının, metodunun
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ve yaklaşımının bütününün rolü, her şeyden önce, komünizmin yaşayan bir bilim ve stratejik
devrimci bir yönelim olarak geliştirilmesinden ibarettir – oysa buna partimizde baş gösteren
muhalefet, öz olarak, reformizme sığınmayı ve emperyalizme teslimiyeti temsil ediyordu –
her ne kadar bu “komünizm”i bir çeşit dini inanç kabilinden ve/veya “alternatif yaşam tarzı”
olarak muhafaza etmek suretiyle yapılıyorduysa da.
Durumun ciddiyetinin ve söz konusu tehlikenin ve risklerin tamamen farkında olan – ve o
noktada parti önderliği içinde sadece gayet küçük bir çekirdeğin desteğine güvenebilen –
Bob Avakian, cesaretle RCP içinde bir Kültür Devrimi çağrısında bulundu. Aynı zamanda bu
Kültür Devriminin uzun bir yürüyüşün içinde gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda ısrar
etti – bu mecaz aracılığıyla Partinin köklü dönüşümü ve yeniden devrimci canlılık kazanması
ki bu Kültür Devrimi’nin amacı buydu, daha büyük objektif dünyanın dönüş t ürülmesi
çerçevesinde ve esas olarak buna hizmet etmek için gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı
– partinin çalışmalarını sürdürmesi, komünist ilkeler ve amaçlar rehberliğinde olacaktı ve
reformist değil devrimci bir hareket inşa edilecekti. Burada tartışılan sebeplerden ötürü,
odak nokta ve kültür devriminin önemli meselesi, Bob Avakian’ın yaklaş ı m metodu,
bütünlüklü çalışması ve yeni sentezi temelinde mi aktif bir şekilde onu yürüteyeceğimiz ve
böylelikle bunların yoğunlaştırdığı komünist teori ve stratejiyi mi ilerleteyeceğimiz, ya da
bundan vazgeçerek revizyonizmin şu veya bu çeşidini – veya bu minvalde eklektik bir
çorbayı – mı benimseyeceğimiz meselesiydi. Bu yılın başlarında bir grup parti üyesiyle
konuşmasında Bob Avakian bu Kültür Devrimi’nin başlama yönelimi ile ilgili şunları söyledi:
O zamanlar durumu nasıl görüp mücadele ettiğim temelinde, ki bu aşağı yukarı 5 yıl kadar
önceydi, Partinin ‘resmi’ çizgisinde devam eden devrimci komünist karakterine rağmen
aslında partinin revizyonizmle “dolup taşmış” olduğu ve hatta artık revizyonizmin damgasını
taşıdığı netleştiğinde üç temel seçenek vardı. Bu seçenekler şunlardı:
Bu partiyi olduğu gibi kabul etmek ve özünde partinin tam da nasıl olması gerektiğinden
vazgeçmek;
Bu partiden ayrılıp tamamen yeni bir parti kurmak üzere yola çıkmak veya Kültür Devrimi’ni
başlatmak.
O zamanlar şuna inanıyordum ve hala da inanıyorum ki, bu konuşmanın ilk başlarında ve
başka yerlerdeki konuşmalarımdaki sebeplerden dolayı en son belirttiğim seçenek tek doğru
ve gerekli olandı. Bu, bir partinin ne kadar değerli olduğu ve eğer vaktinden evvel ve yanlış
bir biçimde bu partiden ayrılınırsa yeni bir parti kurmanın ne kadar zor olduğu nedenleriyle
alakalı bir şeydir. Fakat evet, doğ r u, parti kutsal değ i ldir ve eğ e r devrimci bir öncü
olmayacaksa o halde canı cehenneme! Başka bir şey yapalım, başka bir şey hazırlayalım.
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Ancak partinin gerçekten olması gereken noktaya doğru dönüştürülebileceğine yönelik
umudun tükendiğini gösteren objektif ve bilimsel işaretler yoksa bu partiyi terk etmememiz
gerektiğine o zaman da inanıyordum ve halen de inanıyorum.
Bu Kültür Devrimi bir tasfiye değil mücadeleydi – amacı ve metodu kişileri hedeflemek
olmayan, revizyonist çizgi ile devrimci çizgiyi karşılaştırarak farkını ortaya koymak ve
böylelikle partinin temelini ve üyelerini devrimci çizgi yoluyla sağlamlaştırarak revizyonist
çizgiyi teş h ir etmek, eleş t irmek, ve bu revizyonist çizgiden kopmak olan ideolojik bir
mücadele – ki bütün seviyelerden devrimciler ve komünistler olarak parti üyelerinin
yönelimi büyük güç ve yeni bir canlılık kazansın, bilimsel komünist metot ve yaklaşım ile
temeli daha bir sağlamlaşsın, parti, sorumluluklarını üstlenme yeteneğine ve kararlılığına
sahip bütünlüklü gerçek bir devrimci komünist öncü olarak – daha azı kabul değ i l –
kurtarılsın ve yeniden canlandırılsın. Bu Kültür Devrimi’nin rotası ve doğası, başlangıcından
bu yana, yaklaşık 5 yıl içinde karmaşık ve keskin gelişmeler izledi. Bu süreçte alt-üst oluşlar
yaşandı, parti üyelerinin ve bir bütün olarak partinin kendisinin revizyonizmden temel
kopuşu sağlaması ve bir sıçrama ile – bir kez daha ve daha derinlikli temelde – gerektiği gibi
ve kararlı olduğumuz gibi komünistler ve komünist bir öncü olmak için, tekrar tekrar ve
giderek derinleşen ideolojik mücadele gerekti. Bu mücadele farklı aşamalardan geçti, ilk
aşamalarında meydana gelen belirleyici bir ilerlemeyle beraber, partinin kolektif önderliği
devrimci çizgi ve bu çizgiyi geliştirip onun için mücadele eden Bob Avakian’ın önderliği
etrafında temel anlamda birleş t i, ve bu temelde Kültür Devrimi yoluyla revizyonizmi
yenilgiye uğratacak ve partiyi devrimci komünist bir öncü olarak kurtarıp canlandıracak
yetenek ve kararlılığını derinleştirdi. Bu çapta, tehlike ve fırsatların da bu kadar can alıcı
olduğu bir mücadeleden bekleneceği üzere, partimizdeki Kültür Devrimi süreci, kendilerini
hala komünist olarak nitelendirseler bile ve hatta daha iyi bir dünyanın ortaya
çıkarılabileceğine yönelik arzularını dile getirseler bile, bunu gerçeğe dönüştürme yönünde
mücadele etmek için sorumluluk almayıp, gerekli fedakarlıkta bulunmayıp, emperyalizm ve
onun korkunç suçlarıyla barış yapmaya gönüllü olanları eledi. Bazı insanlar revizyonizmden
kopmayı reddettiler veya kopmayı beceremediler ve partiden istifa ettiler (veya istifa
etmeleri rica ve telkin edildi). Partiden kopanların çoğu, birkaç küçük istisna hariçxvi —en
