
Siyahi Halkın Ezilmesi, Bu Sistemin İşlediği Suçlar ve İhtiyacımız Olan Devrim 

“Genç adam cüzdanına doğru hamle yaparken 41 kere vuruldu” … “13 yaşındaki çocuk öğle 

ortalarında oyuncak silahını gerçek sanan polis tarafından vuruldu”… “polis tarafından 50 kere 

vurulan genç adam düğün gününün sabahında hayatını kaybetti”… “genç kadın, nöbet geçirdikten 

sonra bilincini kaybetmiş haldeyken kilitli arabasının etrafında duran polis tarafından 12 kere 

vuruldu”… “yasalara aykırı davranış sebebiyle tutuklanan mağdura, tutuklayan polisler tarafından 

karakolun arkasında bir çubuk ile işkence ve tecavüz edildi.” 

Yukarıdaki olayların hepsinde mağdurun Siyahi olması sizi şaşırtıyor mu? 1 

Eğer ABD’de yaşıyorsanız çok büyük ihtimalle hayır. 
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Bunun ne anlama geldiğini düşünün: size söylenmemesine rağmen bu polis şiddetlerinin ve 

cinayetlerinin mağdurlarının Siyahi olduklarını biliyordunuz. Bu durumlar -ve sadece son birkaç yılda 

bunlar gibi binlercesi- bir acı okyanusuna göz yaşı nehirleri eklemekte. Bunlar, daha büyük ve daha 

da derin sorunların semptomları. 
 

Ancak günümüzde bazıları Amerika’nın “ırkçılık 

sonrası bir toplum” olduğunu iddia etmektedir. 

Bunlar, “Siyahi gelişiminin önündeki engellerin” 

büyük ölçüde kaldırıldığını söylemektedir. Bazıları 

günümüzde Siyahi halkın karşılaştığı ciddi sıkıntıların 

temel suçlamasını bizzat Siyahi halka doğrultacak 

kadar bile ileri gitmektedir. Başkaları ise daha iyi 

eğitimin ya da daha geleneksel aile yapılarının, dinin 

ya da seçimlerin olayları çözeceğini iddia etmektedir. 

 

 
Yani şu sorular net bir şekilde sorulmalıdır: Gerçek 

sorun NE? Bu sorunun kaynağı ne? Ve çözümü ne? 

 

 
Revolution gazetesinin bu özel sayısı bu sorulara 

cevap verecek. Nasıl Siyahi halkın ezilmesinin, 

kuruluşundan günümüze kadar bu ülkenin bizzat 

kalbinin ve işleyiş biçiminin bir parçası olduğunu ve 

bu yüzyıllardır süregelen acılara gerçekten neyin 

sebep olduğunu göstereceğiz. Bu ezilmeye karşı 

verilen devasa mücadeleleri inceleyeceğiz ve neden 

imtiyazlar kazansalar dahi güçlü adalet çağrılarının her zaman sistem tarafından ihanete uğradığını ve 

gerçekten kurtuluşu kazanabilecek bir devrimci mücadele için bunlardan nasıl dersler 

çıkarılabileceğini belirteceğiz. Nasıl bir devrimin tamamen yeni, kurtarılmış bir dünyaya ilerlemenin 

bir parçası olarak tamamen farklı ve çok daha iyi bir sistemi varoluşa geçirirken bu baskı ile mücadele 

edip bu baskının üstesinden gelebileceğine değineceğiz. Başka hareketleri inceleyeceğiz ve nasıl bir 

devrimin altında kalan her yolun yanlış ve çıkmaz bir yol olduğunu göstereceğiz. En sonunda, neden 

böyle bir devrimin mümkün olduğunu -evet, ABD’de bile- ve böyle bir devrime hazırlanırken ve bu 

devrimi gerçekleştirmek için gerçekten nelerin yapılması gerektiğini vurgulayacağız. 

I. Gerçek Durum 

Geleneksel bilgelik, bazı eşitsizlikler hala olsa dahi Amerika’daki Siyahi halkın durumlarının genel 

olarak iyileştiğini ve iyileşmekte olduğunu söylemektedir. Obama ve Oprah gibi insanlar bunun bir 

kanıtı olarak gösterilir. Fakat durumlar gerçekten ileriye doğru mu gelişti? Bu toplum gerçekten de 

“ırkçılık sonrası bir toplum” olma yönünde mi? 

Bu sorunun cevabı ABD toplumunun her köşesinde bulunabilir. 

İstihdama göz atalım: Siyahi halk merdivenin en alt tabakasına yığılmış durumda…ki bu da iş 

bulabilirlerse. Siyahi halka istihdam sağlayan pek çok temel endüstri kapanmış olduğu halde, 

araştırmalar üstüne araştırmalar gösteriyor ki işverenler sabıkalı bir beyaz insanı sabıkası olmayan 

Siyahi halka tercih ediyor ve aynı CV üzerinde “beyaz gibi duyulan” isimlere “Siyahi gibi duyulan” 

Bu ülkede [Siyahi halkın] uzun yüzyıllarca 

süregelen ezilmesini sonlandırma 

yönündeki bazen açıkça dışavurulan, 

bazen kısmen dışavurulan, bazen yanlış 

biçimde dışavurulan ancak derinden, son 

derece derinden gelen isteği tamamen 

serbest bırakmayan ve bu isteğe 

dışavurum imkânı tanımayan bir 

devrimci hareket asla olmayacaktır. Bu 

ülkede bunu amaçlarının temel 

noktalarından biri olarak almayan bir 

devrim asla olmayacaktır ve asla 

olmamalıdır. 

Bob Avakian, Devrimci Komünist     Parti 

ABD Genel Başkanı, 7 Konuşma’yı takip 

eden Soru Cevap Kısmı 



isimlere kıyasla %50 daha fazla geri dönüş yapma ihtimali bulunmakta 2 . New York şehrinde Siyahi 

erkeklerin işsizlik oranı %48.3 

Veya gayrimenkul: Siyahi halk dünyada en yüksek ırka dayalı yerleşim ayrımcılığıyla karşı karşıya- 

ihmal edilmiş, bakımsız, düzgün parklara ve marketlere erişimi olmayan ve çoğu zaman tek bir 

hastanenin dahi bulunmadığı muhitlere itilmekteler. Ev sahibi olan Siyahi halk ve Latinolar evlerine el 

konulmasıyla karşı karşıya kalmaktalar. Yağmacı kredi verenler tarafından orantısız derecede 

hedeflenmelerinden sonra yüksek riskli konut kredisi krizi tarafından en sert darbeyi alanlar da 

onlardı, ki bu modern ABD tarihinde beyaz olmayan insanların en büyük maddi kayıpları olarak 

sonuçlandı.4 

Ya da sağlık sektörü: Siyahi bebekler bir Üçüncü Dünya ülkesi olan Malezya ile kıyaslanabilir ölüm 

oranlarıyla karşılaşmakta ve Afrikalı-Amerikalılar genellikle Sahra Altı Afrika ile karşılaştırılabilecek 

kadar yüksek HIV enfeksiyonu oranlarına sahip. Genele bakıldığında sağlık sektöründeki eşitsizlikler o 

kadar fazla ki eski bir ABD Sağlık Bakanı yakın zamanda şöyle yazdı: “Son yüzyılda sağlık eşitsizliklerini 

gidermiş olsaydık 2000 yılında 85.000 daha az Siyahi ölümü olurdu.”5 

Veya eğitim: Günümüzde okullar 1960’lardan beri en yüksek derecede ayrımcılığa sahne olmaktalar 6 

, şehirlerde büyük oranla Siyahi ve Latino okullara daha az kaynak sağlanmakta ve başarısız olmaları 

için hazırlık yapılmakta. Bu okullar metal detektörleri ve okul koridorlarında gezen üniformalı polisler 

tarafından derslerine giderken durdurulup üzerleri aranan çocuklar vb. ile giderek daha çok 

hapishanelere benzemekteler. Çoğu zaman bu okullar iyi halli şehir dışı bölgelerin okullarında öğrenci 

başına harcanan miktarın ancak yarısını kendi öğrencileri için harcayabiliyorlar.7 

Hapishaneleri inceleyelim: Hapishanelerdeki Siyahi halk nüfusu 900.0008-bu 1954’ten bu yana on kat 

artış anlamına geliyor!- ve hapse atılmış Siyahi suçluların beyazlara oranı da aynı süreçte iki kattan 

fazla arttı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma gösteriyor ki “Lise diploması olmayan genç bir Siyahi 

erkeğin 35. doğum gününden önce hapse atılma şansı %59.”9 

Bütün bunların üstüne ve bunları destekleyecek şekilde, bu toplumun medyası, kültürü ve politikası 

tarafından bitmek tükenmez derecede fışkırtılan bir ırkçılık lağımı -tüm Afrikalı-Amerikalı çocukların 
 

2 Bkz. Devah Pager, “The Mark of a Criminal Record,” American Journal of Sociology, Volume 108, Number 5, 
March 2003, pp. 937-75. Interviews with white managers are in When Work Disappears: The World of the 
New Urban Poor, William Julius Wilson, Knopf, New York, 1996. Ayrıca bkz. “Are Emily and Greg More 
Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination,” Marianne Bertrand 
and Sendhil Mullainathan, working paper published by the National Bureau of Economic Research, Haziran 
2003. [http://www.nber.org/papers/w9873.pdf] 
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6 Gary Orfield ve Chungmei Lee, “Historic Reversals, Accelerating Resegregation, and the Need for 
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[http://www.civilrights.org/assets/pdfs/aug-2007-desegregation-report.pdf] 
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harcamasının 22.000 dolaro olduğu Long Island, Manhasset gibi refahı yüksek bir banliyöyle karşılaştırılabilir.’’ 
Jonathan Kozol, ‘’Still Separate Still Unequal: America’s Educational Apartheid’’, Harper’s, Ekim 2005. 
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hayallerini ve ruhlarının öldürmeyi hedefleyen bir ırkçılık mevcut. 2007 yılının başlarında Jena, 

Louisiana’da altı Siyah gencin okulda onları “sadece beyazlara ait” bir ağacın altına oturmaktan 

korkutmak amacıyla ağaca bir ilmik asılmasına karşı mücadele ettikleri için haklarında dava açılıp 

tutuklanmaları sonrasında ülkenin her tarafında, güneyde ve kuzeyde, ağaçlara asılan ilmikler 

dalgasını kim unutabilir? 

Bütün bunlar 2005 Katrina Kasırgası karşısında devletin suç işleyen cevabının altında yatmaktadır. Bu 

ülkenin tarihinin tamamı boyunca ve günümüzde de devam eden Siyahi halkın ezilmesine direkt bağlı 

sebeplerden ötürü, Afrikalı-Amerikalılar orantısız biçimde kasırganın önünden kaçacak imkanlara 

sahip olmayanlardı ve aynı zamanda koruma setleri yıllardır tamir edilmemiş muhitlerde 

yoğunlaşanlar da onlardı. “Sadece” becerisizlik şöyle dursun, devlet silahlı baskı ve lakayt, katledici 

bir umursamazlık ile cevap verdi. İnsanlar günlerce çatı katlarında 38 derece sıcaklıklarda yiyecekleri 

ve içecekleri olmadan sıkışıp kaldılar. Hapishanelerde suçlular boğaz hizasına gelen su seviyelerinde 

hücrelerinde kapalı bırakıldılar. Özel mülkün korunması ve sosyal kontrolün sağlanması insan 

hayatının üzerinde tutuldu. Eyalet başkanı polis ve askerlere “yağmacıları” -yani kendileri yaşamaya 

çalışan ve diğerlerine yardım eden insanları- görür görmez vurmaları emrini verdi. En az bir sefer, en 

kötü darbeyi alan bölgelerden kaçmaya çalışan insanların daha güvenli bir bölgeye geçmeleri silah 

zoruyla polisler tarafından engellendi. En sonunda tahliyeler başladığında bu tahliyeler acımasız bir 

plantasyon sahibinin kalpsizliği ile yapıldı. Aileler ayrıştırıldı, çocuklar ailelerinden koparıldı. On 

binlerce insan ülkenin farklı bölgelerine tek yön biletler ile, bazen nereye gittikleri dahi onlara 

belirtilmeden dağıldı. Evlerdeki cesetler suda ya da kaldırımların üzerinde, enkaz altında çürümekte 

ve ezilmiş halde aylarca bırakıldı. 

Bütün bu olay boyunca politikacılar ve yorumcular insanları merhametsiz bir ırkçılık yağmuruna 

tuttular. Barbara Bush’u, başkanın annesini, ve Katrina’dan kaçan göçmenler -bazıları ailelerinden 

ayrılmış ve her şeylerini kaybetmiş, sevdikleri insanlar da dahil- için bir sığınakta söylediklerini, yani 

“Buradaki insanların büyük çoğunluğu zaten biliyorsunuz ki alt tabakadandı, yani bu onlar için gayet 

tıkırında gidiyor.” cümlesini kim unutabilir?10 10 dönemdir milletvekilliği yapan birisi “En sonunda 

New Orleans’taki lojmanları temizledik. Biz yapamadık, ama Tanrı yaptı.” 11 sözleri ile ödül aldı. 
 

O zamandan beri, Katrina’nın birinci, ikinci … üçüncü yıldönümü geçti ve hala New Orleans bölgesinin 

pek çok kısmı yaşanılamaz hayalet şehirler halinde. Çoğunlukla Siyahi 9. semtte talan olmuş ev 

blokları yakılıp yıkıldı, şu anda bazı yerlerde görebileceğiniz hiçbir yere çıkmayan beton merdivenler 

dışında hiçbir şeyin olmadığı çöplüklere döndüler. Siyahi halk hala yaşanılabilir yerlerde yaşamak için 

mücadele ettiklerinde buralardan sürüldüler ve Belediye Meclislerinde protesto girişimlerinde 

bulunduklarında onlara biber gazı sıkıldı ve saldırıldı.12 Petrol rafinerileri ve turistik bölgeler uzun 

zamandır tamir edilmiş ve işler haldeler fakat aynı zamanda okulların, hastanelerin ve çocuk bakım 

merkezlerinin yeniden inşası listenin dışına itildi. Bütün bu süreçte polisler ve ulusal muhafızlar fakir 

muhitleri düşman topraklarıymış gibi işgal etmeye devam etmekte. 

Bütün bunlar size “ırkçılık sonrası bir toplum” gibi mi görünüyor? 
 
 

10 5 Ekim 2005 tarihinde Barbara Bush NPR’deki MarketPlace programına verdiği röportajda ’’Korkutucu bir 
şekilde hepsinin Teksas’ta kalmak istediğini duyuyorum. Burada müthiş bir konukseverlikle karşılaştılar. Zaten 
pek çokları imtiyazsız insanlar, yani işlerin tıkırında gittiğini düşünüyorum.’’ 
http://marketplace.publicradio.org/shows/2005/09/05/PM200509051.html] 
11 . Charles Babington, “Some GOP Legislators Hit Jarring Notes in Addressing Katrina,” Washington Post, 10 

Ekim, 2005. [http://www.washingtonpost.com/wp-yn/content/article/2005/09/09/AR2005090901930.html] 12 

William H. Frey, Audrey Singer, ve David Park, “Resettling New Orleans: The First Full Picture from the 

Census.” Brookings Ensitütüsü, 12 Eylül, 2007. 

[http://www.brookings.edu/reports/2007/07katrinafreysinger.aspx] 
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Cevap açık. Ve geçmişten bu yana Siyahi halkın daha büyük kısmının orta sınıfa erişimine “izin 

verilse” de, bu konuda iki şey söylenmeli. 

İlk olarak, bu insanlar için bile durum hala belli belirsiz bir halde. Sert bir örneği incelemek gerekirse: 

Her neslin bir öncekinden “daha iyi” bir duruma erişeceği şeklindeki yaygın “Amerikan rüyası” 

nosyonuna zıt olarak, orta sınıf Siyahi ailelerin çocuklarının büyük çoğunluğu bu sistemin işleyişi 

tarafından aşağı doğru hareketli bir yola sevk edildi.13 Ve tüm Siyahi halk -ne kadar yukarıya 

çıkarlarsa çıksınlar- herkesin alışık olduğu “Siyahi olarak araba sürme” sebebiyle durdurulma hakareti 

ve tehlikesi ile karşılaşmakta. Malcolm X’in 40 yıl önce söylediği gibi ve günümüzde de hala doğru 

olacak şekilde: Doktora sahibi bir Siyahiye ne diyorlar? Bir “zenci”. 

İkinci ve daha temel olarak, milyonlarca Siyahi halk için durum daha da KÖTÜ hale geldi. 

Bu “ırkçılık sonrası toplum” fantezisine ve hatta daha “az hırslı” istikrarlı gelişim yalanına inanmak hiç 

yardımcı olmayacaktır, hatta açıkçası gerçekten zararlı olacaktır. Afrikalı-Amerikalı insanların ezilmesi 

şeklindeki bariz gerçek ile doğrudan yüzleşilmeli ve bu gerçek derinden anlaşılmalıdır ki 

dönüştürülmesinden bahsetmemiz mümkün olsun. 

II. Günümüzü Anlayabilmek ve Geleceği Dönüştürebilmek İçin Geçmişe Işık Tutmak 

Eğer ağrılı bir durumda doktora giderseniz, size semptomlarınızı anlatmanızı isteyecektir. Eğer iyi bir 

doktorsa sizi sadece birkaç ilaç yazıp geri göndermez, sorununuzun sebebini, neden ortaya çıktığını 

anlamaya çalışır. Birkaç test ister ve sonrasında başka şeyler de yapar. Semptomlarınızın ne zaman 

başladığını sorar. Aile geçmişinizi inceler, ebeveynleriniz ve onların ebeveynleri hakkında sorular 

sorar. Biz de aynen bunu yapacağız: Burada bahsettiğimiz derin sorunların kaynağını keşfetmek için 

Amerika’nın tarihini inceleyeceğiz. 

Kölelik ve Soykırım Temelinde Sermayenin Yükselişi 

Bu ülke Yerli Halkların soykırım yoluyla sürülmesi ve milyonlarca Afrikalının kaçırılıp köleleştirilmesi 

ikiz suçları üzerine kurulmuştur. Ancak bu temel ve reddedilemez gerçek sürekli olarak bastırılmakta, 

çarpıtılmakta, bulanıklaştırılmakta ve bu konuda bahaneler uydurulmaktadır, çoğu zaman kabul 

edilse dahi “eski çağ tarihi” olarak ele alınmaktadır. Bunun sonuçlarını inceleyelim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Julia B. Isaacs, “Economic Mobility of Black and White Families,” Brookings Enstitütüsü, Kasım 
2007.[http://www.brookings.edu/papers/2007/11_blackwhite_isaacs.aspx 

http://www.brookings.edu/papers/2007/11_blackwhite_isaacs.aspx


Modern kapitalizm Avrupa’da, şehirlerdeki tüccar sınıfın yani yeni yükselişe geçen kapitalistlerin ya 

da başka bir tabirle burjuvazinin, topraklarından sürülen köylüleri ve bu kapitalistler için çalışmaktan 

(ve sömürülmekten) başka çaresi kalmayanları sömürdükleri atölyeler kurmaya başlamasıyla ortaya 

çıktı. Bu modern proletaryanın embriyosu idi: Başkası için çalışmak dışında hayatını sürdürme yolu 

olmayan, insanların kolektif biçimde çalışmasını gerektiren süreçlerde maaş için çalışan bir insan 

sınıfı. Erken dönem kapitalistler, tıpkı kendi soylarından gelenler gibi, üretilen ürünlerin sahipliğini 

üstlerine alıp bu ürünleri satarlardı ve 

proletaryalara sadece yaşamlarını 

sürdürebilecekleri kadar maaş vererek gelir 

elde ederlerdi. Bunu başka kapitalistlerle 

rekabet içinde gerçekleştirmekteydiler ve 

daha ucuza satamayanlar batmak durumunda 

kalmaktaydı, bu durum elde edilebilecek en 

küçük avantaj için bile mücadele etme 

dürtüsünü ortaya çıkardı, ki bu ya maaşları 

düşürerek ve proletaryayı daha da derinden 

sömürerek ya da üretimi arttıracak 

makineleşmeye daha çok yatırım yaparak 

olabilirdi -ya da bunların her ikisi. Bu sömürü 

ve rekabet ikiz dinamiği durmak bilmez ve 

giderek büyüyen bir döngü halinde 

sermayenin birikimini hızlandırdı. 

