Kuşlar Timsah Doğuramaz Ama İnsanlık Ufkunu Aşabilir – Devrim ve
Materyalizm

Ekonomik temelde (veya altyapıda) radikal, nitel değişimler gerçekleştirmenin yolu ancak
mevcut egemen sistemin yönetici sınıflarının ifa ettiği siyasi ve son kertede askeri iktidarın
kesin surette yenilgiye uğratılmasından ve arkasından ezilip dağıtılmasından, yerine de yeni,
devrimci bir devlet iktidarı yerleştirmekten geçer ve ancak bu şekilde mümkün olabilir.
Bunun ne kadar altı çizilse azdır.
Toplumda ve dünyada değişim istediğimize dair her türlü fikirle ortaya çıkabiliriz, başkaları
da özellikle de gerçekliğe dair doğru bir çerçeveye, doğru bir anlayışa sahiplerse yaratıcı
fikirlerle ortaya çıkabilirler ancak eğer bu, koşullar bunu mümkün hale getireceği zaman
egemen sistemin bütün iktidar kurumlarını, araçlarını ve baskıcı organlarını yenilgiye
uğratacak ve dağıtacak bir harekete dönüşmezse, hiçbir radikal değişim meydana gelmez.
Bu kadar basit.
İnsanlar, “iktidara el koymadan değişim yapalım” diyebilir. Evet, marjlarda ve aralıklarda
geçici olarak bazı küçük değişiklikler yapabilirsiniz, ancak iktidara el koymadan toplumun
ve dünyanın temel karakterinde bir kırıntı bile değiştiremezsiniz. Bir kitle mücadelesi
üzerinden, koşullar olduğu veya oluştuğu zaman uygun biçimde, eski yönetici sınıfın iktidar
organlarını yenilgiye uğratıp dağıtmadan ve yerine buna uygun, toplumun ekonomik
temelini ve üstyapıyı dönüştürmeye devam edecek yeni bir sistem geçirmeden bunu
yapamazsınız. Bu kadar basit.
Bir düşünün. İnsanların sokaklarda sık sık polis tarafından öldürülmesini, katillerin de her
defasında şu veya bu şekilde “meşru caniler” olarak aklanmasını istemiyorsunuz. Bunu
durdurmak mı istiyorsunuz? Farklı bir devlet iktidarınızın olması gerekir. Neden devlet
iktidarını istiyoruz? Neden bundan bahsetmeye devam ediyoruz? Çünkü biz insanların
başında bu rezilce &ndash;berbat ve rezilce olduğu kadar sebepsiz- şeyleri istemiyoruz.
Tecavüze son vermek, halkın yoksullaştırılmasına, toplumdaki ve dünyadaki öteki korkunç
şeylere son vermek mi istiyorsunuz? Farklı bir sosyal ve ekonomik ilişkiler dizisine ve buna
denk düşen, bunu destekleyip ileriye götürecek bir iktidar ilişkileri dizisine sahip olmanız
gerekir. Farklı bir kültüre ve ideolojiye sahip olmanız gerekir. Ve yeni bir devlet iktidarı
&ndash;evet, radikal derecede farklı bir devlet iktidarı, ama bir devlet iktidarı&ndash;
olmadan bunlara sahip olamazsınız. Bu kadar basit.
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