azından bu ülkede ve gerçekçi bir zaman dilimi içerisinde– devrimin mümkün olacağına
inanmadıkları temelinde ayrıldılar, bazıları da devrimin ve komünizmin artık arzulanan
birş e y olmadığ ı nı düş ü ndüklerini itiraf ettiler. Bu, devrimin mümkün olmadığ ı ve
komünizmin arzulanan bir şey olmadığı anlamına değil, bu insanların devrimci arzularının ve
komünist yönelimlerinin yozlaştığı anlamına gelir ve –partimiz içerisindeki Kültür Devrimi
süreci yoluyla öne çıkan ve kendilerini komünizm davasına bir kez daha hem de daha
derinden adayanların aksine– sırtını partiye ve devrime dönenler, devrimin ve onun
komünizm hedefinin, bunu gerçeğe dönüştürmek için yoğun faaliyeti, riskli faaliyeti ve sık
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sık popüler olmayan ve akıma karşı giden faaliyeti gerektirdiğini, ve kendilerinin de bunu
omuzlamaya istekli olmadıklarını kabul etmektedirlerxvii. Onlar artık parti programımızda
belirtilen kıstaslara uymamaktadırlar (Bölüm II, Örgütlenme İlkeleri):
Devrimci Komünist Parti ABD, insanlığın önünde duran çok büyük ihtiyacı, komünizme
doğru ilk adım olarak devrim yapma ihtiyacını karşılamayı omuzlamak için biraraya gelen
insanlardan oluş m aktadır. Onlar, büyük bir ciddiyet ve büyük bir sevgiyle, büyük bir
kararlılık ve büyük bir tutkuyla, yaşamlarını tamamen buna adamışlardırxviii.
En temel anlamda partimiz içerisindeki Kültür Devrimi’nin sonucu, partinin devrimci ve
komünist bakış açısında, hedeflerinde, ruhunda ve kültüründe gerçek bir yeniden canlanma
olmuştur, ki bu parti, karmaşıklara, zorluklara ve tehlikelere bilimsel olarak dimdik karşı
duran, nihai hedef komünizm yolunda, bu ülkede devrim için ve dünyada aynı dava uğrunda
en yüksek katkıyı gerçekleştirmek için mümkün olanı yapmanın verdiği ilhamla donanmış
bir partidir. Ve parti içinde mücadele, partinin devrimci karakterini ve temellerini daha da
güçlendirmek ve derinleştirmek için, yeni temelde – partinin devrimci-komünist çizgisi
temelinde gayretle ve yaratıcı bir şekilde yürütme çerçevesinde – sürdürülmektedir.
Bütün bu zaman süreci içinde, partimiz – bir taraftan partiyi izleyen halk kitleleri ve yine
objektif çıkarları komünist devrimde yatan daha geniş halk kitleleri de ızdırap çekerken –
partimiz içerisinde giderek güç kazanan revizyonizmin sonucu ızdırap çekti ki bu
revizyonizm, Çin’de kapitalizmin restorasyonu ile son bulan komünist devrimin ilk aşaması
durumunun yanlış özetlenmesinden beslendi ve bunu güçlendirdi. Yeni ve eski
emperyalistler de bu durumu ele geçirerek dünyayı daha da insafsızca talan ettiler,
sosyalizmin ilk aşamasında gerçekten başarılmış olan büyük şeylere olan herhangi bir
saygıyı imha etmeye yeltenerek amansız ideolojik-politik saldırı yürüttüler ve bu büyük
başarıları mümkün kılan gerçek dünya mücadelesine rehberlik eden devrimci komünizm
biliminin itibarını düşürmeye çalıştılar. Partimiz içindeki Kültür Devrimi yoluyla, ideolojik,
politik ve örgütsel olarak daha üst bir düzeyde daha güçlü ve daha birleş i k olarak,
komünizm bilimi (Bob Avakian tarafından ileri sürülen yeni sentez yoluyla daha da
geliştirildiği için ve süre giden yoldan ve mücadele yoluyla uygulanması ve geliştirilmesi
gereken canlı bir bilim olarak görme anlayışıyla birlikte) zeminine daha sağlam basarak
ortaya çıktık.
Komünist ilkelere ve hedeflere bağlı kalmanın ve devrim yolunu terk etmeyi reddederek
reformizmin aşınmış hüsran dolu çamurlu patikalarını tercih etmemenin bedelini ağır ödedik
– ki reformizmin daha “gerçekçi” olduğu ve işleyeceği iddia edilir. Oysa acı tecrübeler tekrar
tekrar göstermiştir ki, bu sadece insanları burjuva hâkimiyetin ve kapitalist zulmün ölümcül
sınırları içine hapsetmeye yarar. Ancak bu bedeli ödediğimiz için, omuzlamamız gereken
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sorumlulukları üstlenmeye şimdi daha da hazırız, önümüzde duran görevlere cevap vermeye
– Bob Avakian tarafından ileri sürülen yeni sentez temelinde burada devrim için aktif bir
ş e kilde çalış m a, aktif ve anlamlı bir ş e kilde yaptığ ı mız her ş e yi bu devrimci hedefi
gerçekleştirmeye ve komünist hareket ile birlikte bir bütün olarak dünyada bu aynı anlayışla
mücadele etmeye – daha da kararlıyız.
Bunu yaparken gerçek problemlerin ve risklerin tam farkında olarak kendi
deneyimlerimizden – ve bu deneyim yoluyla daha derinden ve daha sağ l am olarak
kavramaya başladıklarımızdan – komünist hareket içindeki diğer güçleri haberdar ediyoruz.
Çünkü bu deneyim hepimizin hedefi açısından derin dersler ve büyük önem taşıyor. Özellikle
de partimiz içindeki Kültür Devrimi yoluyla edindiğimiz deneyim, böyle bir partinin yenilip
yok edilmemesinin – bu partinin sadece sebat etmekle kalmayıp, ideolojik ve siyasi olarak,
ve stratejik devrimci yaklaşım açısından, bilimsel yönelim açısından, bu kavrayışı, evet bu en
kudretli emperyalist gücün içerisinde, halk kitleleri için güçlü ve yaşayan bir gerçek haline
getirmek için ve bunu tüm dünyada aynısını yapan insanlarla birlik içinde yürütmek için,
gerçek bir yeniden canlanma ve güçlenmeyi gerçekleş t irmiş olmasının – burdaki ve
dünyanın her yerindeki ezilen kitleler açısından ve insanlığın geleceği açısından ne anlama
geldiği konusundaki anlayışımızı büyük ölçüde ilerletmiştir. Başkanımız Bob Avakian’ın
yakın zaman önce yazdığı gibi:
İşte bu yolla, bu bilimsel temel üzerinden ve bu bilimsel yöntem ve yaklaşımı uygulama
yoluyla, devrim ve komünizm için fethetme ruhuna ve (Yeats’in bir şiirinden alıntı yapacak
olursak) şiddetli bir tutkuya sahip olabiliriz ve olmalıyızxix.