Ancak bu çizgisel veya kendinden bir süreç 

değildi. Aslına bakılırsa, Avrupa’da kapitalizm 

dünya pazarının gelişmesiyle yükselişe geçti ki 

dünya pazarının gelişimi de köle ticareti 

tarafından beslenmişti. İngiltere’de gemiler 

Londra ve Liverpool’dan kapitalistlerin sattığı 

ürünlerle dolu olarak Afrika’nın kıyı 

şehirlerinde boşaltırlardı ve Afrika’nın kırsal 

bölgelerine düzenlenen yağmalarda 

yakalanan insanlar ile yeniden 

Yanlış Yollar ve Çıkmaz Sokaklar 

Neden Eğitim Çözüm Değildir 
 

İnsanlar der ki: “Eğitim almamız gerek, sorun tam da 

bu. Evet, beyaz okullarının aldığı kaynaklara 

erişimimiz yok. Ancak sadece çocuklarımız daha fazla 

çalışırsa -ve biz de televizyonu daha sık kapatmakta 

daha iyi bir performans sergilersek- o zaman öğrenip 

ilerleyebilirler”. 

Bu bazı önemli gerçekleri son derece yanlış sonuçlarla 

karıştırmaktadır. Gerçek şudur ki bu sistem istikrarlı 

biçimde Siyahi çocuklara iyi bir eğitim imkanı vermedi 

ve vermemeye de devam etmektedir, bu durum diğer 

kölelere okuma yazma öğreten kölelerin katledilmesi 

ile başladı. Günümüzde çoğu Afrikalı-Amerikalı çocuk 

hapishaneden hallice şehir içi okullarda, çok daha az 

imkanlar sağlanarak ve toplumun ve dünyanın gerçek 

tarihinin ve dinamiklerinin üstünün örtüldüğü şekilde, 

eleştirel ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek 

neredeyse hiçbir girişimin olmadığı bir eğitim 

görmekteler. Bu okullar Afrikalı-Amerikalı çocuklara 

direkt ve dolaylı yoldan bu toplumda onlar için bir 

gelecek olmadığı mesajını vermektedir. Pek çok Siyahi 

gencin daha alçak oldukları şeklindeki bu sistemin 

yalanlarını “kabullenmeleri” ve bilgi ve bilimin daha 

geniş dünyasından uzaklaşacak şekilde kendi 

öğrenme potansiyellerini “kapatmaları” da bu 

sistemin başka bir suçudur. 



doldurulurlardı. Sonrasında bu insan 

kargosunu Amerika’ya ve Karayiplere köle 

olarak satmak için getirirlerdi. Bu gemiler 

şeker, pamuk, pirinç ve bu köleler tarafından 

kolonilerde üretilen diğer ürünleri tekrar 

Avrupa’ya hammadde ya da yiyecek olarak 

kullanılmak üzere getirirlerdi. Bu şekilde her 

gün, yıllar, yüzyıllar boyu. Bu köle ticareti ve 

getirdiği köle ekonomisi, Amerika’da yerel 

halkların direkt katledilmek, hastalıklar ve 

gümüş madenlerinde ölümüne çalıştırılmak 

suretiyle soykırımı ile birlikte Karl Marx’ın 

“Sermayenin ilkel birikiminin kızıl şafağı” 

olarak isimlendirdiği şeyi oluşturdu. 

Bu inanılmaz bir suçtu. 9.4 ila 12 milyon 

Afrikalı kaçırılıp Amerika’ya köle olarak satıldı. 

Bunun üstüne 2 milyon da Afrika’dan 

getirilirken yolda öldü ve ciddi sayıda insan da 

bizzat Afrika’da köle yağmaları ve bunu 

takiben pazarı beslemek için kıyı Afrika 

şehirlerine cebri yürüyüş sırasında öldü. En az 

800.000 daha fazlası Afrika’nın kıyı 

şehirlerinde nakliye edilmeyi bekledikleri 

hapishanelerde öldü. Amerika’ya gelince 

köleler “dirençlerinin kırılması” için “sezonluk 

kamplara” gönderilmekteydiler ki burada 

Ancak varsayalım ki tüm Siyahi çocuklar her nasılsa 

eleştirel düşünmelerini ve farklı tür zihinsel 

çalışmaların içerdiği yetenekleri edinebildikleri bir 

eğitim almayı başardı. Günümüzün yoksullarının 

milyonlarcası iyi iş sahibi olma ve fakirlikten kurtulma 

şansına sahip olur muydu? Hayır. Devrime gitmeyen 

herhangi bir yolda ayrımcılığı tamamen yok 

edebilseydiniz bile -ki objektif bir analiz bunun 

mümkün olmadığını gösterir- kapitalizm sistemi 

işleyişini sürdürdüğü sürece, insanlar sadece 

kapitalistler onlara iş vermekten para kazanabilecekse 

iş sahibi olabilirler. Bu standarda göre, o kadar fazla 

teknik işe “talep” yoktur ve bu işlerin dahi önemli 

kısımları dünyanın insanların daha da az maaşla 

çalışmaya zorlandıkları bölgelerine doğru 

kaymaktadır. Kapitalistler tabii ki bunu biliyorlar ve bu 

özellikle de şehir içlerindeki gençlere iyi bir eğitim 

sağlamamalarının en büyük sebeplerinden biridir - 

Siyahi halkın beklentilerini “fazla yükseltmek” 

istememekteler. Milyonlarca insanın gerekli bilgiye ve 

vasfa sahip olduğu ve haliyle iyi bir iş ve daha iyi bir 

hayat bekleyecekleri fakat BUNA RAĞMEN 

reddedilecekleri bir durumdan korkmaktalar. Yönetici 

sınıfın politikacılarının büyük çoğunluğu, Siyahi halkın 

umutlarının ve beklentilerinin yükseldiği ve 

sonrasında görmezden gelindiği 1960’ların tecrübesini 

hatırlar, sonuç Siyahi halkın arasında devasa bir haklı 

öfkenin ve ayaklanmanın patlak vermesiydi ve 

özellikle de gençler bunun bir parçasıydı. Günümüzde 

de yönetici sınıf beklentileri yükseltmenin çok büyük 

bir toplumsal patlamaya sebebiyet vereceği 

korkusunu yaşamakta. 

Daha başka bir sorun da hala mevcut: toplumun her 

katmanında ayrımcılığı ve beyaz üstünlenmeciliğini 

yenmeyi amaçlayan, devlet gücü tarafından 

desteklenen kararlı bir çalışma olmadığı sürece bizzat 

eğitim sistemlerinin bu sorunları desteklemeye devam 

etmesinin yanı sıra hiçbir eğitim seviyesi bu sorunun 

üstesinden gelmeyi ve onu yok etmeyi mümkün 

kılamaz. Günümüzde dahi, her şeye rağmen biri iyi bir 

eğitim almayı başardığında ayrımcılık hala devam 

etmektedir. Eğitim tek başına yeterli değildir; 

kapitalist prangaların ve onun beslendiği beyaz 

üstünlenmeciliğin tamamen kökünden sökülmesi 

amacıyla sömürenlerin ve baskıcıların yönetiminin 

kırıldığı ve devlet gücünün kitlelere teslim edildiği bir 

devrim ancak bunu başarabilir. Sosyalist bir toplum, 

toplumun tamamında insanların yaratıcı ve eleştirel 

düşüncelerine ihtiyaç duyar ve buna günümüzdeki 

sistemde yaratıcılıkları ve eleştirel yaklaşımları 

bastırılan ve boğulan kişiler de dahildir. 



Afrikalıların tahminen üçte biri o ilk cehennemi senede öldüler.14 

Bu sayıların arkasındaki gerçekliği anlamak için birkaç saniye düşünün. ONLAR İNSANDI! Sayılar tek 

başlarına üç yüzyıldan fazla süre boyunca var olan acıyı ve ıstırabı anlatamaz, bu sayıların en iyi 

ihtimalle yapabilecekleri bu barbarlığın boyutunu ve ciddiyetini hissettirmek olabilir. Ancak 

günümüzde bile bu çok az biliniyor ve Amerikan tarihinin temeline giden şeyler okullarda neredeyse 

hiç öğretilmiyor ve medyada ya da kültürde yer almıyor. 

Bu cehennemden sağ çıkmayı başaran 

Afrikalılar sonrasında köle olarak çalışmaya 

mahkum edilmişlerdi, Amerika’yı 

“ehlileştirme” işini yani yeni Avrupa 

kolonilerinin temelini oluşturacak tarımı 

geliştirmeyi üstlenmişlerdi. Saygı duyulan bir 

tarihçi bunu şöyle anlatmıştı: “Yeni Dünya’nın 

büyük çoğunluğu, antik tanrı Moloch’un ölüm 

fırınını andırmaya başlamıştı – artan sayıda 

Avrupalı (ve sonra da beyaz Amerikalı) şeker, 

kahve, pirinç ve tütün tüketebilsin diye 

Afrikalı köleleri tüketen bir fırın.”15 Afrika’nın 

içinde de köle ticareti Afrika’nın gelişiminde 

devasa çarpıklıklar yaşanmasına sebep oldu 

ve Batı Afrika’da büyük köle ticareti 

şehirlerinin gelişimine sahne oldu. Bu şehirler 

Avrupalılara silah da dahil ürünler karşılığında 

köleler satmaktaydı. 

Kölelik dünyanın her tarafında ve pek çok 

toplumda 1500’lerde transatlantik köle 

ticaretinin başlangıcından çok önce mevcuttu 

ancak asla bu boyutta ve bu kadar insanlık 

dışı endüstriyelleşmiş biçimde olmamıştı. Bu inanılmaz derecede kötü insanların ürünü değildi: Bu, 

tek emri “Büyü ya da Öl” olan canavarca bir sistemin taleplerine itaat ederek canavarlaşan insanların 

ürünüydü. Bu köle ticareti kapitalizmin gelişiminin o kadar önemli bir parçasıydı ki köleler tarafından 

üretilen şeker ve çay sadece inanılmaz gelirler üretmekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa’da son 

derece sömürülen proleterlere de ucuz kalori ve uyarıcılar pompalamanın bir yolu olarak bu sisteme 

hizmet etmekteydi. Jamaika’nın şeker kamışı tarlalarındaki emek organizasyonu Londra’daki fabrika 

katları tarafından adapte edilmişti.16 

Bunu savunmak için kapitalistler ve köle sahipleri İncil’e -ki evet, İncil Eski Ahitte ve Yeni Ahitte de 

köleliği meşrulaştırmaktadır- ve sonrasında da Afrikalıların ve Amerikalı Yerel Halkların daha “alçak 

türler”, doğuştan alt tabaka oldukları şeklindeki sahte bilimsel ırkçı teorilere dayanan ideolojilere 

sarıldılar. Afrikalıların kaçırıldıkları, işkence gördükleri, köleleştirildikleri, kendilerini eğitmeye 

çalışırlarsa öldürüldükleri, eşlerinin ya da çocuklarının ülkenin farklı bölgelerine satılmalarını izlemeye 

zorlandıkları ve genel olarak daha alçak bir durumda tutuldukları -yöneticiler tarafından işlenen bu 
 

14 Milton Meltzer, Slavery: A World History. Da Capo Press, Cambridge, Massachusetts, 1993 
15 David Brion Davis, Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World, Oxford University 
Press US, New York ve Research Triangle, North Carolina, 2006, syf. 99 
16 Sidney W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History, Penguin, Viking, New York, 
1985. 

Bu yeni toplumun temel özelliklerinden ve aynı 

zamanda gerekliliklerinden biri, insanlar arasında bu 

yaratıcı ve eleştirel düşünceyi desteklemek ve ortaya 

çıkarmak yoluyla insanların potansiyellerini 

keşfetmelerini ve sömürünün ve baskının var olmadığı 

yeni bir toplum ve tamamen farklı bir dünyayı 

oluşturmaktaki büyük kolektif eforun bir parçası olarak 

toplumun gelişimine ve insanlığın kurtuluşuna pek çok 

farklı şekilde, giderek artan biçimde katkı sağlamalarına 

imkân vermektir. 

Devrim hareketini geliştirmenin bir parçası olarak, 

bizler kesinlikle günümüz eğitim sisteminin acımasız 

ayrımcılıklarına karşı mücadele eden insanların bu 

mücadeleleri ve çalışmaları ile birlikteyiz. Ve bizzat 

devrimci hareket insanları toplumun gerçek tarihi ve 

dinamikleri, bilim ve geniş çapta bilimsel yöntem 

hakkında eğitmelidir. Ancak tek başına herhangi bir 

eğitim bu sorunu çözemez. 

“Kurtuluş yolu” olarak eğitim, insanların gözlerini temel 

sorundan ayırmalarına ve hatta bunun sadece başka bir 

boş beklenti olduğunu fark ettiklerinde kendilerini 

suçlamalarına sebep olmaktadır. 



SUÇLAR- Siyahilerin daha alçak olduklarının “kanıtı” olarak gösterildi. Şaşırtıcı biçimde, bu köleler 

onların yıpratıcı çalışma koşulları sayesinde devasa servetlere erişen asalak köle sahipleri tarafından 

“tembel” olmakla suçlanıyordu! Bu yalanlar hem köleliğin korkunçluğunu “meşrulaştırmak” için hem 

de toplumu bir arada tutan “sosyal tutkalın” önemli bir parçasını oluşturacak biçimde kullanılıyordu. 

Bu model ve bu yalan ve toplumsal kullanımı günümüze kadar farklı şekillerde var olmaya devam 

etti. 

Bu sözde “doğuştan ezik” insanların Avrupalılar egemenlik kurmaya gelmeden önce Afrika’da ve 

Amerika’da gelişmiş toplumlar ve kültürler inşa etmekte önemli bir rol üstlendikleri gerçeği resmi 

tarihçelerden ve ders kitaplarından silinmiş “rahatsız edici bir gerçekti”. Ayrıca bütün insanların bir 

tür oldukları ve sadece bazı yüzeysel farklı özelliklere sahip oldukları gerçeği de silinip yapay, ırkçı, 

bilim dışı teoriler ile bu gerçeğin yeri dolduruldu, ki bu yalanlar günümüzde de farklı şekillerde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Kapitalizmin ilk olarak orada ortaya çıkmasına sebep olacak Avrupalılara özgü hiçbir özellik söz 

konusu değildir. Dünyada kapitalizmin şayet olaylar daha farklı gelişseydi daha erken veya daha geç 

ortaya çıkabileceği birkaç bölge bulunmaktaydı. Fakat Avrupa kapitalizmin ortaya çıktığı yer oldu ve 

Avrupa’nın kapitalist devletlerinin ve ABD’nin (ve farklı durumlar altında gelişen Japonya’nın) son beş 

yüzyıldaki hakimiyetleri kölelik olmadan hayal dahi edilemezdi. 

“Kölelik Olmasaydı Günümüzde Bildiğimiz Şekliyle ABD Olamazdı” 

Kölelik sadece genel olarak kapitalizmin ortaya çıkışını ve gelişimini desteklemekle kalmadı, özellikle 

ABD’nin kuruluşunda ve gelişiminde de önemli rol oynadı. Bu durum, bu sistemin sınırları içerisinde 

eninde sonunda temizlenebilecek ya da süpürülebilecek bir “leke” değildir, bu durum bu toplumun 

bizzat kumaşına işlenmiştir, hatta bizzat ABD Anayasası köleliği yasal olarak kurumsallaştırdı ve 

Afrikalı-Amerikalıların seçim durumlarında bir beyaz insanın beşte üçüne eşit olduğunu addetti. 

Yakın zamanda yayınlanmış Komünizm ve Jeffersoncı Demokrasi eserinde Bob Avakian şöyle 

yazmıştır: 

Amerika’nın tarihi ve “büyüklüğüne” dair gayriresmî bir anlatı vardır; bu anlatı, Amerika’nın 

büyüklüğünün özgürlüklerden ve insanlarının marifetli olmasından kaynaklandığını, hepsinin üstünde 

de insanı yüreklendiren ve bu nitelikleri ödüllendiren bir sistemden geldiğini iddia eder. Şimdi, 

Amerika’nın büyüklüğüne ilişkin bu gayriresmi anlatıya karşı -bütün bunların tek bir temel boyutuna 

bakacak olursakgerçek şu şekildedir, kölelik, Amerika’daki “özgürlük ve refah” temelinin vazgeçilmez 

bir parçasıdır. Bildiğimiz üzere, özgürlük ve refahın kombinasyonu, bugün halen ve bazı yönlerden 

bugün her zamankinden de fazla olarak ABD’nin dünyadaki rolünün eşsiz niteliği, özel kaderi ve 

misyonu olarak ilan edilmektedir. Ve bu sert çelişki, eğer kölelik olmasaydı bunların hiçbirinin -yalnızca 

refahın değil, hatta burjuva demokratik hakların dahi- mümkün olamayacağında, yalnızca ABD’nin 

güneyinde değil aynı zamanda Kuzey’de de yani bir bütün olarak ülkedeki gelişiminde, dünyada 

ekonomik ve askeri bir güç olarak ortaya çıkışında kendini göstermektedir. Açıkçası, Güney'deki tarımın 

gelişme biçimi kölelik sistemi ile doğrudan bağlantılıydı. Ancak bunun da ötesinde, ABD'nin dünya 

pazarıyla ilgili olması, refahını ve ekonomik tabanını bu şekilde inşa etme biçimi büyük ölçüde köle 

tabanlı üretime bağlıydı. Kuzeyde üretimin gelişimi ile Güney'de tarımın gelişimi arasında bir değişiklik 

durumu vardı; örneğin İç Savaş'tan önce, bu değişim dünya pazarı ve özellikle de geniş çaplı olarak 

İngiltere üzerinden yürüyordu, örneğin İngiltere'deki tekstil fabrikalarına pamuk satılıyor ve diğer 

ürünler de İngiltere’den ABD’nin kuzeyindeki üreticilere satılıyordu ki, bu bile eğer kölelik olmasaydı 

bu biçimde ve bu ölçekte bir zenginliği doğuramazdı. Şüphesiz bu süreç -örneğin ABD’nin güneyindeki 

pamuğun geniş çaplı olarak New England’a değil de İngiltere’ye satılması durumuGüney’deki köle 



sistemi ile ABD'nin kuzeyinde gelişen kapitalist sistem arasındaki çelişkinin keskinleşmesine zaman 

içinde katkıda bulunuyordu. Ancak burada vurgulanması gereken esas nokta, genel ve temel anlamıyla, 

ABD’nin güneyinde köleler tarafından yetiştirilen ürünlerin, ABD ekonomisinin hem kuzeyde hem de 

güneyde gelişmesinde önemli bir faktör olduğu yönündedir. Ve bu ekonominin gelişimi, ABD'nin büyük 

bir dünya gücü rolünün nihai uygulayıcısı olan devasa askeri mekanizmasının da temelini 

oluşturacaktır. Kısacası: Kölelik olmadan bugün bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri de olmazdı. Bu 

yalın ve temel bir hakikattir.17 

Avakian, sonrasında özellikle de politik hayatta Amerikan toplumunun düşünüş biçimi ve bakış açısı 

için köleliğin önemini analiz etmeye ve tartışmaya devam eder. Köleliği ve Yerlilerin kontrolündeki 

toprakların çalınmasını haklı göstermek için yukarıda bahsetmiş olduğumuz yalanlar ve efsaneler 

kullanılarak Siyahi halk ve Yerli Halklar insan altı, toplumsal parya, dışlanmış, beyaz erkeklere verilen 

“doğal hakları” hak etmeyen varlıklar olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Her sınıftan beyaz insan 

kitleleri, içlerindeki en sömürülenler de dahil, köle olmamaları temelinde üstün sınıfın bir parçası 

oldukları şeklinde teselli edilmişlerdi (köle sahibi olup olmamalarından bağımsız olarak). 

Bu zehirli üstün sınıf anlayışı köleliğin yürürlükten 

kaldırılması ile son bulmamıştır -yeni şekillerde 

devam etmiştir. Özellikle Avrupa’dan gelen her 

göçmen dalgası Amerikan toplumunun egemen 

ilişkilerine kendini “monte etmek” zorundaydı – 

“ekonomik bir özel pazar” bulmaları gerekliydi 

(genellikle işçi sınıfının alt tabakalarından, en azından 

en başta) ve toplumun baskın politik ve kültür 

üstyapısı ile bir ilişki içerisine girmeleri gerekliydi. Bu 

ilişkileri oluştururken bu beyaz göçmenler çoğunlukla 

kendilerini Siyahi halktan ayırmayı denediler ve bu 

çoğu zaman Siyahi halka karşı saldırılarda bulunan ve 

hatta linç eden beyaz çeteler şeklinde patlak verdi ve 

hem kuzey hem de güney şehirlerde bu göçmen 

toplulukları kendilerini Siyahi halka şiddetli 

karşıtlıkları olan “safkan” beyaz Amerikalılar olarak 

tanımladılar. Bu sistem kuzeydeki beyazlar arasında 

üstün sınıf anlayışını küçük ancak önemsiz olmayan 

istihdam ve konut ayrıcalıkları ile destekledi ve bu 

kapitalist egemen sınıf için büyük bir çift namlulu av 

tüfeği haline geldi: bu yaklaşım beyaz insanları ve 

göçmenleri proleter sınıfın mensupları olarak temel 

isteklerine kör etti ve öfkelerini, onları sömürüp ezen 

asıl sistemden toplumdaki en sömürülüp ezilen 

insanlara çevirdi. Onlara aynı zamanda bir grup 

beklenti ve ayrıcalığı -ve bunların savunulmasını- da yanında getiren “beyaz” Amerikalılar “kimliğini” 

verdi. Beyazların küçük bir kesimi bu deliliğe karşı çıktı ve devrimci, radikal ve hatta sadece insancıl 

duruşlar sergiledi; ancak çok önemli olsa da -ki bunun önemine sonradan geri döneceğiz- bu tarz bir 

duruş çok nadirdi. (Her sınıftan beyazlar arasındaki üstün sınıf anlayışının tali fakat önemli bir etkisi 

de Siyahi halk kitlelerinin ezilmesinin sınıfsal karakterini -genel ABD işçi sınıfı içerisinde şiddetlice 

 

17 Bob Avakian, Komünizm ve Jeffersoncı Demokrasi, DKP Yayınları, Chicago, 2008, syf 16-17. 
[http://revcom.us/Comm_JeffDem/Jeffersonian_Democracy.html 

İç Savaş bir biçimde de ABD’de burjuva- 

demokratik devrimin noktalanışını 

temsil etti, ancak bu Siyahi halk için 

özgürlük ya da beyaz Amerika’ya kıyasla 

eşitliği getirdiği ya da kuzeyli 

kapitalistlerin ve onların politik 

temsilcilerinin bunu getirmeyi 

amaçladıkları anlamına gelmemektedir. 

Lincoln, Jefferson gibi, ve o zamandan 

günümüze kadar burjuvazinin 

temsilcileri gibi, her şeyi kendi ulusunu 

hepsinin üstünde tutan bir bakış açısı ile 

inceledi ve Amerika’nın 19. (ve 20.) 

yüzyıllardaki somut durumunda bu 

Siyahi halkı zaptedilmiş bir ulus olarak 

tutmak anlamına gelmektedir. 

Bob Avakian, 

Demokrasi: Neden Daha İyisini 

Yapmayalım Ki? Bölüm 4: Demokratik 

Örnek Olarak ABD…Sürü Lideri,” 

Chicago: Banner Press, 1986 

http://revcom.us/Comm_JeffDem/Jeffersonian_Democracy.html


sömürülen proleterler olan rollerini- ve pek çok sayıda Siyahi halkın proletaryanın bir parçası olarak 

sınıfsal sömürüsünün ve Siyahi halkın bir toplum olarak ulusal sömürüsünün arasındaki birden çok ve 

yakın bağlantıları kısmen gizlemekti.) 

Tekrar kölelik dönemine dönersek, bu esas gerçek konusunda açık olmak çok önemli: köleler buna 

şiddetle karşı çıktı. Sadece ABD’de 200’den fazla köle ayaklanması vardı ve Haiti’deki köleler önce 

kolonici efendilerine, sonra İngilizlere ve en sonunda Napolyon’un ordularında karşı 15 yıl süren bir 

devrimi başarıyla gerçekleştirerek dünyayı büyük şaşkınlığa uğrattı. Bu kahramanca ayaklanmalara 

rağmen ABD’de direniş meyvelerini en sonunda İç Savaş ile verebildi ve Siyahi halkın açıkça kölelikten 

kurtarılması başarıldı. Burada da Siyahi halk -hem kaçan köleler hem de “azat edilenler”- önemli bir 

rol oynadı. Sonunda ABD Ordusu’na katılmalarına izin verildiğinde beyaz askerlerin iki katı hızda 

öldüler (İç Savaş’ın büyük çoğunluğunda daha az maaş almalarına rağmen)! 



 

İç Savaş 
 

Komünizm ve Jeffersoncı Demokrasi’den alıntılanan 

bölümde vurgulandığı üzere, İç Savaş’ın kendisi iki farklı 

ekonomik ve toplumsal sistem arasındaki çatışmadan 

meydana geldi: Güney’de plantasyon tarımına dayanan 

kölelik ve Kuzey’de fabrikalara ve başka tür maaşlı 

çalışmaya bağlı kapitalizm. Köle sahipleri plantasyon 

sistemleri toprağı çok hızlı kullandığından daha geniş 

topraklara ihtiyaç duyuyordu, aynı zamanda kuzeyli 

kapitalistler de hem kaynaklar için hem de milli pazardaki 

kontrollerini geliştirmek için ülkenin tamamını kontrol 

altına almak istiyorlardı. İç Savaş zamanında bu iki güç -bu 

iki toplumsal sistem- her büyük ekonomi sorusunda 

çatışma içerisindeydi. Örneğin, fabrika üretimi Kuzey’de 

daha yeni başlamaktaydı ve bu kuzeyli kapitalistler yüksek 

gümrük vergilerini (pratikte ithalat vergileri) yürürlüğe 

koyarak ABD milli pazarını ele geçirmek ve ürünleri çok 

daha ucuza üretebilen İngiliz kapitalistlerine karşı kendi 

işletmelerini korumak istiyorlardı; fakat köle sahipleri aynı 

İngiliz üreticileri ile kolay ticaret yapabilmek için düşük 

gümrük vergileri üzerinde ısrar ediyorlardı. Bu temel 

ekonomik çatışmalar politika, kültür ve dinde bile 

dışavurum buldu -Baptist ve Metodist kiliseleri ve diğerleri, 

köleliğin “tanrısallığı” (veya “tanrısallık dışılığı”) üzerine 

kuzey ve güney şubelerine ayrılmışlardı! 

Neden? Basitçe Kuzey’deki insanlar aydınlandığı için mi? 

Hayır. İç Savaş’tan önceki yüzyıl içerisinde Kuzey’de daha 

radikal düşüncenin gelişimi olsa bile ve Frederick Douglas 

ve John Brown gibi köleliğin sert karşıtları seslerini duyurup 

takipçi kazanmaya başlasalar bile bu en nihayetinde 

toplumun ekonomik temelinde -yani insanların üretim 

yapmak için girdikleri ilişkiler- gerçekleşmekte olan daha 

temel değişimlerin ve bu ekonomik temelde 

yoğunlaşmakta olan ve bu temelin üzerinde yükselen 

politik yapı ile bu ekonomik sistem arasındaki çelişkilerin 

bir dışavurumuydu. 

Kısaca, kölelik kapitalizmin erken dönemlerinde olduğu 

teşvik edici rolden kapitalizmin gelişiminin önünde bir 

engel olma rolüne bürünmekteydi. 1789’un ekonomik 

temeline hizmet eden Anayasa -köleliği yasallaştıran ve 

kurumsallaştıran bir anayasa- artık 1860’ların yoğunlaşan 

çelişkilerini idare edemeyecek duruma gelmişti. Bizzat 

Abraham Lincoln, İç Savaş sırasındaki ABD Başkanı, 

burjuvazinin -fabrika sahipleri, demiryolu sahipleri ve Kuzey 

merkezli diğer kapitalistler- politik temsilcisi idi ve onların 

istekleri doğrultusunda savaşta mücadele etti. Lincoln’ın 

Yanlış Yollar ve Çıkmaz Sokaklar 

Din Tuzağı 

İnsanlar diyor ki: “Bizim sıkıntımız ‘Tanrı ile 

aramızı düzeltmemizin’ gerekmesi. 

‘Lordumuz’ yardım edecek – o bizi yarı yolda 

bırakmaz” 

Şayet İsa’ya ya d Allah’a dua etmek bir işe 

yarasaydı son 20 yıl Afrikalı-Amerikalı 

insanlar için büyük gelişmelere şahit olurdu 

– çünkü Siyahi halk hiç olmadığı kadar çok 

dua etmekteler! Ancak bunun aksine, bu son 

20 yıl korkunçluklar ve umutsuzluk ile dolu: 

gettolara uyuşturucu pompalanması ve 

kardeş katledici uyuşturucu ticaretinin 

gençler için bir kurtuluş yolu olarak 

tanıtılması ve bunu takiben çok sayıda 

Afrikalı-Amerikalı gencin bir kabus gibi 

hapesedilmesi, polis tarafından bitmek 

bilmeyen taciz ve şiddet ve sürekli ölüm 

tehditleri, kenar mahallelerde istihdam   ve 

kaynaklardan yoksun bir şekilde çürümesi; 

binlerce farklı şekilde kadınların ezilmesi ve 

aşağılanması; egemen kültürde Siyahi halkın 

şeytanlaştırılması vb. Bütün bu dualar bu 

korkunçlukları engellemekte hiçbir etkiye 

sahip olmadı. 

Ancak bu çok daha derine inen bir konu. Din 

tek kelimeyle yanlış. İnsanlara, karşılaştıkları 

gerçek problemlerin karşısında gerçek dışı 

sebepler aramalarını (“Tanrı yolundan 

uzaklaşmak”) ve yenilmesi gereken gerçek 

hayattaki düşmanların aksine gerçek dışı 

düşmanlarla (“şeytan”) mücadele etmelerini 

söylemektedir. İnsanlara inançlarını gerçek 

dışı var olmamış kurtarıcılara bağlamalarını - 

dünyayı olduğu şekilde anlayıp değiştirmek 

için mücadele etmenin ve bu doğrultuda 

birlik olmanın aksine- söylemektedir. Din, 

baskıya karşı insanlara ayaklanmalarını 

söyleyen en “ilerici” din bile, en nihayetinde 

insanlara gerçekleri tamamen 

anlayamayacaklarını ve kendilerini tamamen 

kurtaramayacaklarını, aksine var olmayan 

bir tanrıya (ya da tanrılara) bu dünyada 

olmasa da diğerinde kurtarıcıları olarak 

inanmalarını öğütler. Kısacası, din insanların 

düşünceleri üzerinde bir zincirdir. 



bakış açısına göre köleci eyaletlerin gücü en azından ciddi 

derecede azaltılmalıydı ve ancak başka bir yolu olmadığına 

ikna olunca savaşa girdi. Benzer şekilde, Lincoln köleleri 

özgürleştirmeyi ve sonrasında da ABD ordusuna 

katılımlarına izin vermeyi de “ABD’nin birliğini kurtarma” 

temel hedefini gerçekleştirmenin başka bir yolu olmadığına 

ikna oluncaya kadar erteledi. Bizzat Lincoln şöyle söyledi: 

Benim bu mücadeledeki en önemli amacım ABD’nin 

birliğini kurtarmaktadır ve köleliği kurtarmak ya da 

yok etmek değildir. Eğer birliği hiçbir köleyi 

özgürleştirmeden kurtarabilecek olsaydım bunu 

yapardım; ve eğer birliği bütün köleleri 

özgürleştirerek kurtarabilecek olsaydım bunu 

yapardım; ve eğer birliği kölelerin bir kısmını 

özgürleştirip diğerlerini bırakarak kurtarabilecek 

olsaydım bunu da yapardım.18 

Kölelik Sonrasındaki İlk İhanet 

İç Savaş sonrasında şimdi baskın hale gelen kapitalist sınıf 

özgürleştirilen köleleri genel topluma entegre etme fırsatı 

yakaladı. Köleler bu toplumun temeline nesillerce emek sarf 

etmişlerdi ve İç Savaş’ta da sayıları göz önüne alındığında 

ciddi derecede orantısız seviyelerde ölümler vermişlerdi. 

Kuzeyli generaller savaş sırasında özgürleştirilen kölelere 

“16 hektar ve bir katır” sözü vermişlerdi. Temel, basit 

adaletle yaklaşıldığında nesiller boyu çalıştıkları toprakları 

eski köleler ve köle sahibi olmayan beyazlar arasında 

paylaştırmak meşru olurdu ve politik özgürlük için bir temel 

olarak da bu zorunluydu. Amansız, durmak bilmez eski 

Konfederasyon askerlerinin İç Savaş’ın bitmeye yaklaştığı 

dönemlerden biri özgürleştirilen kölelere şiddetli saldırılar 

yapmak ve “Güney yaşamını korumak” için kurdukları gizli 

paramiliter toplulukları bastırma hakkı da dahil olmak üzere 

eski kölelerin hakkında savaşıp öldükleri tüm politik haklara 

sahip olmaları da zorunluydu . 

Ancak bu yapılmadı. Aslına bakılırsa, Kuzeyli kapitalistlerin 

gerçek istekleri Yeniden Yapılanma’ya (reconstruction) 

ihanet etmeleri ile ortaya çıktı. İç Savaş’tan sonraki 10 yılda, 

bu son derece kısa Yeniden Yapılanma dönemi boyunca, 

ABD devleti bazı sözlerini tutup Güney’e asker 

yerleştirmişti. Bu askerler kendilerine söz verilen toprakları 

almak ve politik haklarını kullanmak için mücadele eden 

Siyahi halkın ve fakir beyazların toplu katledilmelerini engellemek için oradaydılar. Ancak ulusal 

devleti egemenliği altına almış olan kapitalist sınıf bunu büyük ölçüde eski plantasyon sahiplerini 

 

18 Abraham Lincoln’ın Horace Greely’ye 22 Ağustos 1862 tarihli mektubu: 
[http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/greeley.htm 

Kendinize şunu sorun: Neden kölelik 

dönemlerinden beri baskıcılar Siyahi 

Kilisesine izin vermekten öte onu Siyahi 

topluluklar içinde kilit önemde bir kurum 

olma yolunda desteklediler ve Siyahi halk 

için bir “sığınak” olarak teşvik ettiler? Ve 

neden günümüzde kiliseler, aynı zamanda 

hapishanelerdeki eğitim imkanları 

azaltılırken “hapishane vaizlikleri” açmaları 

için para yağmuruna tutuluyorlar? 

Bütün bunların üzerine, günümüzde 

yönetici sınıf emperyalistleri, içlerinde 

Afrikalı-Amerikalı din insanlarının da 

bulunduğu, insanları her çeşit gerici ve 

baskıcı hareketi ve ilişkiyi desteklemeye, 

ABD imparatorluğunun hizmetinde başka 

ülkelerdeki ezilen insanlara karşı 

savaşlarda rol almaya veya açıkça ve 

agresif biçimde bunları desteklemeye 

itecek, bütün bunlara karşı ABD içindeki 

direnişe daha sert bir darbe vurmak ve bu 

ağır derecede baskıcı toplumu nitel 

bakımdan daha da baskıcı hale getirmek 

için bir gerici köktendinci vaizler çekirdeği 

inşa etmekteler. 

Tabi ki pek çok dindar insan baskıya karşı 

çıkmakta ve devrimci hareket bu insanlarla 

birlik olmalıdır. Ancak dindar düşünce 

devrimci mücadelenin koşullarını 

belirleyemez ve bu baskının sebeplerine ve 

çözümlerine bilimsel bir yaklaşım 

edinmenin önemini anlayamayanlar bir 

adım ileri atmalı ve bu zihinsel zincirlerden 

kurtulmalıdırlar. “Tanrı bizi korur” ve 

“Teşekkürler İsa” ya da “Tanrının izniyle” 

gibi zehirli saçmalıklardan kurtulmanın 

zamanı geldi –“Ben kutsanmışım” demeyi 

bırakmanın, gerçeklere gözlerimizi 

dikmenin ve “Bizi eziyorlar!” farkındalığına 

ulaşmanın zamanı geldi. Bundan sonra da 

şimdi ve burada bu konuda bir şeyler 

yapmak için bir araya gelmeye başlamanın 

zamanı geldi. 

http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/greeley.htm


tamamen tabi kılmak için yapmıştı ve eski köleler ve onların müttefikleri, hakları için “çok ağır” 

mücadele ettiklerinde bu aynı askerler onlara karşı kullanılacaktı. 

Her şeyin üstünde Kuzeyli kapitalistler kendi egemenliklerinin konsolidasyonu ve bununla birlikte 

Kuzey Amerika kıtasında ve uluslararası boyutta daha büyük genişlemeler için düzen ve istikrar 

istiyorlardı. Eski kölelerin politik süreçte önemli bir rol oynamaları ve hatta temel haklarını 

kullanmaları ile gelecek mayalanma ve ayaklanma ABD’deki diğer ezilen halkları “yanlış mesajı 

göndermiş olabilirdi” ve öyle ki 1877’te ABD askerleri Yeniden Yapılanma’nın sonunu işaret edecek 

şekilde Güney’den çekildiklerinde hemen batıya, Yerlilerin direnişini ezmeye ve Kuzey’e, göçmen 

işçilerin ayaklanmalarını sertçe bastırmaya gönderilmişlerdi. Dahası, eski kölelere verilecek bir gerçek 

özgürlük üzerlerine düşen aşırı sömürüye karşı koymalarını sağlardı ve güney ekonomisinin daha 

geniş topluma yeniden entegre edilmesini egemen kapitalistler için çok daha az kazançlı hale 

getirirdi. Sonuçta Ku Klux Klan tüm gücüyle ortaya salındı ve özgürleştirilmiş kölelere ve ilerici 

beyazlara çoğu zaman kanlı mücadeleler ile boyun eğdirilmesinde acımasız bir rol oynadı. Sonrasında 

Yüksek Mahkeme Cruikshank kararı ile “bütün bunları yasal hale getirdi” –bu kararı Louisiana 

eyaletinin Colfax bölgesinde 100’den fazla Yeniden Yapılanma destekçisi Siyahi ve beyazları katleden 

beyaz suçlular hakkında dava açmama kararını destekledi- ve Plessy v. Ferguson kararı ile de 

eyaletlere yasal olarak Siyahi halka ayrımcılık yapma hakkı tanıdı. 

Kısaca, İç Savaş sonrasında bu topluma eşit seviyede entegre olma şansı doğduğunda, kapitalist 

sistemin ekonomik temelinin “talepleri” ve bunun üzerinde yükselen bu temele hizmet eden politik 

üst yapı bu şansı geçersiz kıldı…ve cevap HAYIR oldu. Eşitlik reddedildi ve bu reddetme en kana 

susamış şekillerde dayatıldı. 

Yeniden Yapılanma’ya edilen ihanet ile gelen yeni sosyal düzen çoğu Siyahiyi tekrardan beyaz 

plantasyon sahipleri altında kölelikten zar zor daha iyi koşullarda çalışma durumuna zorladı. , 

köleliğin yürürlükten kaldırılmasından çok sonra da Siyahi halkın gerçekten, tam anlamıyla 

köleleştirilmesinin bazı formları özellikle de Güney’de devam etti. Siyahi halk kitleleri borçlarla, yasal 

ayrımcılıkla ve şiddetle topraklara zincirlenmeye devam ettiler. Bütün bunlar boyunca, Siyahi halk 

ABD yaşantısına eşit temelde entegre olmaktansa Güney’deki “Black Belt” bölgesinde [verimli 

toprakların olduğu, Amerika’nın güneyinde Virginia ile Teksas eyaletleri arasında Siyahi halkın zorla 

çalıştırıldığı bir bölge. -ç.n.] ezilmiş bir ulus haline getirildi. Her tür demokratik hak, bir ulus olarak 

kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil reddedilmişti. (Kendi kaderini tayin etme üzerine daha derin 

bir tartışma için dipnotları inceleyebilirsiniz.) 