VII Sonuç: Bir Meydan Okuma ve Bir Çağrı
Burada söylemiş olduklarımızı da, partimizin tüzüğünün sonuç bölümünde söylediklerimizi
de bilinçli olarak dile getiriyoruz:

Devrimci Komünist Parti ABD, dünya
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devriminin kendi payı olarak ve nihai amaç komünizm için emperyalist haydutların
göbeğinde, ABD’de devrime önderlik etme sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyor. Bu
büyük ve tarihsel bir yükümlülüktür ve bütün bunların gerçekleşmesini isteyenler
bir araya gelerek bu öncüyü desteklemeli, parti ile beraber çalış m alı ve onu
güçlendirecek destekler inşa etmeli, komünist amaç ve bakış açısını destekleme
temelinde partiye katılmalıdırlar. Bütün insanlığın özgürlüğü: hedefimiz budur, bu,
ve bundan daha azı değil! Yaşamımızı adayacağımız daha büyük bir dava ve daha
büyük bir amaç yokturxx.
Tüm burada konuştuklarımız ve dosdoğru yalın sözlerle ortaya koyduklarımız, baskının
sömürünün olmadığı yeni bir dünyayı vücuda getirecek kararlılığımıza saygı duyan ve bunu
paylaşanlara, parti etrafında saf tutma, partiye destek ve yardım çağrısına daha büyük bir
anlam ve vurgu yüklemelidir.
Her yerdeki devrimcilere ve komünistlere, kökten farklı temelde çok daha iyi bir dünyaya
özlem duyan herkese: her ne biçimde olursa olsun geçmişe geri sürüklenip orada mesken
tutmayalım, bunun yerine komünizm hedefine ve insanlığın binlerce yılın geleneğinin
zincirlerinden kurtuluşuna doğru cesaretle ilerleyelim.
Eylül 2008