İç Savaş’tan kısa bir süre sonra kapitalist sistem yeni bir evreye atlamıştı. Bu evre dünyayı tamamen 

kapsayan, sayısı bir eli geçmeyecek güçler arasında bütün dünyayı paylaştıran emperyalizm idi. İç 

Savaş sonrası yeni bir formda sağlamlaştırılan beyaz üstünlenmeciliği bu emperyalistler arasında 

ABD’nin de en büyük güçler statüsüne erişmesinde önemli bir parçayı oluşturdu. Acımasızca 

sömürülen Siyahi ortakçı çiftçiler tarafından üretilen pamuk ve tütün 1850-1890 yılları arasında 

ABD’nin en çok para yapan mahsulleriydi ve en dayanaksız suçlara dayanarak üneyli şerifler 

tarafından tutuklanan ve gerçekten köle işçiler olarak satılan Siyahi erkekler Güney’in endüstriyel 

altyapısını inşa ettiler. (Yakın zamanda, Douglas A. Blackmon, Slavery By Another Name: The Re- 

Enslavement of Black Americans from the Civil War to World War II kitabında 100.000’den fazla 

Siyahi halkın endüstriyel projelerde köle işçiler olarak çalıştırıldığını belgeledi ve gerçek sayı hiç 

şüphesiz onun belgeleyebildiği 100.000’den çok daha fazla. Bu kamplardaki koşullar, yaygın 

hastalıklar, sistematik degradasyon, “waterboarding” [tutuklunun bir tahta parçasına bağlanıp su 

altında havasız bırakılması -ç.n.] de dahil işkence Nazi Almanyası’nın toplama kamplarını akla 

getirmektedir.) 19 Aynı zamanda, beyazların büyük toplulukları içerisinde üstün sınıf zihniyetinin 

desteklenmesi de onların egemen sınıf içinde kimliklerini bulmalarını güçlendirdi ve güneyli egemen 

https://revcom.us/a/144/BNQ-en.html#footnote19


sınıfın parçalarının daha geniş kapitalist sınıfa yeniden entegre edilmesi -güneylilerin mecliste büyük 

güç elde etmeleri ve orduda geniş bir güce sahip olmaları ile birlikte- egemen sınıfın birlikteliğini 

güçlendirdi. 

Linç Çetelerinin Yükselişi 

Beyaz Amerikalıların linç geleneği -birinin çeteler tarafından evlerinden ve hatta hapishanelerden 

kaçırılıp gerçek veya çoğu zaman uydurma bir suç yüzünden sorgulama olmaksızın asılması- bütün 

bunlarda önemli bir rol oynadı. 1882-1964 yılları arasında yaklaşık 5000 insan linç edildi ve bu 

insanlar %70’ten fazlası Siyahi idi. 20 Bu linçler bazen karanlık altında yapılıyordu, fakat bunlar çoğu 

zaman binlerce beyazın bir karnaval atmosferinde katıldığı “topluluk meseleleriydi”. Sonrasında bu 

beyazlar çoğu zaman mağdurun yakılmış ve tahrip edilmiş bedeni ile fotoğraflarını çektirirlerdi, hatta 

bazen bu fotoğrafları arkadaşlarına gönderdikleri kartpostallara çevirirlerdi. Daha önce bahsettiğimiz 

Cruikshank kararı bu tür barbarca teröre yasal yoldan yeşil ışık yaktı ve yıllar boyunca ABD senatosu 

linç etmeye karşı federal aksiyon çağrısında bulunan yasalar geçirmeyi reddetti. Kısacası, egemen 

sınıf bu linçleri sonuna kadar destekledi. 

Genellikle mağdurlar fakir Siyahilerdi fakat linç grupları sık sık toprak sahibi Siyahi azınlığı da 

hedeflediler. 1916 yılında 173 hektar kaliteli toprağa sahip olan ve bölgesinde bir Siyahi okulu ve 

Siyahi sendikası kuran Abbeville, South Carolina’dan Siyahi bir pamuk çiftçisi Anthony Crawford 

kendisinin pamuk fiyatları üzerine beyaz bir adamla arasındaki anlaşmazlık üzerine linç edilmişti. Bir 

çam ağacına asılmış ve 200’den fazla kez vücuduna ateş edilmişti ve beyazlar ailesini alandan kovup 

topraklarını kendi aralarında paylaştırmışlardı. Doğrusu, birkaç yıl önce Associated Press beyazlar 

tarafından 57’den fazla şiddet zoruyla toprak çalınmasını belgeledi. 

Ancak linçler tarafından hizmet edilen cehennemsi toplumsal işlev sadece açgözlülükten ve sadece 

tüyler ürpetici, barbarca ritüeller ile ırkçı duyguları desteklemekten (ve karşı çıkanları korkutmaktan) 

daha büyüktü. Bu toplumsal işlev, Siyahilerin korkutularak toprağa zincirlendikleri bir toplumsal 

sistemi dayatmak idi ve Anthony Crawford’un linç edilmesi örneğinin gösterdiği gibi bunun bir 

parçası da Siyahi halk arasında dönemin Booker T. Washington’ları kadar uysal olmayan ve bundan 

ötürü bir ulus olmanın getirdiği hakları talep ederek doğal işleyişi bozma riski olan bir “ulusal 

burjuvazi” oluşturabilecek Siyahileri ezmekti. (Booker T. Washington Siyahi koleji Tuskegee 

Institute’un kurucusu ve başkanıydı ve Güney’de “problemler” olsa dahi Siyahilerin -aynı zamanda 

baskıya boyun eğerek- ticareti öğrenerek ve sıkı çalışarak ilerlemeleri gerektiğini ve sadece BU 

şekilde bu ülkedeki sistemde kendi durumlarını geliştirebileceklerini söylemekteydi. Egemen sınıf 

tarafından Siyahi halkın temsilcisi olarak teşvik edilmişti ve “sorumlu Siyahi (Negro) lider” prototipi 

haline gelmişti. Bu çizginin yankıları günümüzde Bill Cosby ve Barack Obama ile duyulabilir.) 22 

Bob Avakian tarafından eleştirilen yukarıdaki “büyük 

anlatıya” -Amerika’daki insanların, daha doğrusu beyaz 

insanların zekaları ve çalışkanlıkları ile bu toplumun 

sunduğu “özgürlüğü” kullanarak başarılı oldukları anlatısı- 

tutunan beyazların ve pozitif ayrımcılık (affirmative action) 

gibi şeyler hakkında şikayetçi olanların büyük 

çoğunluğunun, Siyahi halk zorla ortakçı çiftçiler olarak 

topraklara sürülürken (esasen bir yarı-kölelik türü) ve 

toprak sahibi olanların toprakları zorla, hatta cinayetler ile, 

ellerinden alınırken, tam da bu zamanda, bu beyazların 

atalarına Yerel Amerikalılardan zorla çalınan toprakların 

verildiğini ve bu beyazların çocuklarını devlet tarafından 

Yanlış Yollar ve Çıkmaz Sokaklar 
 

Neden “Şiddeti Durdurun” Sorunu 

Çözemez 

İnsanlar der ki: “İnsanlar birbirlerini 

öldürmekle uğraşırken temel 

değişimden bahsedemezsin. Önce 

insanlar arasındaki bu şiddeti 

durdurmamız gerekir, ancak bundan 

sonra daha büyük değişiklikler 

yapmaktan bahsedebiliriz.” 
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sağlanan topraklarda ileri çiftçilik tekniklerinin öğretilmesi 

için açılan okullara gönderdiklerini veya devlet tarafından 

gönderilen “çiftçi vekilleri” tarafından destek gördüklerini 

işlerine gelecek şekilde unutmaları da acı bir ironidir. Bu 

çiftlik kurma ve çiftliği üretime geçirirken devlet desteği 

alabilme fırsatı sadece sömürülen beyaz insanların 

rahatsızlıkları için bir “buhar vanası” olarak hizmet 

etmekle kalmadı, aynı zamanda üstün sınıf zihniyeti ve 

beyaz insanlar arasında yaygın “Amerikalı olmanın ne 

anlama geldiği” konusundaki varsayımları da besledi. 

“Vaadedilmiş Topraklar” ve Artan Beklentiler 

ABD’de Siyahi halkın durumu hakkında önemli 

değişikliklerin yapılması ancak 2. Dünya Savaşı ile birlikte - 

İç Savaş’tan neredeyse 100 yıl sonra- söz konusu oldu. 1. 

Dünya Savaşı sırasında savunma tesislerinde ve diğer 

fabrikalarda büyük bir işçi talebi vardı ve aynı zamanda 

savaş da Avrupa’dan gelen göçmen emeği akışını kesmişti. 

Başkent işçiye ihtiyaç duymaktaydı ve bu sebeple bazı 

Siyahi halk Güney’den getirilip fabrikalara girişlerine izin 

verilmişti, en alt katta olmak şartıyla. Bu akış 1930’ların 

bunalımı ile ertelenmişti, ancak 2. Dünya Savaşı’nın 

çıkışıyla yeniden büyük bir işgücü talebi patlak vermişti. 

Sonra bunların üzerine bir de 2. Dünya Savaşı’nı hemen 

takip eden yıllar Güney’de tarımda makineleşmeyi getirdi - 

yani artık Siyahi halk sadece kuzeydeki fabrikalara 

çekilmekle kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz sömürü 

koşullarında nesiller boyu ter döktükleri topraklardan da 

sürülüyorlardı. 

Kuzey’de baskı şekilleri daha farklıydı, ancak baskı gerçeği 

aynı kaldı. Afrikalı-Amerikalı işçiler işgücüne dahil 

edilmişlerdi, ancak ezilmeleri temelinde en pis, en tehlikeli 

ve en az maaşlı işlere yerleştirildiler. “En son işe alınıp en 

ilk işten atılıyorlardı”. Beyazların evler almak için aldıkları 

yardımlar Siyahi halka sunulmuyordu ve Siyahilerin 

paraları olduğunda bile bahsi geçmeyen anlaşmalar, devlet 

politikası ya da apaçık beyaz çeteler ve infazcılar 

tarafından (çoğu zaman polis desteği ile) şiddet ile “beyaz” 

muhitlerde ev almaları engelleniyordu. Bunun yerine 

devlet politikası tarafından şehir içlerinde kötü şartlarda 

inşa edilmiş yüksek katlı binalara itiliyorlardı. Afrikalı- 

Amerikalılar döndükleri her yerde ayrımcılık ve ırkçılık ile 

karşılaşıyorlardı, Kuzey’de de Güney’de de. 

Ancak Güney’deki değişiklikler, uluslararası politikada 

önemli değişikliklerin bağlamında bir insan hakları 

hareketine mahal vermişti. Siyahi halk ayaklanmakta, çok 

Ülkenin her tarafında pek çok Siyahi ve 

Latino mahallenin içerisinde bulunduğu 

şiddet durumu -ebeveynlerin küçük 

çocukların çapraz ateşte vurulmalarını 

izlediği ve çocukların silah sesi 

kabuslarına uyanmaları, 18’den 

sonrasını görmeyeceklerini 

düşündükleri durum- insanlar için bir 

korkunçluktur. Ancak insanların daha 

genel durumları değiştirme şanları 

olmadan her nasılsa önce ilk adım 

olarak “kendilerini düzeltmeleri” 

gerektiği şeklindeki mantık sebep sonuç 

ilişkisini tersine çevirmektedir ve amacı 

ne olursa olsun insanların dikkatini 

insanlar arasındaki şiddetin 

kaynağından -en başında bu durumları 

yaratan kapitalist-emperyalist sistem- 

uzaklaştırmaktadır. İnsanların 

birbirlerine gösterdikleri şiddetin temel 

sebebi “önce çözülmesi gereken” 

“yanlış seçimler” değil, insanları 

yaşamak için birbirleriyle mücadele 

etmeleri gerekecek bir duruma 

yerleştiren sistemin izlediği çeşitli 

yollardır. 

Bill Cosby gibi insanlar -ve Bill Clinton ve 

Barack Obama da- bu sistemin çıkmaz 

sokağa giden “seçimler” seti ile onları 

ittiği iğrenç durumdan Siyahi halkı suçlu 

tutmanın da ötesinde bunu Siyahi halk 

için yalancıktan bir endişe edası 

takınarak yaparlar. Bu yılanların Siyahi 

halkın sorunu anlama ve bu doğrultuda 

dünyayı değiştirme yeteneğime büyük 

zarar verirler ve beyaz insanların 

akıllarındaki her türden ırkçı yalanları da 

haklı gösterirler. 

Evet, insanlar değişmek zorunda, ancak 

sadece gerçek sorunun kaynağıyla 

yüzleşip durumlarını radikal derecede 

değiştirerek kendilerini temelden ve 

özgürleştirici bir şekilde 

dönüştürebilirler. Bu 1960’ların 

devrimci hareketinde, eski çete 

savaşçıları ve suçlular o hayatı geride 

bırakıp devrim yapmaya ve insanlara 

hizmet etmeye, “suçlu görüşlü” 

olmaktan kopup “devrim görüşlü” 

olmaya başladıklarında büyük sayılarda 

baş gösterdi. 



temel ve basit haklar talep ediyorlardı -oy verme hakkı, 

eşit eğitim imkânları ve kamu tesislerini kullanırken 

hakarete uğramamak. Polis köpekleri, bombalar ve Ku 

Klux Klan terörü ile karşılandılar. Güney’de 25’ten fazla 

insan hakları çalışanı katledildi.23 

Ancak bu sefer farklı bir dinamik işlemeye başladı: olaylar 

belirli bir seviyeye eriştikten sonra güç yapısı onlara daha 

fazla saldırdıkça, kitleler de daha çok mücadele etmeye 

başladılar. Bu durum ABD egemen sınıfının karşılaştığı 

uluslararası zorluklarla da ilişki içine girdi. Asya, Afrika ve 

Latin Amerika’nın oluşturduğu “Üçüncü Dünya’da” ezilen 

uluslar ve koloniler milli kurtuluş mücadeleleri vermeye 

başlamıştı. Devrimci Çin, Mao Tsetung’un liderliği altında 

bu durumda, komünizm hedefi ve ideolojisini güçlü şekilde 

yeniden yaşatmaya başlayan ve dünyanın her yerinden 

insanlara devrim yapmak -ABD tarafından liderlik edilen 

emperyalist düzene karşı- için ilham kaynağı olan 

birleştirici bir çekim gücü yaymaktaydı. ABD yöneticileri 

aynı zamanda eski sosyalist Sovyetler Birliği (ki artık 

emperyalist olmuştu fakat henüz sosyalist kılıfını 

atmamıştı) ve özellikle İngiltere ve Fransa gibi eski çizgi 

kolonici güçler ile Üçüncü Dünya ülkeleri üzerinde etki 

sahibi olmak için mücadele ediyordu. Bütün bunlarla 

beraber, Siyahi halkın Güney’de barbarca ezilmesine karşı 

devam eden mücadele -ve bu mücadelenin dünyanın ön 

sayfalarına bu sorunu yazmaya devam etmesi- en sonunda 

Amerikan egemen sınıfını hızlıca davranmaya ve Siyahi 

halka davranış biçimlerini yeniden gözden geçirmeye itti. 

Yani bütün bunlar, 1950’lerin ve erken 1960’ların güney temelli insan hakları hareketlerinin yılmayan 

büyümesi ve sadece ulusal değil dünya arenasında bir “çekim gücü” olmaya başlaması, Kuzey’deki 

“vaadedilmiş topraklara” göç ile birlikte beklentileri arttırdı. Ancak gerçek şu ki bu sistem yeniden bu 

artan umutları alt üst etti. Kuzey’deki Afrikalı-Amerikalılar bariz baskı ve ayrımcılığa maruz kalmaya 

devam ettiler ve güneyli linç çeteleri, “beyaz muhitlerde” ev alma cesaretini gösteren Siyahi halkı 

yıldıran veya “beyaz okullarına” gitme cesaretini gösteren Siyahi çocuklara saldıran kuzeyli korkak 

meslektaşlarını buldular. 

“Ne olur geciktirilen bir rüyaya?” [What happens to a dream deferred?] diye sorar Langston Hughes 

meşhur bir şiirinde. 24 
 

Kurur mu [Does it dry up] 

güneşte bir üzüm gibi? [like a raisin in the sun?] 

 Yoksa yayılır mı bir yara gibi- [Or fester like a sore –]  

Ve sonrasında kaçar mı?               [And then run?] 
Çürümüş et gibi pis mi kokar? [Does it stink like rotten meat?] 

Yoksa kıtır ve şekerli- [Or crust and sugar over –] 

Günümüzde özellikle genç insanların 

cevap verdikleri faktörler -bu sistem 

altında bu gençlerin gerçekten 

kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığı 

gerçeği- bu “gangster” bakış açısından 

kopup öfkeleri, dışlanmışlıkları ve 

isyancılıkları problemin kaynağına 

yönlendirilirse ve devrim bilimi ve 

özgürleştirme ahlakı ile işlenip 

dönüştürülebilirse onları bambaşka bir 

yönde ilerletebilecek itici güçlerdir. 

Ancak bu sadece gücü elinde tutanlarla 

MÜCADELE temelinde olabilir, 

“yönetenlerle birlikte çalışmak” ya da 

“sistemin içinde kalmak” yoluyla olayları 

kontrol altında tutmaya çalışarak değil. 

Bu koşullara sebep olan ve bu koşulları 

destekleyen sistemi yıkıp yerine insanlar 

arasındaki bu tür şiddetin temelinin 

artık olmayacağı ve şiddetin devam 

etmeyeceği yeni bir toplumu varoluşa 

geçirmeliyiz. Ve işte bu süreçte -geniş 

koşulları değiştirmek için devrim 

yaparken bu koşullara yol açan altta 

yatan dinamikleri öğrenerek- insanlar 

kendilerini dönüştürebilir ve 

dönüştürmelidir. 

Devrim İçin, Güç ile Savaşın ve İnsanları 

Dönüştürün! 
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şuruplu bir tatlı gibi mi? [like a syrupy sweet?] 
Belki sadece sarkar [Maybe it just sags] 
bir yük gibi ağır. [like a heavy load.] 
Yoksa patlar mı? [Or does it explode?] 

 

 
Siyahi Kurtuluş Mücadelesi: 60’lı Yıllarda Gerçekten Neler Oldu – Ve Neler Olmadı 

Kitleler bu soruyu hatasız biçimde cevapladı. İnsanlar yüzlerce Amerikan şehrinde ayaklandılar25 ve 

Malcolm X gibi liderlerin ve Kara Panter Partisi [Black Panther Party] gibi güçlerin devrimci duruşu 

ABD sokaklarında ve üniversite kampüslerinde milyonlar arasında yankı uyandırdı. Pek çok şey bunu 

destekledi -tekrardan uluslararası durumu içerecek şekilde, ki önceden söylediğimiz gibi milli kurtuluş 

mücadelerinin büyük yükselişi ve Mao’nun liderliğindeki sosyalist Çin’in etkisi uluslararası durumu 

etkileyen temel faktörlerdi. 

Toplum düzeninin duvarlarına balyozlar indiren bu güçlü ayaklanma ile birlikte Siyahi halkın önündeki 

bazı engeller gerçekten düştü. Bazı Afrikalı-Amerikalılar üniversitelere girme ve profesyonel kariyer 

sahibi olma fırsatları yakaladı ve yardımlar, sağlık ocakları ve erken eğitim programları gibi sosyal 

programlar genişletildi. Siyahi halka istihdam sağlayacak işler ve işlerin gerektirdiği eğitimlere devlet 

yatırımı arttı. Gayrimenkul ve küçük 

işletmeler için sağlanan kredilerde bazı 

ayrımcılıklar kaldırıldı. Bunların büyük 

çoğunluğu küçük imtiyazlar şeklindeydi - 

bunlar sadece yüzlerce yıldır süren korkunç 

baskının gerçek yaralarına dokunamamakla 

kalmadı, aynı zamanda bütün bu arenalarda 

ırkçılık devam etti. Yine de bu ilerlemeler 

küçümsenemez. 

Bu imtiyazlardan daha önemli olanlar, bazı 

şekillerde “soyut olanlardı”. Sadece Afrikalı- 

Amerikalıların değil, diğer azınlıkların ve 

milyonlarca beyaz insanın da bilinçleri radikal 

derecede değişti. İnsanlar Amerikan 

okullarında yıllarca öğretilen ve Gone With 

the Wind [Rüzgar Gibi Geçti] ve Birth of a 

Nation [Bir Ulusun Doğuşu] gibi eserler ile 

Amerikan kültürünün bir parçası haline gelen 

yalanlara sertçe meydan okudular. Köleliğin, 

İç Savaş’ın, Yeniden Yapılanma’nın ve 20. 

yüzyılın tamamının GERÇEK tarihi ortaya 

çıkarılmaya ve sunulmaya başlandı. 