i Siyahlara uygulanan baskı ve ABD kapitalizmi ve emperyalizminin tarihi gelişmesi arasındaki ilişkinin
bütünlüklü analizi için, bakınız Bob Avakian’ın Komünizm ve Jefferson Demokrasisi kitabı, RCP Publications,
Chicago, 2008; internette de elde edelebilir, revcom.us

ii  ABD Devrimci Komünist Partisi Anayasası, RCP Publications, Chicago, 2008, Önsöz: ABD, Devrimci
Komünist Partisinin Temel İlkeleri, sf.2, vurgular orijinalden. Bu Anayasa internette elde edilebilir revcom.us

iii “Devrim Yapmak ve İnsanlığı Kurtarmak” Bölüm 1 ve 2, revcom.us adresinde ve Devrim ve Komünizm:
Temel ve Stratejik Yönelim başlıklı devrimci broşürde, 1 Mayıs 2008. Ardea Skybreak’in burada adı geçen
kitabı, Evrim Bilimi ve Yaradılış Efsanesi – Neyin Doğru Olduğunu ve Bunun Niçin Önemli Olduğunu Bilmek,
Insight Press, Chicago, 2006.

iv Parti Başkanımız Bob Avakian’ın çalışmalarında ve onun eserlerinin, metodunun, yaklaşımının ilham verip
rehberlik ettiği diğer kişilerin çabalarıyla, Sovyetler Birliği ve Çin henüz sosyalistken, hem bu ülkelerde elde
edilen gerçek ve eşi görünmemiş başarıların, hem de ikincil de olsalar önemli, hatta yer yer son derece ciddi
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eksiklik ve hataların etraflı bir değerlendirilmesi yapılmıştır ve bu değerlendirmenin yapılması devam da
etmektedir. Örneğin bakınız, Aralık 1981’de Devrim dergisinin 50. sayısında yayınlanan ve revcom.us internet
sitesinde de bulunan, Bob Avakian’ın Dünyayı Fethetmek başlıklı makalesi, Güz 1990’de Devrim dergisinin 60.
sayısında yayınlanan “Bir Dönemin Sonu, Yeni Bir Dönemin Başlangıcı” adlı yazı; ayrıca bakınız, Set the
Record Straight projesinin internet sitesi thisiscommunism.org

v Bu komünist devrim ve sosyalist toplum tecrübelerine ilişkin belirtmiş olduğumuz diğer kaynakların yanı
sıra, komünizm bilimine ve komünist devrim stratejisine Marx, Lenin, ve Mao’nun yaptıkları katkıların önemli
bir değerlendirmesi için, bakınız, Ek: Bilim Olarak Komünizm, ABD Devrimci Komünist Partisi’nin Tüzüğü.

vi Sovyetler Birliği’nin 1990’ların başında resmen son bulması, bu ülkede sosyalizmin 1950’lerin ortalarında
alaşağı edilip kapitalizmin restore edilmesinden 30 sene kadar sonra olmuştur. 1950’lerin ortalarından
itibaren, Mao Zedong’un tahlil ettiği gibi, Sovyetler Birliği artık sosyal emperyalist olmuştu, yani adı sosyalist
aslı kapitalist-emperyalistti, bu ise, devletin, ekonominin tayin edici aracı ve merkezi öğesi olduğu bir kapitalist
emperyalizm biçimiydi, Ancak şimdi artık kapitalist olmasına rağmen, Sovyetler Birliği, ABD’nin ve onun
önderliğindeki emperyalist bloğun amansız bir rakibi olmaya devam ediyordu; ve ironik olarak, Sovyetler
Birliği ve imparatorluğu 1990’larda resmen parçalandığı zaman, “klasik Batı’lı” kapitalizm-emperyalizmin
alkışçıları ve “zafer naracıları”, durumu fırsat bilip, komünizmin bir kez daha yenilgiye uğradığını, sosyalizmin
işe yaramaz ve işlemez bir bela olduğunun “ispat” edildiğini ilan ettiler. Sovyetler Birliği ve Çin’deki sosyalist
toplumun gerçek tecrübesinin tahlili – bu ülkeler henüz sosyalistken gerçekleştirilen tarihsel olarak eşi
görülmemiş özgürleştirici dönüşümlerin, bunun yanısıra gerçek problemlerin, eksikliklerin, ve hataların tahlili
için, bakınız, Set the Record Straight projesinin internet sitesi thisiscommunism.org

vii Komünist hareketin ve onun ortaya çıkarttığı sosyalist toplumların tecrübesinin, “parti-devlet modeli”
dedikleri şeyin kısıtlılığını ve nihai olarak iflasını gösterdiğini iddia edenler, esas olarak hatalı ve şaşırtıcı
sonuçlara varmışlardır, ki bu sonuçlar, kapitalistlerin ve onların kampındaki takipçilerin propagandasını
yaptığı “alışılagelmişin hikmeti”ne yansıtmakta, ve kendilerinin anti-komünist hırıltılarının kulak tırmalayıcı
gürültüsüne biraz daha ses katmaktadır. Önümüzdeki ay ve yıllarda – internet teorik dergimiz, parti gazetemiz
Devrim, ve diğer araçlarla – buna benzer teorileri, ve bunların parçası olan bakış açısıyla metodu daha da
tepeden tırnağa inceleyecek, mikroskobun altına yatıracak, ve geri püskürteceğiz. Burada şunu açıkça
belirtelim ki, bu “parti-devlet modeli” olmaksızın – başka bir deyişle, eskiden sömürülenlerin elinde, dünyadaki
tüm sömürüyü ve tüm baskıcı ilişkileri ortadan kaldırmayı amaçlayan devlet iktidarı olmaksızın, bu sürece
önderlik edecek bir öncü olmaksızın – kökten farklı bir dünya ortaya çıkartmak için ele alınması gereken derin
ve karmaşık çelişkileri, bırakın çözmeyi, sadece bulup çıkartmanın bile yanına yaklaşmanız dahi mümkün
olmayacaktır. Bu modeli terk etmek ve ona saldırmak, en azından objektif olarak ve şunun bunun niyetinden
bağımsız olarak, insanlığı günbegün şiddetle hırpalayan, hatta insanlığın devam etmesi karşısında gerçek bir
tehdit haline gelen bu dehşet düzeninden kopma, ve sonunda tamamen kurtulma amacını, ve bu amacın
gerçekleştirilmesi mücadelesini terk etmek ve küçümsemek anlamına gelir. Bilimsel bir bakış açısı ve metotla
incelendiğinde ve değerlendirildiğinde, komünist hareketin tecrübesi – ve hatta insan toplumunun tarihsel
tecrübesi – işte tam da bunu gösterir.
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viii Örneğin, bakınız, Bob Avakian, Çin’deki Kayıp ve Mao Zedong’un Devrimci Mirası. Bob Avakian’ın Mao
Zedong’u anma toplantılarında sunduğu bir konuşmanın metni, RCP Publications, Chicago, 1978, ve Mao
Zedong’un Ölümsüz Katkıları, RCP Publications, Chicago, 1979

ix Bakınız, “Devrimin ve Komünizmin Yeniden Tasavvuru: Bob Avakian’ın Yeni Sentezi Nedir?”, revcom.us

x“Devrim Yapmak ve İnsanlığı Özgürleştirmek” (Bölüm 1) revcom.us’ten elde edilebilir; ayrıca bakınız Devrim
ve Komünizm: Temel Stratejik Yönelim, Devrim dergisinin broşürlerinden – buradaki alıntı broşürün 27.
sayfasında bulunabilir.

xi  Bob Avakian, Dünyayı Fethetmek? Devrim dergisinin 50. sayısı olarak yayınlandı, Aralık 1981, RCP
Publications. Chicago. Komünist enternasyonalizmin içeriği ve bilimsel temeli konularını Bob Avakian’ın ele
alışının esas noktalarının bir sunumu için (Dünyayı Fethetmek’in yanısıra) bakınız Dünya Devrimini İlerletmek:
Stratejik Yönelim Meseleleri, ilk olarak Devrim dergisi Bahar 1984’te yayınlandı, revcom.us’ten de elde
edilebilir.

xii ”Devrim Yapmak ve İnsanlığı Kurtarmak” (Bölüm 1) revcom.us’ten elde edilebilir; ayrıca bakınız Devrim ve
Komünizm: Temel Stratejik Yönelim, Devrim dergisinin broşürlerinden – buradaki alıntı broşürün 36-37.
sayfalarında bulunabilir.