60’lar Siyahi halkı en temel destekçisi ve onların kurtuluşunu öncü kuvveti olarak alan bir harekete 

sahne oldu ve bu, sistemin başka hakaretleri ve sisteme karşı başka mücadeleler ile bağlantılar 

19. yüzyılın ilk döneminde de Tocqueville ABD’yi 

model bir demokrasi olarak sunan eserler yazdı ve 

bunlar popülerleştirildi. Bu tarz bir toplum, dedi, 

kişisel gelişim için geniş imkanları ve büyük, zengin, 

stabil orta sınıfı ile devrime son derece dayanıklı 

olurdu. Fakat, diye uyardı, şayet devrim ABD’ye 

gelecekse bu Siyahi halk ile bağlantılı olurdu. Bugün, 

de Tocqueville bunu yazdıktan yaklaşık 150 yıl sonra, 

Siyahi halk kitleleri hala köleleştirilmiş durumdalar, 

fakat bu kölelik yeni şekiller aldı -ve Siyahi kitleler de 

farklı durumdalar. Şimdi ABD’nin şehir merkezlerinde 

yoğunlaşmaktalar ve sistemi ve şu anki düzeni 

sürdürmekte en az çıkarı olanlar da onlar. Bu 

durumda onlara katılan milyonlarca diğer uluslardan 

proleterler mevcut. Kısaca, ABD emperyalizminin bu 

özel mağdurları de Tocqueville’in uyarısını, de 

Tocqueville’in hayal edebileceğinden çok daha ileri 

seviyede sonuçlarla dünya tarihine geçecek sonuçları 

olacak bir gerçek haline getirmek için son derece 

güçlü bir pozisyondalar. 

NOKTALARDAN… RCP Başkanı Bob Avakian’ın 

Yazılarından, Konuşmalarından ve Röportajlarından, 

RCP Publications, 1985, pp. 171-172 
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kurdu, ABD içerisindeki başka azınlıklara ilham verdi ve onları da içine aldı, her ülkeden öğrencileri 

kapsadı ve kadınlara, beyaz proleterlere (“fakir beyazlar”), askerlere ve ötesine yayıldı. Her türden 

insanlar bu toplumla ilgili her şeye taze gözlerle baktılar -ve bir anda at gözlükleri çıkarılınca 

gördüklerinden pek hoşlanmadılar ve sorgulayıp mücadele etmeye karar verdiler! 

Başka bir şekilde anlatmak gerekirse, 60’lar egemen güçlere karşı kitleler ayaklandığı zaman ve bu 

ayaklanmalar sistemi problem olarak tanımlayan bir politik duruş ile birleştirildiği zaman ve bu 

hareketin büyüyen kısımları dünyanın her tarafında devrimci hareket ile bağlantılar kurup onlardan 

öğrendiği zaman…Bütün bunlar olduğu zaman, toplumdaki politik kutuplaşmayı radikal derecede 

değiştirebiliyorsunuz. Geçen gün hayali bile kurulamayacak şeyler aniden yarın için mümkün hale 

gelmişti ve şu an harekete geçilmesini talep etmekteydi. (Bu fenomenlerin bir kısmı, çok küçük 

ölçekte 1992 Los Angeles Ayaklanması sırasında Rodney King’i döven polisin beraat etmesiyle de 

oldu. Ana kıvılcım Siyahi kitlelerden gelse de, büyük sayıda özellikle de genç Latino ve beyaz da bu 

harekete katıldı ya da politik destek verdi ve pek çok insan en azından kısa süreliğine politik hayata 

dahil oldu ve bazıları çok daha radikal ve hatta devrimci bir bakış açısı kazandı.) 

60’lar aynı zamanda bu sistemin yöneticilerinin, ne kadar güçlü ve acımasız olsalar da, yönettikleri 

yüzbinlerce insan ayaklanıp isyan ettikten ve milyonlara ulaşan bir kitle oluşturduktan sonra dahi 

erişilemeyecek bir güce sahip olmadıklarını gösterdi. Vietnam savaşı ve “evdeki” mücadele ile ciddi 

derecede zorlanmış ve yıpratılmış bu yöneticiler ciddi bir karışıklığa sürüklendiler ve kendi saflarında 

sert savaşlar ortaya çıktı. Bu mücadeleler alttan gelen ayaklanmaya daha fazla “oksijen” sağladı. Pek 

çok açıdan egemen sınıf politik olarak savunmaya geçmişti ve milyonların gözünde “meşruiyetini” 

kaybetmişti. ABD’nin içindeki bu ayaklanma aynı zamanda inanılmaz bir uluslararası etkiye sahipti, 

hem ABD’nin “özgür toplum” yalanını ortaya çıkararak, hem de dünyanın her yerinde kitlelere ilham 

kaynağı olarak. 

Ancak bu büyük mücadele resmi eşitlik yolundaki bazı bariyerleri yıksa da, ve yönetenler zorlansa ve 

sistem temelinden sarsılsa da, insanlar devrim yapmayı başaramadılar. Burada önemli bir noktaya 

parmak basmamız gerekiyor: devrim sadece “pek çok değişiklik” anlamına gelen havalı bir sözcük 

değildir; devrimin son derece spesifik bir anlamı vardır. Devrim, insanların sistemi yerle bir etmesi ve 

o sistemin yöneticilerinin elinden politik gücün ve bu gücün temeli olan insanlar karşısında ordu ve 

polis kullanma imkanının alınması anlamına gelir. Bunun da ötesinde devrim, sonrasında kendi amaç 

ve hedefleri olan ve bunları gerçekleştirecek imkanlara sahip yeni bir gücün tesisi anlamına gelir. 

60’larda devrimci bir hareket VARDI ve bu muazzam bir öneme sahiptir, ancak devrim YOKTU ve bu 

da ne olduğunu… ne olmadığını… ve neyin olması gerektiğini anlamakta muazzam bir öneme sahiptir. 

Bazı resmi ayrımcılık şekillerinin ortadan kaldırılması, Siyahi halkın oluşturduğu bir orta sınıfın 

genişlemesi ve birkaç “yüksek yerlerde Siyahi yüzlerin” ortaya çıkması beyaz üstünlenmeciliğini 

köklerinden sökmedi ve sökemez (bunun yanında insanlığın ihtiyaç duyduğu daha geniş anlamda 

kurtuluşu da getiremez). Resmi ayrımcılığın ortadan kaldırılması aynı zamanda Siyahi halkın sınıf 

pozisyonu sorununu -proletaryanın mensupları olarak, kapitalistler tarafından direkt sömürülen ya 

da acılar içinde, fakir bir “işsiz rezerv ordusu” olarak tutulup kapitalistlerin işine geldiğince hızlıca ve 

daha da acımasız biçimde sömürülen mülksüz bir grup ve kapitalistlerin genel olarak koşullarını 

kötüleştirdiği ve proletaryanın mücadele gücünü bastırdığı bir durum- da çözemez. Afrikalı-Amerikalı 

insanların kurtuluş mücadelesi binlerce ip ile proletaryanın mücadelesine ve insanlığım tamamen 

kurtuluşuna bağlıdır. Bu baskı çeşitleri arasında tuğladan bir duvar yoktur – sürekli olarak bu baskı 

çeşitleri iç içe geçer ve birbirini destekler, Katrina kasırgasında olduğu gibi. Doğrusu, bu baskı 

çeşitlerinin hepsinin altında ortak bir düşman vardır: Kapitalist-emperyalist sistem. Hepsine bir 

çözüm de vardır: Komünist devrim. Proletaryanın, bir sınıf olarak, herhangi bir baskı türünü 

korumakta bir çıkarı yoktur ancak bütün baskı çeşitlerini ortadan kaldırmakta büyük çıkarı vardır. 



60’lar Sonrası: İkinci İhanet 

1960’larda ABD’de devrim olmadığından ve bununla birlikte devrimci mücadele uluslararası alanda 

eninde sonunda büyük aksaklıklar yaşadığından ötürü bundan sonraki yıllar bir kabusa dönüştü. 

Egemen sınıfın gücü sarsılmıştı ancak yıkılmamıştı ve onlar intikamla geldiler. 

Son yıllarda emperyalizmin uluslararası politik ve ekonomik düzeninde büyük dönüşümler oldu. 

Burada ancak basit bir şekilde bütün bu olanların bazı temel noktalarına değinebiliriz: 

• 1980’lere kadar süren ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki stratejik rekabet (ki bu gerçek bir 

nükleer savaş tehlikesini içermekteydi) 

• 1990’ların başlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve bundan doğan kapitalin artan 

küreselleşmesi. Pek çok şeyin yanı sıra bu durum yüz milyonlarca köylünün Üçüncü Dünya’da 

ve emperyalist ülkelerde ucuz işçi kaynağı olarak şehirlere göçü 

• ABD’nin “terörle savaşı” başlatacak stratejik kararı, ki bu savaş alında rekabet görmemiş ve 

gelecekte de görmeyecek bir imparatorluğu inşa etmek için ilan edilmiş ve bu toplumdaki en 

gerici güçleri destek temeli olarak kullanan ve ortaya süren bir savaştır. 

Tüm bu gelişmeler, bu ülkenin egemen sınıfının, 1960’ların önceden bahsettiğimiz gibi bu sistemi ve 

egemen sınıfını temelinden sarsan ancak gerçek bir devrim ile temel bir değişime sebep olamayan 

büyük ayaklanmasından sonra ABD toplumunda Siyahi halkın hala çözülmemiş rolünün üstesinden 

gelmek için hamle yaptığı durumun inşasında önemli bir rol oynamıştır. 

60’lar bittiğinde, önceden bir nebze verilen iltimaslar bütün çevrelerde geri çekilmeye başlandı. 

Egemen sınıflar Nixon’ı başkan olarak ortaya sürdüler ve o da iki tarafa da oynanan taktiklerle geldi. 

Bir taraftan kendisini “Siyahi gücünün” bir destekçisi ilan etti ve orta sınıfın bir kısmını yatıştırmak 

için bazı Siyahi işletmeleri destekledi. Ancak temel yaklaşımı orantısız bir biçimde baskılamaktı. En 

keskin kılıcı Kara Panter Partisi [Black Panther Party] üzerine indirildi: yüzlerce üyesi -önemli liderler 

de dahil- yalandan suçlarla hapsedildi ve 20’den fala üyesi -yine, Fred Hampton ve George Jackson 

gibi önemli liderler de dahil- suikaste uğradı. Nixon rejimi aynı zamanda Kent State ve tamamı Siyahi 

olan Jackson State okullarında savaş karşıcı öğrencilerin katli gibi örneklerden görüleceği üzere 

toplumun diğer isyancı kesimlerini de acımasızca bastırdı. 

Nixon aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti’nin durmak bilmez gerici güneyli beyazların ırkçılığına açıkça 

seslenen ve bunun gibi gerici güçlere politik meşruiyet ve hareket alını tanıyan “güneyli stratejisini” 

geliştirdi. Bu sırada Demokratik Parti 60’ların Siyahi aktivistlerinin büyük bir kısmını burjuva seçim 

politikası sahnesine getirecek hamlelerde bulundu. İki parti de “öne sürülecekler” ortaya çıkarmaya 

çalıştı: bunlar kitleler ve güç sahipleri arasında arabulucular gibi davranan ancak aslında insanların 

direnme güçlerini azaltacak şekilde yalanlar söyleyen ve hatalı liderlik sergileyen “yüksek yerlerde 

Siyahi yüzlerdir”. 

60’ların ayaklanması bir kez daha egemen sınıfa beyaz üstünlenmeciliğini ortadan kaldırmaları ve 

Siyahi halkı eşit bir biçimde topluma entegre etmeleri için güçlü bir biçimde meydan okudu. Bir kez 

daha bu YAPILMADI. Tıpkı İç Savaş sonrasında olduğu gibi bir kez daha eşitlik sözüne ihanet edildi. 

Bir kez daha, iki fenomen hareket halindeydi: milyonlarca Afrikalı-Amerikalının ırkçı temelde 

ayrımcılığa uğramasından ve gettolara hapsedilmesinden avantaj elde eden kapitalin gereksinimleri 

ve kapitalistlerin beyaz üstünlenmeciliğinin, insanların “Amerikalı olma” algısına son derece bağlı 

olan “üstün sınıf” yalanının toplumsal yapıştırıcısını aksatmama ve hatta intikamcı bir biçimde 

dayatarak güçlendirme ihtiyaçları. Bu egemen sınıf için özellikle de ABD hem Vietnam’dan yenilgiyle 

ayrılırken hem de çok daha büyük uluslararası problemlerle yüzleşmekteyken oluşan değişken 

dönemde çok önemliydi. 



Bu sırada Siyahi halkın toplumun ekonomik 

ilişkilerinin “içine sokulmasında” farklı 

çeşitlerde büyük değişimler olmaktaydı. En 

büyük potansiyel gelirin arayışı bütün 

dünya çevresinde artan yatırım yapabilme 

yeteneği ile birlikte ABD’nin iç 

kesimlerindeki pek çok sanayi istihdamının 

kaybolmasına yol açtı. Bu işlerin bazıları 

şehir dışına -bir nebze de çok isyancı olarak 

gördükleri Afrikalı-Amerikalıları işgücünden 

çıkartmak için kapitalistlerin tesislerini bu 

bölgelere kaydırması ile-, bazıları ise 

yurtdışına taşındı. 1967 ile 1987 yılları 

arasında Philadelphia, Chicago, New York 

ve Detroit şehirleri toplamda 1 milyondan 

fazla istihdam kaybı yaşadı ve ilerleyen 

senelerle bu eğilim gittikçe daha da arttı!27 

Aynı zamanda, Üçüncü Dünya ülkelerinin 

ekonomilerinin radikal dönüşümü ve 

yağmalanması ABD’ye (ve diğer emperyalist 

ülkelere) yeni işçilerin akmasına sebep 

oldu. Günümüzde bu şekilde yaklaşık 12 

milyon işçinin ABD’de dokümansız olarak ve 

bu sebeple tamamen kapitalist egemen 

sınıfın insafına kalmış halde bulunduğu 

tahmin edilmektedir.28 Siyahi halk 

1950’lerden beri rezerv işsiz ordusunun 

orantısız bir kısmını oluşturmakta, sürekli 

işten çıkarılıp yeni işler peşinde 

koşmaktadır. Bu durum günümüzde 

büyümüş ve tamamen başka bir seviyede yoğunlaşmıştır. 

“Uyuşturucuya Karşı Savaş”, Sosyal Yardımların Azaltılması ve Dinin Artışı 

1969 yılında, Nixon’ın en üst asistanı H.R. Haldeman günlüğüne “[Başkan Nixon] bütün sorunun 

gerçekten siyahlar olduğu gerçeği ile yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Kilit nokta bunun farkında olan 

ancak böyle davranmıyormuş gibi görünen bir sistem bulmaktır.” Ve “uyuşturucuya karşı savaş” 

doğdu. 29 
 

Nixon tarafından başlatılan bu “uyuşturucuya karşı savaş” 1980 yılında başkan olan Reagan 

tarafından apayrı bir seviyeye taşınmıştır. Bu savaş, egemen sınıfın şehir içlerindeki Siyahi gençliği 

çorak, hiper-ayrımcı, istihdamın eksik olduğu ve eğitim ve sağlık kaynaklarının ciddi derecede 

azaltıldığı mahallelerde tutmak şeklindeki stratejik kararını ortaya koydu. Kalan istihdam 

imkanlarında bile ayrımcılık arttırıldı ve işverenler Bob Avakian’ın sözleriyle “kapitalist sömürüye pek 

de uysal olmayan” Siyahi gençlerin “muhalefetinden” uzak durmayı amaçladı. Bu gençlere daha iyi 

bir eğitim sağlanmasının ve yeni imkanların söz verilmesinin yerine şehir içlerine uyuşturucu akışına 

izin verilecekti (CIA’in göz yumması ile birlikte) ve şehir içlerindeki gençlerin büyük çoğunluğu sürekli 

tacize, tutuklanmalara, hapsedilmeye ve sosyal tecrite karşı savunmasız kalacakları uyuşturucu 

ticaretine çekilecekti. Hapsedilme oranları öyle patladı ki30 bastırılımış şehir içi topluluklarında 

Afrikan-Amerikan Ulusunun Özerkliği 
 

Özellikle Siyahi halk için, egemen ABD ulusunun içinde 

ayrı ve bastırılmış bir ulus haline getirildikleri göz önüne 

alındığında bir özerklik hakkı söz konusudur -ayrı bir 

devlet olmak da dahil ve bu seviyeye kadar. Yeni 

devrimci güç Siyahi halkın Black Belt bölgesinde ve 

yüksek yoğunlukta bulundukları diğer bölgelerde 

otonomi sahibi bir egemenlik kurma hakkını 

koruyacaktır. Özerklik hakkı Black Belt bölgesinde ayrı 

bir Afrikan-Amerikan Cumhuriyet kurulması hakkını 

içermektedir. 

Diğer her şey eşit olduğu sürece bir ulusun kendi 

devletini kurarak başka bir ulustan ayrılması yeni 

sosyalist devleti güçlendirecek değil, aksine 

güçsüzleştirecek bir faktördür. Ancak konu tam da 

budur: Radikal seviyede yeni, sosyalist bir toplumun 

altında farklı uluslardan insanların birlik olması eşitlik 

temelinde olmalıdır ve bu eşitlik Afrikalı-Amerikalı 

insanlar gibi bastırılmış ulusların özerklik hakkını, 

toplumun genelinden kopup yeni bir devlet kurma hakkı 

da dahil, korumadan gerçekleştirilemez. Eğer olabilecek 

en geniş topraklarda, birlik içinde bir sosyalist devlet 

hedefi gerçekleşecekse, bu birlik hiçbir ulusun devletin 

genelinde kalmaya zorlanmadığı gerçek bir birlik 

olmalıdır. Ulusların insanlarının bilinçli ve gönüllü bir 

biçimde geniş sosyalist topluma katılma ve aktif ve 

enerjik biçimde sosyalist toplumun tamamının 

devrimcileştirilmesinde ve insanlık için baskı ve 

sömürünün olmadığı yeni bir çağı başlatacak komünist 

dünya nihai hedefinin erişimesinde rol alması gereklidir. 
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sokaklardaki çekişmeler ve hapishanelerdeki daha zor hayat en yaygın yaşam biçimi haline geldi. O 

zamandan başlayıp günümüze kadar devam eden ve yoğunlaşan biçimde, büyük şehirlerde iş 

imkanları ortaya çıktığı anda insanlar sadece başvurma şansı uğruna bloklar uzunluğunda sıralara 

girdiler. Ancak çoğu zaman, hatta bazı bölgelerde çoğu kişi için, yasadışı ekonomi dışında çok az 

seçenek bulunmakta. 

“Sokak kanunları” bu temel üzerinde çok daha derinlere kök saldı. Ana akım medyanın burjuva 

yorumcularının acıdığı ya da acıyormuş gibi yaptığı yasadışı ekonominin köpekbalıkları arasındaki 

rekabetten doğan hayatta kalma kurallarının sonucunda ortaya çıkan “Siyahi üzerine Siyahi” şiddet 

ve Siyahi ve Latino gençler arasındaki şiddet şehir içlerindeki gençlerin koşullarını belirledi. Burjuvazi 

bunun üzerine özellikle Siyahi gençlerin şeytanlaştırılması üzerine inanılmaz bir kampanya yürütmeye 

başladılar ve hatta bunu devasa suçlama dalgalarını haklı çıkarmak adına “yabanıl süper avcılar” 

kategorisini üretecek kadar ileri götürdüler. 
 

Aynı dönemde burjuvazi Siyahi kadınlara karşı 

sosyal yardım paketleri üzerinden gerçekten 

acımasız bir şeytanlaştırma ve aşağılama 

kampanyası yürütüldü. Bu ırkçı zorbalar için 

hiçbir hakaret sınırların dışında değildi. 1996’da 

“liberal” Bill Clinton milyonlarca insana ve 

özellikle kadınlara sosyal yardımı reddeden bir 

yasa tasarısını imzaladı ve milyonlarca kadını en 

düşük maaşlarla, genellikle sağlık hizmetleri ve 

çok az ödenek sunan perakendecilik işlerine 

doğru iş piyasasına sürükledi ve pek çoğu da 

hayatlarını sürdürebilmek ve çocuklarını 

doyurabilmek için farklı çeşit dolandırıcılıklara 

ve fuhuş gibi çaresiz işlere zorlanmış oldu. [31] 

Her açıdan bu, son derece az haber edilmiş ve küçümsenmiş ancak büyük bir toplumsal değişimdi. 