xiii Ek: Bilim Olarak Komünizm’de yer alan Partimizin Tüzüğü burjuva hakkın şu anlama geldiğini izah
eder: kapitalizmden arta kalan ve hala devam eden meta ilişkilerinin sosyalist toplumda nasıl birbirlerini
pekiştirdıği ve bunun üstyapıya – siyasi kurumlara, düşünce tarzlarına, kültüre vb – nasıl yansıdığı, ayrıca
bütün bunların devrimin sosyalizm altında devam edegelen ilerleyişine nasıl engel teşkil ettiği ve kapitalizmin
restorasyonunu engelleme, nihai hedef komünizmi gerçekleştirme mücadelesinin canalıcı bir parçası olarak
kısıtlanması ve sonunda üstesinden gelinmesinin gerekliliği

xiv “Saf” ve “sınıfsız” demokrasi hülyalarının berrak bir sergilenmesi, demokrasi ile –temel olarak farklı
biçimlerdeki– diktatörlük arasındaki gerçek ilişkinin izahı, Bob Avakian’ın şu açıklamasında mevcuttur:
Derin sınıf ayrışımları ve toplumsal eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir dünyada “demokrasi”den bahsetmek
–bu demokrasinin sınıf niteliğinden ve hangi sınıfa hizmet ettiğinden söz etmeksizin – anlamsızdır, hatta
bundan da kötüdür. Toplum sınıflara bölündüğü müddetçe, “herkes için demokrasi” olamaz: şu veya bu sınıf
iktidarda olacaktır, ve kendi çıkarlarına ve amaçlarına hizmet eden tipte bir demokrasiyi savunacaktır. Mesele:
hangi sınıfın iktidarda olacağı, ve onun iktidarının, onun demokrasi düzeninin, sınıf ayrışımlarıyla bunlara
tekabül eden sömürü, baskı, ve eşitsizliklerin devamına mı, yoksa son bulmasına mı hizmet edeceğidir.

xv  İçinde yaşadığımız dönemde, bazı komünistler, eski komünistler, komünizmin “abbas yolcuları”,
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skolastisizm, agnostisizm, ve rölativizmden oluşan eklektik bir karışım icadetmiş bulunuyorlar, ki bu, bazı
durumlarda bilinçli ve açıktan, Bob Avakian’ın yeni sentezine, her halükarda komünizmin temel dünya görüşü,
metodoloji ve amaçlarına karşıdır. Bu karışımı ortaya sürenlerin iddialarına göre, komünist hareketin geçmiş
tecrübesini izah edecek, açıklığa kavuşturacak, ve bunlardan uygun dersler çıkaracak, ayrıca bu insanların
(yanlış) anlayışları doğrultusunda geçmişin hatalarını tekrar etmeyecek bir pratiğe rehberlik edecek yeterli
teorik çerçeve mevcut değildir. Dolayısıyla, diye devam ediyor iddia, bu gerekli teorik çerçeveyi keşfetmek
için, komünizmin ilkeleri rehberliğindeki devrimci pratikten tamamen yalınlaşmış bir ortamda, sonsuz ve
amaçsız olacağı belli girişimlere çaba sarfedilmelidir. Bir de buna genellikle, en dar temelde ve en reformist
çeşidinden pratik çalışma ve mücadele avukatlığı eşlik eder, gerçekten yürütülmesi değil – ki bu da bu eklektik
karışımın bir malzemesidir. Bütün bunlar da, gerçek devrimci mücadeleden – dar değil geniş anlamda pratikle
diyalektik ilişki içerisinde geliştirlmesi mümkün olan, geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan komünist teori ve
ilkeler rehberliğindeki nücadeleden, reformist değil devrimci içerikli mücadeleden – ayrılmanın, geri
çekilmenin, ya da buna kayıtsız kalmanın meşrulaştırılmasına, en azından objektif olarak buna hizmet
eder.Özellikle son derece asalak emperyalist bir ülkede – dünyayı talan eden ve milyarlarca insanın canını
teninden koparan bir emperyalizmde – böylesi skolastisist, rölativist, agnostik bir yönelimin ve yaklaşımın,
komünist renklere bürünerek bile olsa ortaya çıkması, ve özellikle imtiyazlı kesimler içerisinde ve özgül olarak
aydın tabakalarda kabul bulması hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü insan yeterli teorik çerçevenin mevcut
olmadığını iddia etmeye devam ettiği müddetçe, gerçek komünizm mücadelesine kendisini tamamen
vakfetmeyi reddetmesinde yanlış birşey yoktur – hele bu vakfetme ve mücadele, dünyanın en zengin ve en
güçlü emperyalist kalesinde rahar bir akademik varlık sürdürmenin sınırlarının dışına çıkmayı gerektiriyorsa.
Burada karşı çıkılan akademik aydınların rolü değildir, teorik soyutlama ortamında uğraşma da değildir – ki bu
önemli bir girişim alanıdır ve komünizm davasına çeşitli yollardan değerli katkılarda bulunabilir, siyaset ve
siyasi felsefe alanıyla doğrudan ilişkisi olmadığı durumlarda bile. Ancak burada teşhis edilen ve şiddetle
eleştirilen, teoriye onu devrimci pratikten soyutlayarak yaklaşmayı, teori ile pratiğin arasındaki ilişkiyi, burada
tartışıldığı gibi, bilimsel komünist, diyalektik, ve materyalist olarak kavramaya ve bu şekilde yaklaşmaya karşı
çıkmayı ilke edinme olgusudur. Akademik çevrelerde radikal düşünce olarak geçinen hatta Marksizm taslayan
anlaşılmaz ve bilinçli olarak bulandırılmış saçmalıklar karşısında duyduğumuz sabırsızlığı da bilhassa ifade
etmek istiyoruz.

xvi Alenen ya da üstü kapalı bir şekilde devrimden vazgeçmek suretiyle partiyi terkedenlerin geneline istisna
olarak, bir rengarenk grup da vardır ki, bunlar emperyalizme teslim olmakla yetinmeyip, kendilerine parti
dışında küçük gizli bir “asalak eleştirmenler” grubu kurup, partimize ve önderliğine – özellikle Başkan Bob
Avakian’a – karşı son derece ilkesiz saldırılarda bulunarak bu teslimiyete “büyük meşrulaştırmalar” uydurmayı
yeğlemektedirler – bunları, dedikodu ve imalarla, partimizin çizgi ve faaliyetlerine iftira ve kaba saptırmalarla,
hatta bir yandan şimdilik devrimi ve komünizmi savunuyormuş gibi yaparken (ki bu da çok geçmeden
terkedilecektir) açıktan anti-komünizm çağrılarında da bulunarak yapmaktadırlar. Bu objektif açıdan küçük bir
olguyu temsil etmesine rağmen, bu “eleştirmenleri” karakterize eden bazı özellikler, olumsuz örnek teşkil etme
açısından faydalı olabilirler.
Birinci olarak, bunların bugün savundukları pozisyonlar ve görüş açıları, tam da partimizdeki Kültür Devrimi
sırasında tespit edilip toprağın üzerine çıkarılan, itibardan düşürülen ve alaşağı edilen revizyonist çizgileri
ortaya dökme değerine (eğer buna değer diyebilirsek) sahiptir – ki bu çizgilerin özelliklerini, partimizdeki
devrimci çizgiye karşı ortaya çıkan “revizyonist paket”i tartışırken burada anahatlarıyla ortaya koyduk.
İkincisi, istifa edip bu küçük gizli grubu başlatan eski parti üyeleri, siyasi ve ideolojik oportünizmin niteliğinin
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klasik bir örneğini sunmuşlardır, ki buna partinin içindeyken farklılıkları konusunda ilkeli mücadele yürütmeyi
reddetmiş olmaları da dahildir. Bu davranış, parti üyelerinin parti çizgisi ve siyaseti hakkındaki görüş
ayrılıklarını uygun parti kanallarından açıkça ifade etme hakkı ve sorumluluğuna sahip olmasının her komünist
örgütlenmenin temel ilkesi olduğu, bizim partimizin de her zaman berrak bir ilkesi olduğu gerçeğiyle çelişir ve
bu gerçeği ihlal eder. Bundan da öte, partimizdeki Kültür Devrimi sırasında, partiye, onun komünist ilkelerine
ve amaçlarına, partideki Kültür Devrimi’nin içeriği ve amaçlarına bağlılık konusunda tüm parti üyeleri ciddi
olarak düşünmeye, sadece – ama sadece – eğer bu konuda sağlamsalar, kendilerini yeniden ithaf etmeye
çağrılmışlardır. Şuna işaret etmek uygun olacaktır ki, şimdi kendisini “asalak eleştirmenler”in küçük bulanık
su birikintisinde “büyük balık” gibi şişirmeye çalışan Mike Ely denilen kişi, o zaman böyle bir yeniden ithafı
yapmıştı – yine partinin çizgisi hakkında ve parti içindeki kültür Devrimi’nin amaçları ve gidişatı konusunda
hiçbir itiraz veya görüş ayrılığı belirtmeden.
Parti’nin temel çizgisi konusunda – sadece son birkaç yıl içinde, Parti’de Kültür Devrimi yürütüldüğü dönemde
değil, bundan çok daha önceden beri – görüş ayrılıkları olmuş olduğu artık son derece açıklığa kavuşmuş
olduğu gözönünde bulundurulursa, şu soru doğal olarak kendisini ortaya koyacaktır: bu kadar uzun bir
zamandır temel görüş farklılıkları olduğu açık olan, Parti çizgisinin önemli öğelerine karşı elle tutulur bir
itirazda bulunmayı, bu çizgiye karşı açıktan bir mücadele vermeyi reddeden böyle bir kişi neden bu kadar
zaman Parti’de kaldı? Aşikar cevap, önemli farklılıkları saklıyarak Parti’de kaldı, çünkü Parti’yi kendi
oportünist çizgisinin bir aracı olarak kullanmaya çalışıyordu. Belli ki, saflarımızdaki revizyonizmin sonucu,
kendi “alternatif yaşam biçimini” senelerce yürütmenin imkanını buldu, birlik içindeymiş gibi görünerek aşağı
yukarı her istediğini yaptı, Parti’mizdeki revizyonist çizgi ve kültürün parçası olan gemi azıya almış liberalizm
bunu mümkün kıldı. Ancak Kültür Devrimi ilerletildikçe ve revizyonizmin üzerinde yeşerdiği toprak kesilip
küçüldükçe, bu kişinin Parti’yle hem hemfikir görünüp hem de ona muhalif bir çizgiyi yürütmeye devam etmesi