Afrikalı-Amerikalı insanların gettolardan sıyrılıp daha iyi işlere ulaşabilen kesimi dahi son yıllarda 

belirsizlik ve tehlike ile dolu bir hayatla yüzleşti. Her sahada ayrımcılık -kredi, sağlık, eğitim vb.- 

devam etmekte ve daha iyi ekonomik durumda Siyahi halkın “Siyahi olarak araba sürme” suçundan 

polis tarafından öldürülmesi veya sürekli olarak bu kaderle tanışma tehlikesinde bulundurulması da 

hala devam ediyor. 

Bütün bunlarla birlikte ve egemen sınıf tarafından inşa edilen gerici karşı atağın bilinçli bir şekilde 

parçası haline getirilmiş olan Siyahi kiliselerin yeniden doğuşu ve Siyahi bireyler arasında dini 

duyguların yeniden yükselişi bulunuyor. 60’ların sonlarına doğru insanlar devrim uğruna mücadele 

etmek için kafalarını kaldırıp bunun bir parçası olarak dünyanın nasıl çalıştığını ve nasıl 

değiştirilebileceğini mantıklı bir biçimde anlamak için mücadele etmeye başladığından dinin etkisi 

ciddi derecede zayıflamıştı. Ancak 60’ların sonunda devrimci mücadelesinin zayıflamasıyla pek çok 

insanın arasında yön kaybı ve umutsuzluk baş göstermişti. 

Dini güçler bu boşluğu her çeşit hatalı, objektif olarak zararlı ve bazen açıkça gerici ve ölümcül 

fikirlerle doldurmak için birbirleriyle yarışa girdi: bu sistem tarafından baskı altına alınmaktan kendini 

suçlamak; kapitalizmi zaten kapitalizmin ortaya çıkardığı bu delilikten bir kurtuluş yolu olarak 

görmek; kadınlar üzerinde erkek egemenliğini güçlendirmek; bilimin gerçek doğrularının (evrim 

dahil) yerine İncil öykülerini ve mitlerini doldurmak ve genel olarak insanların dünyayı 

anlayamayacakları ve bu yüzden radikal değişim yapamayacakları, bundan ötürü bunu “tanrıya 

“Gettodan çıkanı kararlılık belirler” – işte bu 

eski ve yaşlanmış bir klişedir, her seviyede en 

kötü haliyle. Bu durum, milyonlarca insan 

kıyma makinesinden geçirilip çok büyük bir 

çoğunluğun parçalara ayrılması söz konusu iken 

tek parça olarak sıyrılan birkaçına odaklanmak 

ve hepsinin üzerine bir de bunu “kıyma 

makinesi çalışıyor” demek için kullanmaya 

benzer! 

Bob Avakian, “The City Game-And the City, No 

Game,” 

Revolutionary Worker, #201, 15 Nisan 1983 
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bırakmaları” fikrini ileri sürmek. Bu fikirler 

Creflo Dollar, T.D. Jakes ya da Louis Farrakhan 

(ki onun militan duruşu derinden 

muhafazakâr ve hatta çoğu zaman gerici bir 

milliyetçilik türünün üstünü örtmekteydi) 

tarafından sunulmuş olsun veya olmasın, 

tamamı insanların kafasını karıştırdı ve 

insanları yanlış yönlere götürüp morallerini 

bozdu. 

Günümüzde, tıpkı kölelik dönemlerinde 

yaptıkları gibi, kapitalist egemen sınıf Siyahi 

topluluklar için kiliseyi TEMEL kurum olarak 

inşa etmektedir. Bir zamanlar eğitime ve 

toplum sanatlarına giden devlet paraları şimdi 

devlet ile ve Bush tarafından inşa edilen 

Hristiyan faşist hareket ile aynı bakışı 

paylaşan vaizlere akıtılmakta. Bunun en 

keskin olduğu yer bariz biçimde hapishaneler. 

60’ların mücadelesi hapsedilenler arasında bir 

bilgiye ve gerçeğe susamışlık hissi yarattı ve 

kilitli tutulsalar dahi üniversitelerde dersler 

alma ve edebi eserlere erişim hakkı için 

mücadele ederek bu hakkı kazandılar. 

Günümüzde ise gerici köktendinci “hapishane 

vaizliklerine”, sistemin bu cehennem 

çukurlarına attığı, aşağılayıcı hapishane 

koşullarında uzun zamanlar boyu hapse 

atılmış milyonlarca Siyahi gencin beynine 

tamamen erişme imkânı tanınırken geçmişte 

mücadele ile kazanılmış bu haklar artan 

derecede baskı altına alınıp silinip 

gitmekteler. 

Pek çok dindar insan ve rahip bu sistemin 

suçları ve hakaretlerine ve Siyahi halkın ve 

diğerlerinin sindirilmesinin önemli kısımlarına 

karşı olsalar ve onlarla birlikte mücadele 

verilebilecek olsa da, sorunun ve çözümün 

gerçek karakteri ve tamamen kurtuluş için 

izlenmesi gereken bakış açısı ve yöntem ve 

dinin bütün bunların içindeki gerçek rolü 

üzerine mücadele ve tartışma olmalıdır. Din, - 

genel olarak ve özellikle son yıllarda- insanları 

olayların sebeplerini ve dinamiklerini oldukları 

şekliyle gerçekten anlama arayışından ve 

gerçek dünyada değişim imkanını idrak 

etmekten uzaklaştırmaktadır. Dinin daha 

“ilerici” çeşitleri insanları baskıya (ya da 

Yanlış Yollar ve Çıkmaz Sokaklar 

Neden “Güçlü Aileler” Çözüm Değildir 

İnsanlar der ki: “Siyahi halkın sorunlarının temel 

sebebi Siyahi ailenin çözülmesidir. Çocuklar bu yüzden 

çete hayatına katılıyorlar. Bu sorunları çözmenin ilk 

adımı olarak geleneksel aileyi geri getirmeliyiz.” 

Son yıllarda Siyahi ailelerin büyük bir çözünümü söz 

konusu olsa da, bu durum da pek çok Siyahi erkeği 

toplumun dışına, bunu okuduğunuz sırada 

milyonlarcasını da hapse atan sistemin işleyişinden 

doğmuştur. “İstikrarlı, iki ebeveynli” ailelerin 

ekonomik temeli kesilmiştir. Tüm Siyahi babaların tüm 

Siyahi çocuklar ile aktif olarak ilgilendiği bir durum 

varsaysanız dahi gerçek şudur ve şu olmaya devam 

edecektir: Bu sistemde bu gençlerin milyonlarcası için 

bir gelecek yoktur, babaları olsun ya da olmasın. 

Eğer gerçekten “istikrarlı, iki ebeveynli” ailenin sorunu 

çözeceğini düşünüyorsanız, KKK terörünün, linçlerin ve 

Güney’de Jim Crow ırk ayrımının yıllarına bakın. O 

zamanlarda Siyahi ailelerin büyük çoğunluğu 

geleneksel iki ebeveynli ailelerdi. Ancak bu, beyaz 

üstünlenmeciliğinin ve kapitalist sömürüsünün ve 

baskıcılığının devasa etkilerini önleyemedi ve 

önleyemez de. 

Ancak bu açıklama olamayacak yaklaşımda daha da 

derin bir sorun var: ezilen insanları, baskı zincirlerini 

güçlendirecek ve kurtuluştan uzaklaştıracak bir bakış 

açısına yönlendirmektedir. Geleneksel ailenin 

kökenleri toplumun ezen ve ezilen olarak ikiye 

ayrılmasına dayanır. Bununla ilgili bir ipucunu İngilizce 

aile anlamına gelen “family” kelimesinin kökünü 

inceleyerek görebilirsiniz. Bu kelimenin kökü Latin 

“familia” kelimesinden gelir, anlamı da bir efendinin 

sahip olduğu köle sayısıdır! “Erkeği yeniden ailenin 

lideri olarak konumlandırmak” bunun kadınlar için 

ortaya koyduğu, ailenin “kutsal sınırları içinde” 

“sevilen” ya da dövülen, hırpalanan, ihanet edilen, 

tacize veya tecavüze uğrayan (ki genellikle böyle olur) 

tıpatıp bir köle gibi davranılmak gerçekliğinin üstünü 

örter. Her şey göz önüne alındığında, bu “erkeğin haklı 

rolü” saçmalığı sadece özenti bir köle sahibinin 

zihniyeti ve söylemleridir. Sokaklardan gelen tüm bu 

“kaltaklar ve orospular” [ho’s and bitches] 

söylemleri… tüm bu gey insanlara karşı olan nefret ve 

onun “ibne” söylemleri, cinsel eğilimleri “normun” 

dışında olan herkesin tutklanması, şiddete uğraması 

ve katledilmesi… bütün bunlar da aynı saçma sapan ve 

yıkıcı zihniyetin ürünüdür. 



baskının bazı kısımlarına) direnme konusunda 

cesaretlendirseler de din, eninde sonunda 

insanların, sorunun ne olduğu -insanların 

bulundukları koşulların gerçek sebebi ve 

baskının aslında nereden geldiği- hakkında 

bilinçli bir anlayışa sahip olarak ve bu anlayış 

temelinde kararlı bir biçimde mücadele 

ederek dünyayı değiştiremeyecekleri ve 

bunun yerine olayları “tanrıya havale 

etmeleri” ve bu var olmayan tanrıya, 

kendilerine direnmek için güç ve cesaret 

vermesi için güvenmeleri fikrini destekler. Bu 

sistemin ve baskıcı ilişkilerinin kilit taşlarının 

açıkça destekçisi olan gerici dinci bakış 

açılarında ise durumlar bambaşka bir 

seviyede, çok daha kötüdür. 

*** 

“Irkçılık sonrası”? Hadi ama. Hepimiz, son 

yıllarda olanlar ile açıkça yüzleşmeliyiz. 

60’ların, insanlar ayaklandıklarında, mücadele 

ettiklerinde ve bu canavarca sisteme radikal 

bir alternatif aramaya başladıklarında görülen 

gerçek bir potansiyel üzerine kurulan umut ve 

iyimserliği…bu umut yöneticiler tarafından 

yıllardır sürdürülen ihanetler ve acımasız 

baskı, yıllardır sürdürülen gereksiz acı çekiş ve 

insan potansiyelinin affedilemez şekilde 

harcanması altında umutsuzluğa dönüştü. Günümüzde koşullar daha da tehlikeli. Sert bir örneğe 

bakmak gerekirse: Kapitalistler için gelir sağlamak ya da devlet harcamasını azaltmak için Siyahi 

hapishane nüfusunun gün boyu birkaç kuruşa çalıştırıldığı yeni bir “yeni-kölecilik” dönemine doğru 

bariz eğilimler ve gelişimler söz konusu, bu gayet mümkün görünüyor. Ayrıca egemen sınıfın içinde 

soykırımcı sonuçlar doğuracak “ilke önerileri” sunanlar var, örneğin sadece cinayet ile suçlu bulunan 

insanların değil, toplumda “leke” bırakan herhangi bir suçu işleyen herkes için idam yasasını öneren 

Cumhuriyetçi (ve köktendinci Hristiyan Faşist) Pat Robertson gibi. 

Başka bir deyişle, yeniden bir ihanetin olasılığı söz konusu -hem de çok daha korkunç seviyede! 

III. İleriye Doğru: Devrim Çözümdür 

Problemin tamamı ile yüzleşme ve gerçek sebebini bulma ihtiyacını tartışarak başladık. Bu baskının 

kapitalin milyonlarca hayatı kör topal bir büyüme uğruna tüketen işleyişi ve bizzat kapitalistlerin 

bilinçli ekonomik, politik ve sosyal politikaları ile başlayıp, bunlarla iç içe geçmiş biçimde yükseldiğini 

gösterdik. Ulusal baskı (Siyahi halka ve uluslar ya da ulusal azınlıklar olarak ayrımcılığa uğrayan ve 

ezilen insanlara uygulanan baskı) karşısında bu ülkenin tanık olduğu devasa mücadeleleri özetledik 

ve bu mücadelelerden alınması gereken en elzem dersleri ortaya çıkardık -bu sistemin reform şansı 

karşısında dahi tekrar tekrar Siyahi halka ihanet ettiğini ve bizzat doğası ve temel dinamikleri 

yüzünden reforme edilemeyeceğini gösterdik. “Irkçılık sonrası” ve hatta “gelişmekte” olmanın 

tersine, Siyahi halka uygulanan baskının pek çok korkunç şekilde devam ettiğini ve son yıllarda 

Buna ihtiyacımız yok ve bu asla kurtuluşa ve daha iyi 

bir dünyaya doğru bize liderlik etmeyecek!! 

Komünist devrim anında Siyahi ailelerin kurulmasının 

önüne toplumun koyduğu engelleri kaldıracak olsa da 

bunu kapitalist toplumda ailelere egemen olan 

geleneksel ilişkilerin ve fikirlerin temelinde değil, 

eşitlik ve karşılıklı sevgi ve saygı – ve dışarı doğru, 

toplumun tamamını, kadınların her katmanda 

tamamen katkı sağlayabilecekleri şekilde 

dönüştürecek bakış açısının- temelinde yapacaktır. 

Siyahi erkekler ve diğer erkekler ailede kadın ve 

çocuklar üzerinde egemenlik kurma “haklarına” 

ihtiyaç duymayacaklar, kadınlar ile eşitlik içinde 

insanlığı kurtarmak için yükselmek zorundalar. 

Siyahi çocukların da “erkek rol modellere” ihtiyaçları 

yok, onları her noktada bastıran felç edici koşulların 

sonlandırılmasına ihtiyaçları var. Devrime ihtiyaçları 

var, kadın erkek fark etmeksizin devrimci rol 

modellere ihtiyaçları var. Uğruna savaştığımız 

dünyayı yansıtan karşılıklı saygı ve eşitliği temsil eden 

erkek ve kadınları görmeye ihtiyaçları var: kızların 

güçlü ve tecavüz, taciz ve hakaretlerden korkmadan 

büyüyebilecekleri, hiçbir çocuğun “gayrimeşru” 

görülmeyeceği ve erkeklerin -diğer herkes gibi- kendi 

değerlerini bu kabus dünyasındaki baskının en azında 

dahi gerek duymadan, bütün insanların iyiliği uğruna 

tüm toplumun devrimci dönüşümüne destek 

sağlayarak bulabilecekleri yeni, kurtarılmış bir dünya. 



güçlendirilip yoğunlaştırıldığını ve şu an daha büyük ancak gerçek korkunçluk olasılıklarının 

kendilerini nasıl gösterdiklerinden bahsettik. 

Bütün bunlar bizi bu korkunçluğun tek çözümüne, bu delilikten kurtulmanın tek yoluna yöneltiyor: 

devrim. 

1960’ların deneyimlerini ve nasıl bizzat ABD’nin içinde devrimci bir hareketin yükselip büyük destek 

toplama potansiyelini gösterdiğini tartıştık. Günümüzde dünyadan bitap düşmüş “Zaten yaptık” 

tipliler “Devrim? Bunu zaten denedik ve olmadı.” demeyi severler. Bu insanlar olayı tersten 

anlamaktadırlar. 60’ların en inanılmaz olayı şayet birkaç olay daha farklı gelişseydi.. ve devrimci bir 

liderlik, hem kitleler ile geniş bağları bulunan hem de devrimin hedefleri ve devrim yapmak için 

gereken doğru strateji hakkında daha açık fikirleri olan bir öncü parti olsaydı… bizzat “canavarın 

göbeğinde” bir devrim olamayacağını, ya da en azından ciddi bir devrim girişimi olamayacağını kim 

söyleyebilir? 60’larla ilgili en önemli şey “işe yaramadığı” değil, gittiği kadar ileri gidebildiğidir: analiz 

edilmesi ve anlaşılması gereken değerli öğretiler ve ileriki mücadelede üzerine çıkılması gereken bir 

standart. 

Ancak bu daha da önemli bir noktaya doğru ilerliyor: devrim sadece o zamanki hareketin yeniden 

doğması olmayacaktır. Bir kere, pek çok şey aynı olsa da -Siyahi halka uygulanan baskının Amerikan 

yaşamının temel noktalarından biri olması ve bunun nasıl herhangi bir devrimci harekette yansıma 

bulacağı da dahil- pek çok şey, hatta Siyahi halkın baskı altında tutulduğu bazı şekiller, 60’lardan bu 

yana gayet değişti. Başka bir nokta ise, o zamanın hareketinin gerçek sınırları bulunmaktaydı. 

Hareketteki en radikal güçler dahi -Malcolm X ve Kara Panter Partisi de dahil- devrimin hedeflerinin 

ne olması gerektiği konusunda ve nasıl insanların karşı çıktığı Siyahi halkın uğradığı baskının ve diğer 

çeşitli baskı türlerinin gerçekten kapitalist sistem içinde ne kadar derinden yer bulduğu konusunda 

net değildi. 

Malcolm için ve geniş ölçüde Panterler için de devrimin ufku Siyahi halkın bir ulus olarak 

kurtarılmasının ötesine geçemedi, bu kurtuluşa nasıl erişilebileceği konusunda tamamen net ve 

doğru bir anlayış yoktu ve en azından bir nebze “Amerika’yı sözlerini tutmaya zorlama” eğilimi 

bulunmaktaydı. Ancak Amerika’nın devamlı olarak “sözlerini” tutmamasının bir sebebi vardı: Afrikalı- 

Amerikalı insanların baskı altında tutulması ABD toplumunun kumaşının ve işleyişinin esas bir 

parçasıdır ve her tür bunu kökünden sökme girişimi şu anki bulunduğu haliyle toplumun tüm 

kumaşını yırtardı. Dahası, Afrikalı-Amerikalı insanların kurtuluşu -ki onlar toplumun içerisinde 

bastırılmış bir ulusu oluşturmanın yanı sıra, büyük sayıda ABD proletaryasının da üyeleridir- tüm 

insanlığın tamamen kurtuluşu için proletarya tarafından önderlik edilecek devrime bağlıdır ve şimdiki 

dönemde ancak bu devrimin bir parçası olarak başarılabilir. 

İlerlemenin önündeki bazı yasal engeller kaldırıldığında ve kitlelerin büyük çoğunluğu daha da kötü 

koşullara mahkûm bırakılırken ezilenlerin küçük bir kesimi sınırlı dahi olsa yukarı tırmanma fırsatı 

bulduğunda bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Bunu açıklamak için öne sürülen nosyonlar -hareketin 

başarısız olduğu ve daha kötüsü insanların “yeni imkanlarından” yararlanmakta başarısız olduğu- 

yanlıştır ve son derece zararlıdır. 

Hareket başarısız olmadı, sadece yeterince ileri gidemedi. “Fırsat kapıları” sadece gerçekten ya da 

tamamen açılmamakla kalmadı, daha temelde toplumun içine derinden yerleşmiş ve Siyahi halk 

kitlelerini altta tutan, bazıları görünen bazıları da saklı binlerce çelikten iplik bulunmaktaydı. Daha 

radikal, daha eksiksiz bir şeye ihtiyaç vardı ve hala ihtiyaç var. Birazdan girişeceğimiz gibi, devrimci bir 

güç hızlıca bu iplikleri yırtmaya ve gerçek kurtuluşu temel alan ve gerçek kurtuluşa ilerleyen bir 

toplum inşa etmek uğruna insanları mobilize etmeye başlayabilir ve vurguladığımız üzere, 1960’ların 



hareketinin bunu yapmakta başarılı olamamasının temel sebebi kapitalist emperyalist egemen sınıfın 

gücünü yıkacak noktaya ulaşamamasıydı. 

Bunun ötesinde, insanların devrim ve hedefleri konusunda net oldukları bir durumda dahi, 1960’ların 

devrimci hareketi büyük ve karmaşık problemlerle yüzleşti. Nasıl derinden ezilenlerin yüzleştiği 

koşullar ile pek çoğunun devrimci süreçte kazanılması gereken Amerikan toplumunun “yumuşak orta 

noktası” arasındaki ayrımın üstesinden gelinebilir? Nasıl devrimci bir mücadele verilir ve beyaz 

üstünlenmeciliği ve ABD içerisindeki Siyahi halkın ve diğer ezilmiş ulusların zaptedilmesi ile 

anlaşmaya varmayan ve bunları kökünden sökmeye kararlı olan ve bu temelde ve bu hedeflerle çok 

sayıda beyaz insan da dahil farklı uluslardan insan bir araya getirilebilir? Nasıl hareketin direkt 

devrime gidemeyeceği bir dönemde sadece reformlara razı olmaya sürüklenmeden hareketi 

gerçekten devrime odaklı sürdürebiliriz? Nasıl ABD egemen sınıfının devrimci kitlelere karşı 

kullanabileceği ve kullanacağı her şeyle mücadele edip bunların üstesinden gelebiliriz? 

Bu soruları cevaplamak bir yana, daha bu sorular bir araya getirilmeden gücü elinde tutanlar şiddetli 

bir baskıyla harekete saldırdılar. Önceden söylediğimiz gibi, Kara Panter Partisi’nin 20’den fazla üyesi 

lideri açıkça öldürüldü ve yüzlercesi yıllar boyu hapse atıldı. Bunu yaptıkları sırada yönetenler aynı 

zamanda Siyahi halkın ezilmesinin ve bu toplumun diğer sorunlarının reform ile çözülebileceği 

çizgisini savunan Siyahi politikacıları öne sürdü. Son olarak, bütün bunlar için genel çerçeveyi 

oluşturacak şekilde, uluslararası durum dünyada devrimin ana akım olduğu bir dönemden, 1976’da 

Mao’nun ölümünden hemen sonra destekçilerinin tutuklanıp idam edilip Çin’in devrimci yönetiminin 

geri çevrilmesi ile uluslararası komünist devrimin ciddi, dünya tarihine geçecek seviyede bir yenilgi 

aldığı bir döneme geçti. Bu son darbe inanılmaz kafa karışıklığına ve moral kaybına yol açtı ve 

Mao’nun liderliği altındaki Çin’e ve genel olarak devrim komünizm üzerine egemen sınıfın ideolojik 

saldırıları ile bir araya gelince pek çok insanın hatalı bir biçimde devrim olasılığından vazgeçmesine 

sebep oldu. 

Sonuç olarak 60’ların hareketi zayıfladı. Ancak o zamandan gelen temel ders unutulmamalıdır: bu 

hareket devrimin ABD’de sadece zorunlu olduğunu değil, aynı zamanda mümkün de olduğunu 

gösterdi ve bu devrimdeki kilit güçler ve devrimi yapmak için çözülmesi gereken temel problemler 

üzerine bir örnek oldu. 

Dahası, bütün o dönemden son derece önemli bir şey elde edildi. Stratejik bir bakış açısıyla aslında 

en önemli şey. Bu, bu ülkede başarılı bir devrime önderlik edecek anlayışı gerçekten geliştirmiş 

olan ve geliştirmeye devam eden bir partidir: böyle bir devrimin hedefi hakkında net bir anlayışa 

sahip olan, toplumun içinde devrimci bir duruma ilerleyebilecek dinamiklerin bilimsel anlayışına 

sahip ve bu devrime aktif biçimde katılacak ve farklı şekillerde destek olabilecek güçlerin farkında 

olan ve zafere ilerletebilecek liderliğe sahip bir parti. 

Bu partiye -ABD Devrimci Komünist Partisi- 60’lar hareketlerinde de bulunmuş, devrime doğru ilk 

yönelimini Kara Panter Partisi ile yakından çalışarak edinmiş Bob Avakian tarafından önderlik 

edilmektedir. Avakian 1960’lardan bu yana hem pratikte devrimci hareketi yönetmeye, hem de bu 

pratiği bütün devrimci komünist hareketin önündeki en büyük soruları cevaplayarak yönlendirmeye 

devam etmektedir. Bu bilim ve felsefe alanında dünyayı değiştirme üzerine önemli soruları; 

proletaryanın anlamı ve büyük önemini, devrimci enternasyonalizmi; komünist hareketin tüm tarihi 

ve sosyalist devrimlerin tecrübelerini, bunların başarılarının özetlenmesi ve sıkıca tutulmasını ve aynı 

zamanda eksikliklerinin derinden incelenmesini ve yeni seviyelere ulaşacak ve tamamen yeni bir 

komünist devrime yol gösterecek bir sosyalist toplumun gerçekleşmesine ulaşılacak yolun 

gösterilmesini; ve böyle bir ülkede gerçekten başarılı bir devrim yapmak için gereken stratejik 

soruları içermektedir. Tüm bu dönemde Avakian’ın çalışmalarının temel öğelerinden biri ABD’de 



Siyahi halkın tarihi ve durumu üzerine, bu kritik sorun üzerine ciddi çalışmalar ve araştırmalar 

yürütmüş bilim insanlarından yararlanıp bu eserleri yeniden sentezleyen ve aynı zamanda 60’ların 

devrimci liderlerinin fikirlerine sürekli olarak geri dönüş yaparak onların kavrayışı ve eksiklikleri ile 

boğuşan ve bütün bu dönemden derin dersler çıkaran bir analiz olmuştur. 32 
 

Bob Avakian’ın liderliği ile bu parti böyle bir ülkede gereken türden bir devrimin anlayışını… 

birleştirilmesi gereken güçleri ve bunun nasıl yapılabileceğini… şu anki toplumda insanlar arasındaki 

devasa çukurların üstesinden gelebilmeyi… devrim fırsatını yaklaştırmak için devrimciler tarafından 

yapılması gereken politik mücadele ve aktiviteyi… ve gerçekten bir kazanma şansı olacak şekilde 

devrimci güçlerin emperyalistlere karşı çıkabileceği yolları geliştirmiştir. Bu kritik sorular tabi ki son 

derece karmaşıktır ve burada sadece bunlara bir dokunuş yapılabilir – ancak bu sorularla boğuşan 

herkesi Revolution and Communism: A Foundation and Strategic Orientation [Devrim ve Komünizm: 

Bir Temel ve Stratejik Yönelim] kitapçığını alıp derinden incelemeye davet ediyoruz. 

Komünist Bir Devrim 

Kitapçıkta derinden ele alınan sorulardan biri şu: bu devrimin hedefi insanlığın tamamının kurtuluşu 

olmalıdır. 

Pek çoğu devrime kendi potansiyellerini 

doldurma şansı kendilerine verilmediğinden 

ve bu sistemin kapıları tarafından alaya 

alınan umutları ve istekleri yüzünden 

katılacaklardır. Bazıları devrime intikam 

duyguları ve kendilerine ve kendi insanlarına 

karşı yapılan yanlışlara karşı çıkış yaparak 

çekileceklerdir. Bu öfke insanları devrime 

itebilir -ve herhangi bir devrimde baskıya 

karşı öfke kilit bir rol oynamalıdır ve 

oynayacaktır- ancak bu insanlar arasındaki 

tüm baskıcı ve aşağılayıcı ilişkilerin ve 

toplumun bir kısmı tarafından başka bir 

kısmının her tür sömürüsünün karşısında 

mücadele ederek bunları tamamen kökünden 

sökmek için bir kararlığa dönüştürülecek 

şekilde toplanmalı ve liderlik edilmelidir. 

Bazıları devrime Siyahi halkın 

özgürleştirilmesi ya da kadınların acımasızca 

ezilmesine ve aşağılanmasına son verilmesi 

ya da Amerikan emperyalizminin herhangi bir 

şekilde göçmenlere uyguladığı baskıya ve 

geldikleri ülkelere hükmetmesine son 

verilmesi için gelecektir. Bazıları devrime 

kapitalizmin savaşları ve dünyanın 

kaynaklarını yağmalaması ile gezegenin yok 

edilmesi konusundaki çaresiz korkuları 

sebebiyle katılacaktır. Bütün bunlar -ve daha 

farklı öfkeler- devrim için bir kaynaktır. Ancak 

tüm bu suçlar -tek başlarına çok önemli 

Yanlış Yollar ve Çıkmaz Sokaklar 

Milliyetçiliğin Sınırları 

İnsanlar diyor ki: “Sadece Siyahi halk Siyahi halkın 

karşılaştıkları şeyleri biliyor ve sadece Siyahi halk 

durumun nasıl değiştirileceğini bilebilir. Önce kendi 

mücadelemizi birlik haline getirmeliyiz, sonra buradan 

ilerleriz.” 

Pek çok insan baskı karşısındaki direkt tecrübeleri 

sebebiyle devrime geleceklerdir ve bu tecrübeleri ve 

tecrübelerinden gelen anlayışları devrimci hareket 

tarafından derinden yararlanılmalıdır. Fakat tek başına 

bu tecrübe bu baskının derin kaynaklarını ve bütün 

bunu yok etmenin potansiyel yollarını günışığına 

çıkaramaz. Bu bilim gerektirir -ilk olarak Marx 

tarafından öne atılan ve o zamandan beri 

derinleştirilmiş ve geliştirilmiş olan komünizm bilimi. 

Marx, insan toplumunun, evrendeki tüm maddi 

fenomenler gibi, bilimsel olarak anlaşılabileceğini 

gösterdi ve bunu yapmak için gereken temel 

yöntemleri geliştirdi. Baskıya karşı olanların ele alması 

ve gerçekliği anlamak ve dönüştürmek için kullanması 

gereken bilim budur, şayet özgür olmak istiyorsak. 

Bunu Siyahi halkın ezilmesine -ve toplumun her 

tartışılan sorununa- uygulamak her ulustan insanın 

görevidir; herkesin mümkün olan en doğru ve derin 

anlayışa erişmek için çalışmasına ihtiyacımız var. 
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olsalar da ve çözülmeleri devrim için çok 

önemli olsa da- daha da derin bir şeyin 

dışavurumlarıdır. Bunların herhangi birinin 

çözümü probleme kökünden saldırmayı 

gerektirir, ki bu da kapitalist sisteme erişip 

tamamen onu yok etmek demektir. Bu 

problemin köklerine derinden baktığımızda 

çözüm de ortaya çıkmaktadır. 

İnsanların köleleştirilmesi ile ortaya çıkmış 

ve beslenmiş ve bu suçun mirasını 

günümüze kadar sürdürmüş olan bu aynı 

sistem, dünyayı çepeçevre saran, 

imparatorluğun genişlemesi için sürekli 

olarak acımasız savaşlar çıkarmış, dünyanın 

her tarafından sayısız çocuğun hayatını 

tüketmiş ve yok etmiş, kadınları, insanlığın 

bir yarısını zapt etmiş bir sistemdir… ve 

bunların hepsi, her şeyin üstünde temel 

kaygısı durmak bilmeyen daha çok kar elde 

etme dürtüsü ve tek emri de “büyü ya da öl” 

olan bir sistemin diktelerini tatmin etmek 

için. Sürekli olarak tekrar edilerek yükselen 

suçlara bir bakın: günümüzde Irak ve 

Afganistan’da acımasız istilalar ve saldırı 

savaşları ve işgaller, bir nesil öncesinde 

Vietnam, ve kim bilir yarın neresi. Bu dünya 

yağmacısı ve gereksiz acıların dayatıcısı 

sistemin sonu getirilmelidir. 

Ancak kapitalizmin yükselişi başka bir şeyi de 

yanında getirdi: Bu acımasız sömürü ve 

kitlesel katliamlar sisteminin sonunu 

getirecek araçlar. Kapitalizm geliştikçe, 

üretim biçimleri de gelişti, yani insanların 

hayat için gereken yiyecek, barınak ve bir 

sonraki nesli yetiştirme yeteneği için 

gerekenleri üretirken bir araya geldikleri 

şekiller. Kapitalizmin altında bu üretimin 

yapılma şekli toplumsallaştırıldı: bireyler 

olarak çalışmaktansa, üretim araçları 

(teknoloji, toprak ve hammadde vb.) artık 

sadece üzerlerinde çalışacak devasa, bütün 

dünyayı kapsayan ağlar içinde insan 

kolektiflerinin çalıştırılması ile kullanılabilir 

hale geldi. Bununla birlikte, kapitalizm aynı 

zamanda yeni bir sınıfın ortaya çıkışını 

mümkün kıldı -proletarya-, bu devasa üretim 

araçlarını kolektif biçimde işleyen sınıf. 

Önce Siyahi halkın kendi aralarında “birlik olmaları” 

meselesine gelince, bu sorunu yanlış tanımlamaktadır. 

İnsanlar ne kadar denerse denesin, bir ulus olarak “bir 

araya getirmek” bu sistem altında mümkün değildir. 

Yeniden Yapılanma zamanında oluşumundan sonraki 

her dönemde, Siyahi ulusun gelişimi daha geniş ABD 

baskıcı ulusu tarafından zapt edilmiştir ve aynı temel 

dinamikler bugün de farklı şekillerde işlemektedir. Aynı 

zamanda, Siyahi halk arasında farklı sınıflar -farklı 

toplumsal konumlardan gelen, farklı bakış açılarına 

sahip insanlar- bulunmaktadır. Siyahi halk arasında 

paylaşılan bir baskı söz konusu olsa da, bu baskı bile 

genel toplumda farklı pozisyonlarda bulunan insanlar 

tarafından farklı şekillerde tecrübe edilmektedir ve tüm 

Siyahi halkı temsil eden birleşmiş bir bakış açısı, tüm 

Siyahi halkı diğer ezilen insanlardan farklı şekilde, özel 

ya da özgün biçimde temsil eden “Siyahi” ya da 

“Afrikalı” bir ideoloji yoktur ve olamaz, ve herhangi 

şekilde bu çeşit bir ideolojinin Siyahi halkın tamamını 

savunuyormuş gibi sunulması sadece daha fazla 

burjuva gücün bakış açısının etki kazanmasına sebep 

olacaktır, çünkü bu düşünce, bu sistemin işleyişi ve 

egemen burjuva yönetici sınıfının bakış açısı ve kamu 

düşüncesini şekillendirme araçları tarafından 

desteklenmekte ve bu çizgiye hizmet etmektedir. 

Yine de uğradıkları baskı karşısında mücadele den 

Siyahi halk ve diğer ezilen uluslar arasında 

organizasyon konusunda devrimci sürecin bir rolü söz 

konusudur ve devrimci komünist hareket bunlarla birlik 

kuracaktır. Yeni sosyalist toplumda bile Siyahi halkın 

kendilerini yönetmeleri ve otonomileri için bir rol 

olacaktır, toplumun genelinde birleşme devam etse 

bile. Devrimci komünist hareket aynı zamanda ulusal 

formlar ve şu anki mücadeledeki Siyahi halk arasındaki 

milliyetçi gruplanmalar ile birlik oluşturmak için de 

çalışmaktadır ve gerçek devrim için koşullar 

oluştuğunda bunu tamamlayacaktır-devrimin hedefleri 

ve kılavuzluk edecek bakış açısı ve yöntem 

doğrultusunda mücadele edilse bile. 

Komünist bakış açısı, milliyetçiliğin aksine, bütün 

insanlığı kurtaracak bir bakış açısı ile olaylara yaklaşır. 

Sadece Siyahi halk arasında “bir araya getirme” 

yaklaşımı, Siyahi halkın isteklerini diğer milli 

gruplaşmalar ile çatışmaya sokmaya götürecektir ve bu 

da kaçınılmaz olarak eşitsizliği destekleyip baskıcılığı 

yayacaktır. Milliyetçilik aynı zamanda kadınların 

kurtuluşu sorusunu da tamamen cevapsız 

bırakmaktadır, ki bu ancak en nihayetinde bütün 

ulusların ve tüm baskı ve sömürü ilişkilerinin ortadan 

kaldırılması ile beraber başarılabilir. 



Bu sebeple, proletaryan devrim bazı bireyler 

için daha iyi bir hayat elde etmek ya da 

birey olarak proleterlerin “daha fazla” 

kazanabilme şansı kazanması -ki bu 

kaçınılmaz olarak başkasının zararına olmak 

zorundadır- için değildir. Proletarya, bir sınıf 

olarak, kurtuluşuna herhangi bir şekilde 

üretim araçlarını bireyler arasında 

paylaştırarak ve hatta kolektif gruplar 

halindeki bireyleri otonom birimlere 

dönüştürerek (çünkü bu olsaydı, tekrardan 

insanların ya da grupların rekabete atıldığı ve bazılarının diğerlerinin kayıpları uğruna ilerleyeceği bir 

durum ortaya çıkardı, bu da çok uzun olmayan bir süre sonrasında insanlar arasında yeni baskıcı 

ayrımlara ve yeni sömüren ve sömürülen gruplara doğru ilerlerdi) ulaşamaz. Bunun yerine 

proletaryanın kolektif olarak işlediği üretim araçları bütün toplumun kolektif malı haline gelmelidir. 

Bu devrimin görevleri fazla ve karmaşıktır. Devrim toplumun altında yatan temel sınıfı ve üretim 

ilişkilerini (yani kimin üretim araçlarına sahip olduğu, üretim yapılırken insanların birbirleriyle nasıl 

ilişkiler içine girdiği ve üretilen ürünün nasıl dağıtıldığı) dönüştürmek zorundadır. Devrim, üretim 

araçlarının kitlelerin kamu malı haline getirmek için yapılmalıdır ve bu eninde sonunda dünya 

ölçeğinde gerçekleşmelidir. Devrim, sınıf ayrımlarını savunan ve destekleyen bütün kurumları 

kökünden söküp dönüştürmelidir – ordular, polis ve devletin yönetim biçimi ve bunların yanında 

medya ve kültür. Bütün bu devrimci süreç insanların artan şekilde toplumu yönetecek ve kendi 

düşünce ve etik anlayışlarını radikal biçimde dönüştürecek roller almalarını, eski kapitalist “bir 

numara olanı aramak”, “kurtarıcı beklemek”, “önce bizim ulusumuz gelir” vs. bakış açılarından 

kopmalarını gerektirir. Bu devrim zihin gücü ve kol gücü gerektiren işler arasındaki ayrımın ve bu 

ayrımın baskıcı karakterinin ve aynı zamanda erkeklerin kadınlar üzerindeki baskıcı egemenliğinin - 

binlerce yıl önce, bizzat sınıflı toplumun gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan kurumlar ve ilişkiler-, 

sömüren ve sömürülen arasındaki ayrımın ve sömürenlerin sömürülenler üzerindeki hakimiyetinin 

üstesinden gelmek zorundadır. 

Bu, neden devrimin geçmişin yaralarını sararken aynı zamanda, “sonuncular birinci, birinciler 

sonuncu olacaktan” ve “eşitlikten” daha yükseği hedeflemesi gerektiğinin altını çizmektedir: devrim, 

bir “birincinin” ve “sonuncunun” bulunduğu ve insanların kendi durumlarını başka insanlara karşı 

ölçtüğü koşulların ötesine geçmeyi hedeflemelidir. Bu devrimin amacı gerçekten komünist olan, 

kılavuzluk eden ilkenin “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar” olduğu bir toplumdur - 

Parti’mizin Anayasası’nın şu şekilde anlattığı bir toplum: 

İnsanlar hala hayatın gerekliliklerini üretmek ve doğa ve birbirimize karşı sorumluluklarımız 

ile ilgilenmek için birlikte çalışmak mecburiyetinde olacaktırlar. Ancak bu, insanların bunu, 

bizi birbirine düşman rekabet altındaki güçler haline GETİRMEYECEK şekilde… günümüzün 

dünyasının ayrılmaz bir parçası olan dayatılmış bilgisizlikten… ve sonunda insanların artan 

biçimde, sadece bireyler olarak değil en temelde birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri 

bağlamında gelişebilecekleri gerçek bir dünya toplumunun inşasını… özgür biçimde 

yapacakları anlamına gelmektedir. 33 
 

Bu gerçekten küresel, sınırları ve milli ayrımları olmayan, insan çeşitliliği ve sonuna kadar özgür 

bırakılmış yaratıcılık ve inisiyatif ile dolu, genel olarak iş birliği çerçevesinde bir insan topluluğu 

olacaktır. 

İronik biçimde, sadece Siyahi ulusun haklarını dayatma 

arzusundan gelmek, bu ulusu bile günümüzde 

karşılaştığı baskıdan kurtarmak için çok dar bir 

çerçevedir. Ancak komünist geleceğin en geniş 

ufkundan gelerek bütün bu tür baskılar devrimci 

mücadele altında güçlü bir şekilde birbirine bağlanabilir 

ve ancak sınıf olarak kurtuluşunun bütün baskı 

çeşitlerinin ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini anlayan 

bir sağlam çekirdeğe sahip devrimci proletarya bu tarz 

bir devrimci mücadeleye önderlik edebilir. 
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Eğer devrim gözlerini bu seviyede hedeflere dikmez ise, koşullar bir sömürü çeşidinden diğerine 

dönecektir ve sömürünün olmazsa olmazı miadı dolmuş ve baskıcı kurumlar yeniden doğacaktır. 

Kâbus devam edecektir. 