gittikçe zorlaştı. O zaman o da ne yaptı? Apar topar Parti’den ayrıldı, oportünizmini ifade edebileceği başka
yollar aradı, ve Parti’ye ve önderliğine karşı ilkesiz saldırılar başlattı. Parti’den ayrılmadan önce görüş
ayrılıklarını ilkeli bir şekilde ortaya koyup mücadele vermesi için Parti’de varolan yolları tüketti mi – hatta
bunları hiç kullanmaya çalıştı mı? Ayrılmadan önce, görüş ayrılıklarını ifade eden bir yazı yazıp bunu Parti
kanallarından Parti önderliğine iletti mi? Bu farklılıkları dile getirmek ve tartışmak için Parti önderliğiyle bir
toplantı talep etti mi? Hayır. Bunun yerine, komünizmin ilkelerinin tam ihlali içinde, hatta fazilet sahibi
herhangi bir kişinin göstereceği davranışın tersine hareket etti.
Böyle bir kişinin bu şekilde davranışı pek de şaşırtıcı değildir, çünkü genel olarak kendisinin oportünist siyasi
ve ideolojik çizgisinin yanısıra, özellikle Kültür Devrimi başlayıp Partimizde ivme kazanmaya başladıkça, Parti
üyelerinin ufukları, ideolojik ve siyasi çizginin canalıcı meselelerine, bu çizgilerin mücadelelerinin bilim ve
gerçek muhteva içinde verilmesine doğru genişleyip yükseldikçe, eğer bu kişi Parti’den ayrıldığından beri
kullandığı “boyalı basın” metodlarını – ima, dedikodu, “iç işlerinin ifşası” vb gibi metodları – daha Parti’nin
içindeyken kullanmaya kalkışmış olsaydı, bu Parti içinde sadece kaba ve gülünç saptırma, komünizm ilkesinin
açıktan ihlali olarak hemen farkedilmekle kalmayacak, genel oportünizmin bir parçası olarak tesbit edilecekti,
bu tip ilkesiz metodları terketmesi, bunun yerine ciddi bir şekilde bu Kültür Devrimi’nde sözkonusu canalıcı
çizgi meselelerine eğilmesi, Parti’nin devrimci çizgisine karşı olduğu besbelli olan kendi çizgisini ilkeli ve
muhtevalı bir şekilde savunması kendisinden talep edilecekti. Ve bunu yapmayı perişan bir şekilde
beceremeyecekti, çünkü bir kez daha, bu çizgiler, Parti’nin ve üyelerinin hızla revizyonist olarak tesbit etmekte
olduğu ve ona karşı idedolojik mücadele vermekte olduğu “paket”in temsilcileri olarak farkedilecekti.
Daha önce söylemiş olduğumuz gibi, önemli bir sınıf mücadelesi sırasında – ki Partimiz içindeki Kültür Devrimi
tam da buydu, ideolojik alanda canalıcı bir sınıf mücadelesi – şeyler ve kişiler kaçınılmaz olarak bölünürler. Bu
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mücadeleyi ilkeli bir temelde yürütmüş olan, revizyonizmle uzlaşmadan ideolojik ve siyasi çizgi meseleleri
üzerinde yoğunlaşan Partimiz, komünist görüş ve yöneliminde, devrimci sorumluluğunu yürütme yeteneğinde
son derece güçlenmiştir; ve bu temelde, “asalak eleştirmenler” gizli grupçuğundakiler gibi oportünistlerden
kurtulmuş bullunuyoruz. Ve her ne kadar böylesi oportünistlerin çizgisi tamamen iflas etse de, insanlar
oportünistlerin objektif olarak karşı-devrimci çizgilerini ve bunların oynadıkları rolü, devrimci-komünist
çizgiyle ve Parti’mizin çalışmalarıyla karşılaştırdıkça, Partimiz, ve inşa edip önderlik etmeye kendimizi
adadığımız devrimci hareket güçlenecektir.
(Buna bağlı olarak, bakınız “Berbat Kapitalist Devranın Bugününe Saplanıp Kalmak mı, Yoksa Komünist
Geleceğin Güzergahını Oluşturmak mı?” Mike Ely’nın Dokuz Mektubu’na cevap olarak RCP’li bir yazı
grubunun kaleme aldığı makale, revcom.us)

xvii ABD Devrimci Komünist Partisi’nin Tüzüğü, II. Örgütlenme İlkeleri, Madde 1, Üyelik, sayfa 18;
revcom.us’ten de elde edilebilir.

xviii ABD Devrimci Komünist Partisi’nin Tüzüğü, II. Örgütlenme İlkeleri, sayfa 15; revcom.us’ten de elde
edilebilir.

xix Bob Avakian, Komünizm ve Jefferson Demokrasisi, RCP Publications, Chicago 2008, bu eser revcom.us’ten
de elde edilebilir.

xx ABD Devrimci Komünist Partisi’nin Tüzüğü, II. Sonuç, sayfa 24; revcom.us’ten de elde edilebilir.
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