Hedefleri hakkındaki bu farkındalık devrimci hareketin kalbinde ve temelinde olmak zorundadır. Bu, 

komünist devrimdir. İlk hedefi, devrimci bir durum ortaya çıktığı zaman kapitalist-emperyalistlerin 

devlet mekanizmasını devirmek olmalıdır. Eski, baskıcı sistemin bu ortadan kaldırılışı hemen 

proletaryanın bütün insanlığı kurtarmak konusundaki devrimci isteklerine hizmet edecek yeni bir 

devlet gücünün kurulmasına gitmelidir. 

Hayal Edin: Yeni Devrimci Devlet Gücü ve Siyahi Ulusun Ezilmesinin Ortadan Kaldırılması 

Bu yeni devrimci güç neler yapabilirdi? Ve özellikle Siyahi halkın ezilmesi ile ilgili nasıl bir yaklaşım 

izlerdi? 

Bu yeni güç en başından farklı ekonomik ilişkiler sunup desteklerdi. Bu ekonomik ilişkiler sınıf 

ayrımlarını, diğer baskıcı ilişkileri ve bunlara dayanan ve bunları destekleyen kurum ve fikirleri 

ortadan kaldırma temelinde olurdu. Bu devrimci devlet, kitleler tarafından üretilen ancak 

emperyalistler tarafından kişisel zenginlik ve güç kaynakları olarak kullanılmak üzere el koyulan 

(sahiplik ve kontrol etme) temel üretim araçlarını (fabrikalar, toprak ve madenler, makineler ve diğer 

teknolojiler etc.) kontrolü altına alırdı. Bunları sosyalist devletin mallarına dönüştürürdü ve halkın 

ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal ilişkileri (sadece bireyler arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda 

farklı insan grupları arasındaki ilişkileri de) önceden bahsettiğimiz komünizm hedefinin yolunda 

dönüştürmek için kullanırdı. Bu yeni güç ABD tarafından diğer uluslara hükmedilmesini ve bu 

ulusların parazitik biçimde yağmalanmasını sonlandırırdı ve bunun yerine dünyanın her yerinde 

devrimi desteklerdi. 

Devrimci güç yıllardır süren kadınların zapt edilmesini ortadan kaldırmak için halka önderlik ederdi - 

hemen tecavüzü engellemek (bu insanlık dışı saçmalığın sonunda tamamen bitirilmesini temel 

hedefleyen biçimde), kürtajın üzerindeki baskı ve ayıplamayı sonlandırmak, bütün kadın ulusunun 

itaat edenler ya da erkeklerin sanal köleleri ve çocuk doğurucuları olması nosyonunu ve kadınların 

karşılaştığı, kapitalist sistemde ve tüm diğer sömürüye dayalı sistemlerde vücut bulan veya bu 

sistemler tarafından varlığı engellenmeyen geleneksel ve “modern” şiddeti ve aşağılanmayı 

zorlayarak kökünden sökmek için hamlelerde bulunurdu. Kapitalist “gelişimin” delice kar güden 

mantığının zincirlerini kıracak bu yeni güç, onu yok etmektense doğanın muhteşem çeşitliliğini takdir 

eder ve korumak için hamleler yapardı. Medyada, eğitim sisteminde ve bizzat kitlelerin sanat vb. 

alanlarda her türden inisiyatifini teşvik ederek bu ülkede ve dünyanın her tarafında ezilen halkların 

farklı tarihlerinin anlaşılmasını ve çeşitli kültürlerine saygı duyulmasına ve aynı zamanda karşılarında 

düren ortak düşmanın ortaya çıkarılmasını ve içeriğinin aydınlatılmasını – büyük ve dinamik kültürel 

farklılıkları içine alan ve bundan beslenen bir dünya topluluğunun yaratılmasını desteklerdi. 

Bu yeni devlet gücü caddelere küçümseyici, şiddet gösterici, katliamcı, insanları aşağılamaktan, 

onurlarını kırmaktan ve ezilmiş statülerini yüzlerine vurmaktan zevk alan polis orduları SÜRMEZDİ. Bu 

polis güçleri dağıtılırdı ve aralarındaki en büyük suçlular ve tacizciler insanlara karşı işledikleri suçlar 

için cezalandırılırdı veya yeni toplumu yansıtan ve ona hizmet eden yeni hukuk sistemi tarafından 

onlarla ilgilenilirdi. Yeni devlet gücünün, insanlar arasındaki suçların ve rekabetin temel sebeplerini 

ortadan kaldırması mümkün olurdu ve halk kitlelerinin haklarını ve isteklerini korumak ve insanlar 

arasındaki çelişkileri rekabetçi olmayan, şiddetli ve yıkıcı çatışmalar olmaksızın çözmeye yardımcı 

olmak için var olacak yeni güvenlik güçleri oluşturulurdu. 



Bu yeni güç, düğmesine basıp arkanıza yaslanıp “kendi haline bırakacağınız” bir makine gibi olmazdı. 

Aksine, bu yeni güç bizzat insanların aktif ve bilinçli katılımına dayanırdı ve bunu arttırmaya çalışırdı. 

Zihin ve kol gücü gerektiren işler arasındaki ayrımı kırmak, kapitalist sistem tarafından fikirler ile 

çalışmaktan “alıkoyulan” kişileri entelektüel yaşama katmak ve aynı zamanda entelektüelleri ve 

sanatçıları eserlerine çalışmaya teşvik etmek için çalışırdı. Yeni sosyalist güç eski kapitalist- 

emperyalistleri baskı altına alıp geri dönüşlerini organize etmelerini engellese de ve net bir planı olan 

net bir önderlik olsa da bu yeni güç farklı inisiyatiflerin ve bakış açılarının -muhalefet olan, tahrik edici 

ve hatta sosyalizm karşıtı- daha önceden görülmemiş bir çeşitlilikle ortaya çıkmasını desteklerdi. 

Bazen yeni güç bütün muhalefet ve çok farklı inisiyatif ve aktivite karşısında “perişan olacak” noktaya 

gelirdi. Ancak doğru liderlik ile bu tahrikler sadece insanlara “nefes alacak boşlukları” olduğunu 

hatırlatmakla kalmayıp eninde sonunda devrimci gücü devrimci bir güç olarak güçlendirirdi. Bunun 

sebebi, ancak bu kadar enerjik bir toplumsal mayalanma ve muhalefet ile kitlelerin ve önderliğin 

toplumun ve doğanın altında yatan güçlerle ilgili bilmeleri gerekenleri öğrenebilecek ve ilerlemek için 

izlenmesi gereken en doğru yolu görebilecek olmalarıdır. Sadece bu süreç ile devrimci güç bizzat 

kendisi sürekli ve gerekli bir dönüşüm geçirebilir. Sadece bu eşi benzeri görülmemiş derecede 

muhalefet ve inisiyatif çeşitliliği önderlik eden parti tarafından liderlik edildiğinde kitlelerin 

kendilerinin dünyayı daha iyi anlamalarına ve apayrı bir seviyede ve biçimde insan özgürlüğü yolunda 

daha bilinçli bir şekilde dönüştürecekleri sürece gereken “zenginliği” verebilir. 

Şu anki sistem tarafından ÇÖZÜLEMEYECEK en sert problemlerin bazıları hakkında bu yeni gücün 

neler yapabileceğini düşünelim. Düzgün konutlandırmaya, okullara, sağlık hizmetlerine, kültürel ve 

rekreasyon imkanlarına duyulan ihtiyacın bu aynı sokağın köşelerine musallat olmuş, uyuşturucu 

ticareti dışında iş bulamayan genç insanlar ile apaçık çelişki içinde olduğu şehir içi sokaklarına 

bakalım. Kapitalizmin altında, kapitalin toplanmasına ve kapitalist egemen sınıfın politik isteklerine 

hizmet etmediği sürece bu konuda hiçbir şey yapılamaz ve bu gereklilik, toplumun gerektirdiği 

çalışmanın ve bu çalışmayı yapabilecek kitlelerin önünde bir engel olarak durmaktadır. Yani ya bu 

muhitler çürümeye terk edilecek ya da kapital tarafından daha çok kar getiren “üst kalite” evlere 

dönüştürülecek ve temel proletarya kitleleri buralardan sürülecek. 

Yeni devlet gücü bunu bir gecede değiştirirdi. Yeni devlet gücü bu muhitlere kaynaklar sağlardı. 

Ancak bu tepeden gelme bir iyilik ya da politik himaye olmazdı. Bu, bizzat kitlelerin kaynakların yanı 

sıra gereklilik duyulan konutlar ve diğer tesislerin tespit edilmesi için tartışacak gücünün de olduğu 

bir süreç olurdu. Bu süreç, proletaryanın mimarlar ve inşaatçılar ve diğer yeteneklere sahip insanlar 

ile çalışmasını içerirdi ve aynı zamanda kitlelerden insanlar da bu yetenekleri öğrenirdi. Gençlik 

sadece işe sahip olmakla kalmazdı, topluluğun ve genel olarak toplumun hayatında fark yaratacak 

anlamlı işlere sahip olurlardı ve “sokak hayatının” yıkıcılığının içine çekilen veya bunun tarafından 

bastırılmış olan zeka, cesaret ve liderlikten destek alır ve bunu ilerletirlerdi. Bütün bunları anlamlı bir 

şey yapma isteği ve paylaşacak yetenekleri olan, toplumun farklı sınıflarından insanlarla ittifak 

içerisinde, herkesin öğrendiği ve aynı zamanda herkesin yoldaşlar olarak mücadele ettiği bir süreçte 

yapardı. 

Devlet gücü nasıl bir fark yaratırdı? Tekrardan Katrina kasırgası örneğini ve bu sistemin nasıl sadece 

insanları ölüme terk etmekle yetinmeyip aynı zamanda polis ve ordu ile çocukları kurtarmak, acil 

yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, başkalarını güvenli bölgelere çekmek vb. isteyerek 

hayatlarını riske atanları tehdit ettiğini düşünün. Katrina gibi doğal afetler devrim sonrasında 

yaşandıkları zaman, yeni devlet gücü hemen bunun gibi doğal afetlerde kullanılmak üzere devlet 

kaynaklarını kullanmanın yanı sıra hayatın her yanından insanların böyle durumlarda inisiyatif 

kullanmalarını destekler, bunun geliştirilmesini ve buna önderlik edilmesini sağlar ve bütün bu 

süreçten dersler çıkarırdı. 



Bu sistemin başka bir ölümcül çelişkisine bakın: 

Siyahi ve Latino kitleler arasındaki sert 

çatışmalar. Kapitalist birikimin mecburi 

dürtüleri Afrikalıları alıp Amerika’ya köleler 

olarak getirdi ve sonrasında onlara 350 yıl 

boyunca cehennemi yaşattı. Aynı kapital 

ilişkileri Avrupalı istilacıları Meksika ve Güney 

Amerika’da yerlileri (tamamen 

katletmediklerini) kolonize ve zapt etmeye 

yönlendirdi ve bu aynı dürtüler sonrasında 

Meksika ve Latin Amerika’nın diğer kısımlarının 

ABD tarafından zapt edilmesi, yağmalanması ve 

bu ülkelerden milyonlarca insanın çaresizce iş 

ararken ABD’ye gelmesi sonucunu doğurdu. 

Aynı bu kapitalist ilişkilerin spontane işleyişi, 

bizzat kapitalistlerin bilinçli kararlarıyla birlikte 

bu halkları karşı karşıya getirdi. Göçmenler 

berbat işlerde çalışmaya zorlandı ve aynı 

zamanda sadece yaşadıkları için faşizmvari 

baskıya maruz bırakıldılar ve bu olurken, onlara 

Siyahi insanların bu işleri almak için fazla tembel 

oldukları ve küçümsenmeleri gerektiği ve 

dahası, çalışmaya devam edip bu ülkenin 

yöneticilerine karşı boyun eğerek “Amerikan 

rüyasına” inandıklarını kanıtlarlarsa 

yükselebilecekleri söylendi. 

Bu sırada, ülkenin pek çok tarafında Siyahi halk, 

onların emeğinden bunca yıldır, nesiller boyu 

beslenmiş aynı kapitalist sınıf tarafından onlara 

“Meksikalıların onların işlerini çaldıkları” ve bu 

kadar muhalefet olacaklarına “gerçek 

Amerikalılar” olan statüleri için ayaklanmaları 

gerektiği söylenmektedir. Bütün bu sırada, 

eğitim sistemi ve medya da bu ayrımları 

desteklemektedir -bir taraftan farklı halkların 

pek çok şekilde benzer bir kaderle karşılaştıkları, 

ortak bir düşman tarafından ezildikleri gerçeğini 

saklarken diğer taraftan da olayları, kapitalist 

sistem tarafından ortaya çıkan ayrıştırmaları ve 

bunun nasıl insanları karşı karşıya, iş ve kaynak 

için rekabete sürüklediği gerçeğinin 

kavranmasını zorlaştıracak şekilde üstünü 

örterek. Bunu değiştirmek için – sömürülen ve 

ezilen farklı uluslardan halkların devrimci 

mücadelenin inşasında bir araya getirilmesinde- 

önemli adımlar atılabilecek ve atılmalı olsa da 

bu ayrımların üstesinden en nihayetinde 

Yanlış Yollar ve Çıkmaz Sokaklar 

Neden “Hayal” Bir Çıkmaz Sokaktır 

İnsanlar der ki: “Eğer Martin Luther King’in “Bir 

Hayalim Var” konuşmasında ortaya koyduklarına 

gerçekten ulaşabilsek, o zaman Siyahi halk yeni bir 

güne uyanırdı, Amerika çok daha iyi bir yer olurdu 

ve dünyada çok daha iyi bir rol oynayabilirdi. Yani 

eforumuz bu “Hayali” gerçekleştirmek üzerine 

olmalıdır. 

Martin Luther King, “Bir Hayalim Var” 

konuşmasında öne sürdüklerini gerçekleştirebilmek 

için pek çok fedakarlıkta bulundu ve sonunda en 

büyük fedakarlığı da yaptı. Ancak, bu konuşmada 

söylendiği gibi, Martin Luther King’in bakış açısı 

tıpatıp Amerika’ya “sözlerini tutturmak” 

isteyenlerin -bu “sözler” her zaman en temel 

parçalarından biri olarak önce Siyahi halkın açıkça 

köleleştirilmesini, sonradan da başka korkunç 

biçimlerde sürekli baskı altında tutulmasını içermiş 

olsa bile- bakış açısıdır. King’in “hayali”, Siyahi halkı 

zapt etmeye ve en temel eşitlik taleplerine bile izin 

vermemeye dayanan ve bunların üzerine kurulmuş 

bu sistemin altında Siyahi halk için asla gerçek 

olamaz. Gerçek şudur ki King’in amacı ne olursa 

olsun, bu “hayalin” gerçekleşmesi en iyi ihtimalle, 

sadece Siyahi halkın küçük bir kısmına 

uygulanabilirdi ve gerçekte Siyahi halk kitlelerinin 

ve milyonlarca, hatta milyarlarca burada ve 

dünyanın başka taraflarında bu kapitalist- 

emperyalist sistemin organize kitlesel katliam ve 

yıkım makinesi tarafından dayatılan sistematik 

sömürüsünün ve acımasız baskısının altında büyük 

acılar çekmeye devam edecek insanlar pahasına 

gelirdi. 

Bakış açısına uyan bir şekilde, King’in programı 

açıkça bir reform programıydı ve sadece nihai 

hedefi komünist bir dünya olan bir devrim -ve bu 

sistemin varoluşunu destekleyecek reform değil- 

Siyahi halkın ezilme kabusunu ve burada ve 

dünyanın başka yerlerinde var olan baskı ve sömürü 

ilişkilerini sona erdirebilecekken dahi direkt ve 

açıkça devrime karşıydı. King’in sadece bu sistemi 

reform etmeyi amaçlamasına rağmen katledilmesi 

gerçeği ve ironisi de bu sistemin ve devasa 

suçlarının ithamıdır ve nasıl reforme 

edilemeyeceğinin, devrim ile süpürülüp çöpe 

atılması gerektiğinin başka bir göstergesidir. 



kapitalist sistemden kurtulup radikal derecede farklı yeni bir dünyayı varoluşa geçirmeden 

gelinemez. 

Ancak ekonomik sistemin herkese çalışma imkânı sağladığı, toplumun büyük ihtiyaçlarının 

karşılanmasında pay sahibi olmalarını ve dünyanın her tarafında devrimci dönüşümü 

desteklemelerini mümkün kıldığı bir devlet gücü hayal edin. Kitleler arasında tecrübe ve fikir 

alışverişini destekleyen bir devlet gücü hayal edin. Kültürel farklılıklara medya, sanat ve eğitim 

sistemi üzerinden, insan toplumunun ve özelliklerinin ortaya çıkarılacağı şekilde imkân tanıyan ve 

artan seviyede dışavurumunu destekleyen bir devlet gücü hayal edin. Geçmişin ezilmiş halklarına 

kendilerini yönetme ve otonomi şekilleri sağlayan ve bu otonom bölgelerin, renkli eğitim ve kültür 

kurumları ve gerçek bir kendi kendini yönetme ile gelişimini mümkün kılacak kaynakları 

gönderen…ancak bu halklardan kişileri sadece bu bölgelerde yaşamak zorunda bırakmayan ve 

toplumun genelinde bütünleşmeyi teşvik eden bir devlet gücü hayal edin. Irkçı, beyaz üstünlenmeci 

fikirler ve eski sistemden gelen bunlarla ilgili fikirler ve kurumlar ile mücadele eden insanlara 

inisiyatif sunan ve bunları destekleyen, insanlara birbirleri hakkında öğretilen yanlış ve zararlı 

efsaneleri açığa çıkaran ve engellerin kaldırılmasını destekleyen ve -her taraftan ırkçı zehrin akıtıldığı 

günümüzün aksine- medyayı ve okulları tamamen farklı bir atmosfer yaratmak için kullanan bir 

devlet gücü hayal edin. 

Bunları hayal edelim ve sadece hayal etmekten fazlasını yapalım. Komünist devrimin olduğu ve 

geçmişte sömürülen proletaryanın devlet gücünü ele geçirdiği yerlerde bunların yapıldığını veya 

bizim tecrübeler yoluyla bu tarz radikal değişimleri yapmanın önemini ve gerekliliğini daha iyi 

öğrendiğimizi anlayalım. Ve baskıcıların elinden sonunda devlet gücünü alacak ve önder parti 

tarafından liderlik edilecek kitlelerin elinde yeni bir devlet gücü yaratacak bu devrim için hazırlık 

yapmaya başlayalım. 

Bütün bunlarda, her şeye “insanlığın kurtarıcıları” olarak yaklaşacak devrimci-komünist sağlam bir 

çekirdeğin bulunması kritik önem taşımaktadır. Bu sağlam çekirdek, mücadelenin her kısmı ve 

sonuna kadar komünist kurtuluş hedefi arasında sağlam bağlantılar kuracak şekilde bütün devrimci 

süreci temellendirmek ve yönlendirmek zorunda olacaktır. Tabi ki bu sağlam çekirdek bir kez 

oluşturulacak ve asla değiştirilmeyecek bir şey değildir, devrimci sürecin her aşamasında sürekli 

gelişecek ve değişecektir. Bu çekirdeğin inşasına şimdi, devrimci bir durumu beklerken hazırlayarak 

başlanmalıdır ve sonrasında, milyonlarca insanın gücü ele geçirmek için ayaklandığı bir zamanda 

tamamen farklı bir bağlamda daha da geliştirilmelidir ve kurtuluş özlemine sahip herkesin devrimin 

sorunları ve toplumun tamamının radikal dönüşümü için katılımının aktif biçimde teşvik edilip 

kılavuzluk edecek bir prensip olarak ele alındığı yeni devrimci toplum bağlamında bundan da fazla 

geliştirilmelidir. Bu dönüşümü gerçekleştirmenin kritik bir kısmı komünist dünyaya geçişin 

başarılabilmesi için bütün ulusal baskı formlarının ortadan kaldırılmasının temel önemini net bir 

biçimde anlamaktır ve bütün bunlarda kritik olan bir şey de sonunda Siyahi halk ve diğer görünüşte 

bitmek bilmez şekillerde, acımasızca ezilen halkların karşılaştıklarının sona ermesini talep eden 

herkesin artan bir şekilde bütün bunların sadece insanlığın tamamının kurtuluşu ve insan 

toplumunun yepyeni bir çağa ilerlemesi ile başarılabileceğini anlamalarıdır. 


